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I.I.I.I. Законодавство и зајакнување на институционалниот капацитетЗаконодавство и зајакнување на институционалниот капацитетЗаконодавство и зајакнување на институционалниот капацитетЗаконодавство и зајакнување на институционалниот капацитет    
 

1. Во февруари 2011 година се донесени измени и дополнувања на Законот 
за акцизи („Сл.весник на РМ“ бр.24/2011) со кои се уредува обележувањето 
и користењето на минерални масла, како и санкциите при нивно 
несоодветно користење. Измени се воведени и кај одредбите за 
прекршоци кои овозможуваат наплаќање на глоба при злоупотреба на 
обележани минерални масла, а дефинирани се и роковите за привремена 
забрана за вршење на дејност при повторување на дејството.  

 
2. На 15 февруари 2011, во Брисел се одржа работен состанок помеѓу високи 

претставници на Царинската управа и претставници на Генералниот 
директорат за оданочување и царини (DG TAXUD) на Европската 
комисија, на кој беа презентирани Стратегијата за ИКТ и Стратегијата за 
имплементација на интероперабилност и интерконективност на 
Царинската управа на Република Македонија, а беше претставена и 
Стратегијата со Национален проектен план за воведување на Новиот 
компјутеризиран транзитен систем на ЕУ. Беше разговарано за можноста 
јазолот CCN/CSI за поврзување со царинските ИТ системи на ЕУ да се 
набави преку ИПА програмата на ЕУ, со цел заедничката комуникациска 
мрежа да биде инсталирана во Република Македонија 9-12 месеци пред 
пристапот на државата кон Конвенцијата за заеднички транзит. 

 
3. Во февруари 2011 започна со реализација проектот за изработка и 

воведување на Новиот компјутеризиран транзитен систем на ЕУ 
финансиран преку Програмата ИПА 2008. Целта на проектот е 
исполнување на критериумите и барањата за пристапување кон 
Заедничката транзитна постапка на ЕУ и ЕФТА земјите. Со исполнување 
на овие услови Република Македонија ќе биде подготвена да ги започне и 
преговорите за пристапување кон Конвенцијата за заеднички транзит на 
ЕУ. 

 
4. Поставена е нова верзија на EXIM (Едношалтерски систем за постапки 

при увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти), во која се 
имплементирани нови функционалности кои на државните органи 
корисници на системот им овозможуваат електронска евиденција и 
администрација на регистри во нивна надлежост. Системот е унапреден 
со модул за транспортни дозволи, а овозможен е и увид во регистри и 
извештаи. Како резултат на новата верзија, зголемена е безбедноста на 
пристапот на корисниците во системот, а на економските опаратори 
овозможени им се поквалитетни и побрзи услуги. 
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Во соработка со Светската царинска организација, подготвена е Студија во 
која се презентирани искуствата на Република Македонија во развојот на 
едношалтерскиот (Single Window) систем. Истата ќе биде објавена во 
Програмата „Помош за трговија“ („Aid for Trade“) на Светската трговска 
организација. 

 
5. Во текот на февруари 2011 година, Царинската управа ги донесе следните 

упатства со кои се уредуваат различни области на нејзиното работење: 
- Упатство за работа со апликацијата Систем на пораки на Југоисточна 

Европа-SEMS, со кое се уредува начинот и стандардните процедури на 
работа со апликацијата која овозможува комуникација помеѓу 
организационите единици на Царинската управа преку шифрирани e-
mail пораки;  

- Упатство за начинот и постапката за издавање на одобрение за 
одобрен извозник согласно спогодбите/договорите за слободна 
трговија, со кое се регулира начинот и постапката за издавање на овие 
одобренија согласно одредбите на Царинскиот закон, Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон и Протоколите за потекло; 

- Упатство за верификација на докази за потекло, со кое се уредува 
начинот на проверка на доказите за преференцијално потекло 
издадени од македонските и странските царински органи; 

- Дополнување на Упатството за дополнителна проверка на документи 
за утврдување на царинска вредност, со кое се прошируваат обврските 
на Царинската управа за контрола на компаниите за кои е отпочната 
постапка за дополнителна проверка на документи за утврдување на 
царинска вредност; 

- Упатство за начинот на постапување со пратки домашни миленици 
при транзит и увоз, со кое се уредува начинот и постапката на внес и 
транзит на домашни миленици на територија на Република 
Македонија. Ова упатство е во согласност со Правилниците донесени 
од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, со кои се презема 
дел од нивните надлежности во транзитната постапка; 

- Упатство за работа на Одделението за истраги, со кое се уредува 
начинот на работа на Одделението за истраги, како организационен 
дел во Секторот за контрола и истраги; 

- Дополнување на Упатството за работа на Одделението за 
координација и комуникација, во согласност со новиот модул ЕДДА 
(електронски дневник за дневни активности) имлементиран во 
октомври 2010 година. Со измените се уредува начинот на 
класификација и процесирање на нови категории на повици од 
оворената царинска линија (197); 

- Деловник за работа на Комитетот за управување со ризик, со кој се 
уредува начинот на работа на Комитетот за управување со ризик, 
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правата и обврските на координаторот и членовите и начинот на 
вршење стручни и административни работи поврзани со работата на 
Комитетот; 

- Дополнето е Упатство за внатрешниот контролен систем во 
Царинската управа на Република Македонија, при што е извршено 
усогласување со Упатството за подготовка на акти на Царинската 
управа;  

- Упатство за депозитари на прописи во Царинската управа, со кое се 
уредува начинот на доставување и чување на интерните акти кои се 
изготвуваат од организационите единици во управата, како и начинот 
на вршење надзор над спроведувањето на одредбите на ова Упатство;  

- Упатство за начинот и постапката на објавување содржини на 
интернет страницата и интранет порталот на царинската управа, со 
кое се уредува постапката за објавување содржини на двата портала, 
со цел навремено информирање на вработените во Царинската управа, 
надворешните корисници на услугите и учесниците во царински 
постапки. 

 

 

II.  Aдминистративeн капацитет  

 
6. Во февруари 2011 година Царинската управа донесе Програма за основна 

обука на царински службеници, со кои се опишува видот и времетраењето 
на основните обуки, целите кои треба да се постигнат по одржувањето на 
обуките, како и целните групи на учесници разграничени според степен 
на образобание, распореденост на работно место, надлежности и 
вклученост во процес на царинење на стоки или спроведување на 
царинското законодавство.  
 
Во февруари беа реализирани 15 настани за стручно оспособување и 
информирање, на кои учество зедоа 179 вработени во Царинската управа. 
Просечното времетраење на обука за вработените кои посетувале обука е 
13 часа, а просечното времетраење на обука за секој вработен е 2 часа.  

 
Активностите реализирани на поле на јакнење на административниот 
капацитет, опфатија: 
� Обуки во организација на Царинската управа: 

- Презентација за антикорупција, наменета за членовите на 
Колегиумот; 

- Работилница за обучувачи вработени во Царинската управа; 
- Курс за нововработени царински службеници; 
- Презентација за Упатството за верификација на докази за потекло. 
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� Семинари и работилници организирани од други институции и 
поддржани со проекти: 
- Семинар за спроведување на Конвенцијата за забрана на хемиско 

оружје, реализиран во соработка со Проектот за јакнење на 
гранични контроли (ИПА 2007); 

- Работилница – презентација на начинот и видовите на соработка 
помеѓу Царинската и даночната управа на Холандија, одржана во 
рамки на Проектот за техничка соработка со Царинската и 
даночната управа на Холандија; 

- Обуки за откривање на криминал со моторни возила, организирани 
од Секторот за гранични работи и миграции при Министерството за 
внатрешни работи; 

- Работилница на тема „Предизвиците во пресрет на 
имплементацијата на Законот за кривична постапка“, реализирана 
во рамки на Проектот за зајакнување на капацитетите на 
Собранието на Република Македонија; 

- Семинар за запознавање со институциите во ЕУ, законодавството и 
координацијата на царинското работење во ЕУ, одржан како дел од 
активностите предвидени со Проектот за техничка помош помеѓу 
Владите на Република Македонија и Република Словенија; 

- Работилница за управување со човечки ресурси, реализирана со 
поддршка на Проектот за техничка помош помеѓу Владите на 
Република Македонија и Република Словенија; 

- Студиска посета во врска со контрола на стоки со двојна намена, 
остварена во Софија, Бугарија.  
 
 

III.  Интегритет и борба против корупција 
 

7. Во текот на февруари 2011 година се реализирани 7 внатрешни истраги во 
организационите единици на Царинската управа. Врз основа на 
спроведените истраги, во три случаи се утврдени основани сомненија дека 
царински службеници работеле спротивно на законските одредби, 
подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот кодекс, 
односно констатирано е непридржување кон Упатството за постапување 
со ИКТ системите од аспект на ИКТ безбедноста во Царинската управа, 
Правилата за ред и дисциплина во Царинската управа, Упатството за 
наплата на надоместок за престој на царински терминал и Упатството за 
начинот на работа со царинска пломба.  

 
8. Врз основа на спроведени истраги и дисциплински постапки, во февруари 

се донесени 4 отказни решенија, изречена е една парична казна и 
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донесено е решение за намалување на плата за 15% за двајца вработени во 
Царинската управа.  

 
9. На крајот на февруари 2011 година против Царинската управа беа активни 

96 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив 46 
предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци. Во 
постапки кај апелационите судови се наоѓаат 20 предмети со старост од 1 
до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 30 предмети со 
старост од 1 до 17 месеци. 

 
Во текот на февруари 2011 година од основните судови се примени 9 
пресуди и решенија по тужби против решенијата на Комисијата и на 
Царинската управа. Со три пресуди се одбива тужбеното барање за 
поништување на решението за отказ, со една одлука е уважено тужбеното 
барање за надомест на разлика во плати, со две пресуди е одбиено 
тужбеното барање на тужителите за надомест на штета против 
Царинската управа, со едно решение е одбиен приговор на Царинската 
управа заради ненадлежност на суд, со едно решение е одбиен приговор 
на Царинската управа за месна ненадлежност. 
    
Во истиот месец, од апелационите судови се примени 7 одлуки. Со три 
пресуди е одбиена жалбата на тужителот за поништување на пресуди со 
кои е потврдено отказно решение. Со една пресуда е одбиена жалбата на 
Царинската управа и потврдена е пресуда со кое е поништено отказно 
решение, со една пресуда е потврдена предуда со кое е потврдено 
решение за суспензија, со една одлука е поништена одлука за 
прераспоредување, со една пресуда укината е првостепена пресуда со која 
се поништува отказно решение и предметот се враќа на повторно 
одлучување. 
    
Во изминатиот месец се примени три пресуди од Врховен суд. Со една 
одлука е одбиена ревизијата на Царинската управа и поништено е отказно 
решение, со една одлука поништени се првостепена и второстепена 
пресуда со кои е потврдено отказно решение и предметот е вратен на 
повторно одлучување, со една одлука е уважена ревизијата на тужителот 
и поништено е отказно решение. 

 
10. Од вкупно 169 кривични предмети во периодот од 2002 до 2011 година, на 

крајот на февруари 2011 година, сеуште во судска постапка се 108 
кривични предмети против 90 лица сеуште вработени во Царинската 
управа и 84 поранешно вработени лица. Кривичните предмети се со 
старост од 2 месеци до 8 години.  
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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 8 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 6 
години.  

 
11. Во текот на февруари 2011 година Одделението за внатрешна инспекција 

изготви 6 извештаи кои се однесуваат на извршена редовна внатрешна 
инспекција на увозните декларации во организационите единици на 
Царинарница Скопје, за извршена редовна внатрешна инспекција.  

 
12. Во февруари се извршени 2 ревизии, при што се констатирани 9 наоди и 

дадени се 9 препораки за постапување. 
 

 

IV. Транспарентност  

 
13. Во февруари 2011 година преку отворената телефонска линија 197, 

примени се вкупно 2.416 повици, или во просек 86 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 се објавени 44 
информации, а на интранет порталот 34 информации.  

 
Овој месец Царинската управа одговори на 56 прашања поставени преку 
интернет страницата или во хартиена форма. 

 

 

V.  Меѓуинституционална и меѓународна соработка 
 

Во февруари 2011 година во Стопанската комора на Македонија, од страна 
на Царинската управа се изврши Презентација на најновите измени на 
Царинскиот закон, подготвени во рамките на проектот „Техничка 
поддршка за понатамошно усогласување на законодавството од областа 
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на царината“, финансиран од Програмата на ЕУ ИПА 2007. Овие измени ќе 
значат поедноставување на царинските постапки при увоз, извоз,и 
транзит , како и побрз и полесен проток на стоки и услуги. На 9 февруари 
2011 година пред представниците на меѓународните и домашните 
институции и бизнис заедницата беа презентирани резултатите 
остварени во рамките на овој проект. Покрај усогласување на царинското 
законодавство, се работеше и на хармонизирање на интерните постапки и 
стандарди на Царинската управа со модернизираното царинско 
законодавство на ЕУ. Предложените измени имаат за цел да ја постават 
правната основа за непречен премин од царинење со употреба на хартија 
до целосно компјутеризирано царинење. 

 

14. Во февруари 2011 година се одржа редовен состанок на Советодавното 
тело1, на кој беше усвоен Акциониот план за 2011 година. Беа претставени 
измените на Уредбата за користење на едношалтерскиот систем ЕXIM со 
кои се менуваат правилата за регистрација на економските оператори. 
Претставникот на Министерството за транспорт и врски ги претстави 
одредбите од Законот за работното време кои се однесуваат на 
задолжителните одмори на возачите и уредите за запишување во патниот 
сообраќај, кои почнаа да се применуваат во Република Македонија на 
01.01.2011 година.  

 
15. На 11.02.2011 година потпишана е Спогодба помеѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна 
помош по царински прашања. Со оваа 17-та по ред склучена билатерална 
спогодба, се промовира соработката помеѓу двете царински служби и се 
создава правна рамка за забрзување на царинските постапки, развој на 
трговијата и транспортот, взаемна размена на стручна, научна и техничка 
помош за подобрување и воведување на повисоки стандарди во 
царинското работење, како и превентивно делување и сузбивање на 
прекуграничниот криминал и царинските измами.  

 
16. Во рамките на Проектот за техничка помош помеѓу Владите на Република 

Македонија и Република Словенија, во февруари 2011 година беа 
реализирани две обуки. Обуката за преговори со ЕУ ги претстави 
институциите и телата надлежни за царинското работење, како и 
процесот на донесување на законодавство во ЕУ. Преку претставување на 
искуството на Република Словенија, презентирани беа следните чекори 
кои царинската служба треба да ги преземе со цел интегрирање во ЕУ. 

                       

1
 Советодавното тело го сочинуваат 4 стопански комори, здружение на превозници, 
здружение на меѓународни шпедитери, асоцијација на македонски компании за 
меѓународен патен сообраќај и Царинската управа 
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Обуката за управување со човечки ресурси имаше за цел запознавање со 
системот за управување со човечки ресурси во Словенија, најдобрите 
пракси во ЕУ, како и со значењето на системот за постојано обучување и 
оценување на царинските службеници.  

 
17. Во февруари 2011 година беа финализирани активностите од „Проектот за 

натамошно усогласување на националното царинско законодавство со 
законодавството на ЕУ“ и „Проектот за зајакнување на граничните 
контроли“, финансирани со Програмата ИПА 2007.  
 
Во рамките на „Проектот за натамошно усогласување на националното 
царинско законодавство со законодавството на ЕУ“,    извршена е анализа 
на отстапувањата на националното царинското законодавство и 
царинските постапки од оние на ЕУ, подготовени се текстови на правни 
акти, нивна измена или дополнување, како и интерни упатства. 
Организирани се и соодветни обуки за царинските службеници, 
претставниците на државните инсититуции и стопанските субјекти. Со 
Проектот беа поддржани подготвителните активности за воспоставување 
на новиот електронски систем за обработка на царински декларации и 
активностите на подготовка на законодавството и постапките со кои се 
регулира транзитот. 
 
Проектот за зајакнување на граничните контроли“ придонесе за 
засилување на капацитетите на Царинската управа за борбата против 
измамите, прекуграничниот криминал, корупцијата и нелегалната 
трговија. Воведени се нови, современи техники за спроведување на 
контрола и истраги (технологија и алатки за анализа на ризик), заштита на 
државната граница и олеснување на прометот со стоки преку граничните 
премини. Се подготвија и се промовираа модули – курсеви за царинско и 
деловно електронско учење (Е-учење) креирани од страна на ЕУ и се 
спроведоа обуки за обучувачи за зголемување на интегритетот. Набавени 
се електронски детектори за наркотици и експлозиви. и возила за 
траспортирање на царински кучиња.. Кучињата за откривање дрога се 
обучени со поддршка на Проектот.  

 
 

VI. Лиценцирање 
 

18. Во текот на февруари Царинската управа ги издаде следните лиценци и 
одобренија:  
- 23 лиценци за застапување во царински постапки за физички и правни 

лица; 
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- 13 одобренија за постапки со економски ефект и 52 измени на 
одобренија за постапки со економски ефект; 

- 69 одобренија за постапки со економски ефект во скратена постапка; 
- 2 одобренија за царинска постапка; 
- 81 одобрение за царински постапки во скратена постапка; 
- 13 одобренија за поедноставени царински постапки и една измена на 

одобрение за поедноставени царински постапки; 
- едно одобрение за просторија за повеќекратно привремено чување; 
- едно одобрение за акцизно повластено користење и 8 измени на 

одобренија за акцизно повластено користење 
 

 

VII. Наплатени приходи 
 

19. Во февруари 2011 година Царинската управа наплати вкупно 3.382 
милиони денари (околу 55 милиони евра) на име буџетски приходи, што е 
за 33% повеќе во однос на истиот месец во 2010 година.  

 
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други 
царински давачки, во февруари 2011 година се наплатени 276 милиони 
денари (околу 4,5 милиони евра), што е за еден процентен поен помалку 
споредено со наплатата остварена во истиот период во 2010 година.  
 
Намалување на приходите од царински давачки за околу 14% е 
регистрирано кај увозот на месо и други кланички производи, и покрај 
поголемата увезена количина за околу 12,5%. Помалиот износ на 
наплатени царински давачки е резултат на поголем реализиран увоз со 
преференцијален третман кој во февруари 2011 изнесува околу 61%, во 
однос на истиот период 2010 година кога изнесувал околу 50% од вкупниот 
остварен увоз. Намалената наплата на царински давачки е одраз и на 
либерализацијата на царинските давачки за увоз од земјите на ЕУ од 
01.01.2011 и на просечната преференцијална стапка за увоз од ЕУ за овој 
вид на стока, која во 2011 изнесува 7,22%, за разлика од 2010 година кога е 
применувана преференцијална стапка од 9,81%. Драстично намалување на 
наплатени царински давачки за околу 85%, во споредба со февруари 
минатата година, е забележано кај увоз на сапуни, површински активни 
средства и детергенти. Намалената наплата произлегува од намалениот 
обем на увоз за околу 205 тони, увозот со преференцијален третман кој 
учествува со 92% од вкупниот увоз и целосната либерализација на увоз на 
индустриски производи од ЕУ, каде не се применуваат никакви царински 
давачки. Намалена наплата на царински давачки е евидентирана и кај 
увоз на возила, која резултира од фактот што увезуваните возила од ЕУ од 
01.01.2011 не подлежат на царински давачки.  
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Приходите наплатени од ДДВ    во февруари 2011 година изнесуваат 2.972 
милиони денари (околу 48,3 милиони евра), што е за 35%    повеќе, споредено 
со наплатата остварена во истиот период во 2010 година. Најголемо 
зголемување на приходите од данок на додадена вредност има кај 
минералните горива, минералните масла и производите од нивна 
дестилација, поради зголемување на вредноста на увезените стоки за 
околу 40%. Покрај зголемување на вредноста, забележано е и зголемување 
на количината на увезени стоки од овој вид, за околу 15%. Најзначајно 
зголемување на обемот на увоз има кај камениот и мркиот јаглен, коксот, 
тресет, суровата нафта, моторниот бензин, екстра лесното гориво, 
течности за хидраулична намена, суров нафтен кокс, течен нафтен гас и 
електричната енергија. Зголемениот обем на енергенси е индикатор и за 
зголемено производство на индустриските капацитети. Поголем износ на 
ДДВ е наплатен и за увоз на железо и челик и тој се должи на вредноста на 
остварениот увоз која е зголемена за околу 149% и благиот пораст на 
увезената количина. Најзначајно зголемување на обемот на увоз има кај 
примарни форми од железо, топловалани плоснати производи, плоснати 
валани производи, лакирани и превлечени, топловалана жица во макари, 
бетонско железо и поцинкована жица. Поголема наплата на ДДВ за околу 
278 милиони денари (околу 4,5 милиони евра) е реализирана и за увоз на 
нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди и нивни делови, 
како резултат на зголемена вредност на увезената стока за околу 23%. 
Наплатата на ДДВ бележи покачување и кај увозот на возила и нивни 
делови за околу 56 милиони денари (околу 913 илјади евра) и таа 
произлегува од обемот на увоз кој е зголемен за 78% и вредноста на 
увезената количина која е поголема за 24,45%.  Зголемен износ на 
наплатен ДДВ се регистрира и кај увозот на маснотии и масла од 
животинско или растително потекло и производи од нивно разлагање, 
преработени маснотии за јадење, восоци од животинско или растително 
потекло, како одраз на обемот на увоз кој бележи покачување за 29,3% и 
вредноста на увезената количина која е поголема за 92%. 
  
Во февруари 2011 година се наплатени приходи од надоместоци    во износ 
од 40 милиони денари (околу 650,4 илјада евра). Наплатата е зголемена за 
104%, како резултат на увозот на употребувани возила со намалени 
стандарди Euro 1 и Euro 2, што не беше дозволено во 2010 година.  
 
Вкупните приходи од акцизи, наплатени во февруари 2011 година, 
изнесуваат 961 милион денари (околу 15,6 милиони евра), што представува 
зголемување за 15,84%, во однос на наплатата во истиот период во 2010 
година. Приходите наплатени за увоз на акцизна стока, во февруари 2011 
година достигнуваат износ од 94 милиони денари (околу 1,5 милион евра) и 
бележат покачување за 64%, споредбено со износот наплатен во февруари 



            

Извештај за работата на Царинската управа во февруари 2011 година                                                             

 Март 2011 11 

минатата година.  За внатрешен промет со акцизна стока се наплатени 
акцизи во износ од 867 милиони денари (околу 14,1 милиони евра). 
Наплатата е зголемена за 12,3%, во однос на износот наплатен во истиот 
период минатата година.  Приходите од акциза за алкохол и алкохолни 
пијалоци во февруари 2011 година изнесуваат 44 милиони денари (околу 
723 илјади евра) и бележат намалување за 4,11%, споредбено со наплатата 
од февруари 2010.  За тутун и преработки од тутун во февруари 2011 
година се наплатени акцизни давачки во износ од 254 милиони денари 
(околу 4,1 милиони евра), што претставува зголемување за 10,53%, во 
споредба со износот наплатен во февруари 2010 година.  Во февруари се 
наплатени акцизни давачки за минерални масла и деривати од Глава 27 
во износ од 633 милиони денари (околу 10,3 милиони евра) и истите 
бележат зголемување за 21,77%, во однос на наплатата остварена во истиот 
период 2010 година. Наплатата на акцизни давачки за увоз на патнички 
возила во февруари 2011 година изнесува 29 милиони денари (477,2 илјади 
евра) и кај неа се констатира намалување за 12,16%. 

 

 

VIII.Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита на 

права од интелектуална сопственост  

 
20. 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 февруари се донесени 105 решенија за дополнителна наплата, во 
вкупен износ од  околу 12 милиони денари (околу 192 илјади евра). 

 
21. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во февруари 

е извршен преглед на 2.535 товарни моторни возила, 542 автобуси и 786 
патнички моторни возила, или на вкупно 3.863 транспортни средства. На 
граничните премини и на царинските испостави се извршени вкупно 1.333 
скенирања, од кои 1.269 скенирања на товарни моторни возила, 18 
скенирања на патнички моторни возила и 46 скенирања на автобуси. 

 
При контроли во внатрешните царински испостави и на граничните 
премини, царинските работници спречија повеќе обиди за криумчарење 
на стока. Контролите резултираа во заплена и задржување на разновидна 
стока која меѓу другото опфаќа:  
- 52 илјади парчиња цигари;  
- 17,7 илјади килограми и 226 парчиња технички и електро материјали и 

делови;  
- 6,6 илјади парчиња галантерија и модни додатоци; 
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- 2,3 илјади разновидни производи од текстил и трикотажа; 
- 215 парчиња техничка стока и делови; 
- 9 парчиња скапоцен накит. 
 

22. Во февруари 2011 година се поднесени 7 кривични пријави против 11 
физички лица и 6 правни лица, од кои една кривична пријава за 
неовластено производство и промет со општоопасни материи, две 
кривични пријави за фалсификување и употреба на исправа и симнување 
и оштетување на службен знак и четири кривични пријави за царинска 
измама. Избегнатите увозни давачки во случаите на царинска измама се 
проценуваат на околу 4,4 милиони денари (околу 71,3 илјади евра). 

 
23. 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 76 барањa за поведување на прекршочна 
постапка, од кои: 4 барања од Секторот за контрола и истраги при 
Царинската управа, 65 барања од царински испостави, 4 барања од 
Основното јавно обвинителство, 2 барања од Министерството за 
внатрешни работи и едно барање од Државен пазарен инспекторат. 
Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа во 
февруари 2011 година реши 97 предмети во редовна и итна постапка и за 
истите изрече глоба во вкупен износ од околу 33 илјади евра и парична 
казна во износ од околу 2 милиони денари (околу 33,4 илјади евра). 

 
Во постапка на порамнување се решени 10 предмети, при што е наплатена 
глоба во износ од 2.100 евра.  

 
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна 
одговорност, во февруари 2011 година од Управниот суд се примени 16 
тужби и во законски определениот рок се доставени одговори. Од 
Управниот суд се примени 23 пресуди, со кои во 22 случаи тужбите се 
уважуваат, а во еден случај тужбата се одбива како неоснована. Од 
Врховен суд се примени 7 пресуди според кои жалбата се отфрла во 2 
случаи и жалбата се одбива како неоснована во 5 случаи. 
 

24. Во февруари 2011 година во царинарниците се изречени 165 мандатни 
казни на сторители на царински прекршоци, во вкупен износ од околу 1,4 
милион денари (околу 22,3 илјади евра). 

 
25. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки, 

Царинската управа во февруари 2011 година интервенираше при повеќе 
обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено 
задржа 15 илјади парчиња стока (претежно обувки и облека).  
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Истовремено, Царинската управа во февруари 2011 година донесe 
одобренија за уништување на стока која повредува право од 
интелектуална сопственост за 1,3 илјади парчиња стока со ознаки на 
трговските марки: LEVI’S , KAPPA, D&G, GUCCI, LOUIS VUITTON, NIKE, G-
STAR и ADIDAS. 
 
Врз основа на претходно известување доставено од носителите на права за 
потврда на оригиналноста на стоката и врз основа на нивна пројавена 
незаинересираност за одделни случаи, ослободени се 1,9 илјади парчиња 
на привремено задржана стока. 
 
Во во февруари 2011 година до Царинската управа беа поднесени 3 нови 
барања за заштита на трговските марки BOSE, RUNNERS, TOPLA и 2 нови 
барања за заштита на индустриски дизајн на OTSTOJNIK and STOLPČE.  


