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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 мај 2011 година донесени се измени и дополнувања на Правилникот за 

организација и Правилникот за систематизација на работните места во 

Царинската управа. Со овие правилници се дефинираа работните места во 

Царинската управа, кои ги извршуваат царински службеници и работните 

места кои ги извршуваат државни службеници. Со донесените 

правилници се изврши усогласување со измените и дополнувањата на 

Законот за Царинска управа, донесени во април 2011 година.  

2. Во мај 2011 година донесен е Правилник за начинот на водење на 

единствена евиденција за прекршоците, изречените санкции и 

донесените одлуки во прекршочната постапка. Со него се уредува 

водењето на евиденцијата во електронски облик во системот за 

управување со документи, на посебни обрасци за евиденција на 

прекршочните предмети за физички лица, правни лица и за одговорното 

лице во правното лице. 

3. Царинската управа во мај 2011 година донесe Деловник за работа на 

Комитет за контрола и безбедност на Царинската управа, како и Деловник 

за работа на Комитетот за развој на институционалниот и 

административниот капацитет на Царинската управа. Со овие деловници 

се уредува начинот на работа на комитетите, правата и обврските на 

координаторите и членовите, како и начинот на вршење стручни и 

административни работи поврзани со работата на комитетите. 

4. Во текот на мај 2011 година Царинската управа ги донесе следните 

интерни акти со кои се уредуваат различни области на нејзиното 

работење: 

- Измени и дополнувања на Упатството за транзитна постапка, со кои се 

изврши прецизирање на начинот и постапката за определување на 

подолги рокови за завршување на транзитните операции, а со цел 

усогласување со одредбите на Законот за работно време, 

задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во 

патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај. 

- Упатство за работа со класифицирани информации, со кое се уредува 

степенот на класификацијата на документите во Царинската управа и 

нивна заштита од неовластен пристап или употреба од неовластени 

лица, како и неовластено изнесување и објавување на информациите. 

Со него се дефинираат корисниците на класифицирани информации 

во Царинската управа кои поседуваат соодветен безбедносен 

сертификат. 

- Упатство за користење на стоп листи при излез од Република 

Македонија, со кое се уредува надлежноста и одговорноста на 
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организационите единици во Царинската управа и на царинските 

службеници во нивна подготовка и користење. 

- Упатство за е-систем за управување со курсеви за електронско учење – 

Dokeos, со кое се уредува воспоставувањето, одржувањето и работата 

со е-Системот за раководење со курсевите за електронско учење, како 

и процедурите за регистрирање и користење на истиот од страна на 

вработените во Царинската управа. 

- Изменување и дополнување на Упатството за ликвидирање 

сметководствени документи во Царинската управа, со цел 

прецизирање на надлежностите во работата со фактури и нивно 

усогласување со Упатството за обработка на документи од вид 

фактури во Електронски систем за управување со документи – ЕДМС. 

5. Во мај 2011 година се одржа првиот состанок на управувачкиот одбор на 

Проектот за воведување на Новиoт компјутеризиран транзитен систем на 

ЕУ – NCTS. На состанокот е усвоен Воведниот извештај (Inception Report), 

кој претставува основа за реализација на понатамошните проектни 

активности. Активностите ќе бидат насочени кон анализа на 

отстапувањата (Gap Analysis) на потребните законски и инситуционални 

барања за членсто во Конвенцијата за заеднички транзит, по што ќе следи 

подготовка на законските измени, обезбедување на квалитетно 

софтверско решение за поддршка на системот, обука, како и негово 

практично воведување. 

  

II.II.II.II. AдминистратAдминистратAдминистратAдминистративeн капацитет ивeн капацитет ивeн капацитет ивeн капацитет     

6. Во мај 2011 година се реализирани 19 настани за стручно оспособување и 

информирање, на кои учество зедоа 247 вработени во Царинската управа. 

Просечното времетраење на обука за вработените кои посетувале обука е 

16,6 часа, а просечното времетраење на обука за секој вработен е 3,5 часа.  

Одржани се следните обуки, семинари, презентации, работилници и 

работни средби: 

–––– обука за примена на Законот за јавни набавки, одржана во Бирото за 

јавни набавки, во согласност со Програмата за обуки на Царинската 

управа за 2011 година; 

–––– во соработка со Светската царинска организација, во Регионалниот 

тренинг центар во Скопје, беше организирана Регионална работилница 

за Рамката на стандарди и Овластен економски оператор, на која 

учествуваа претставници од царинските служби на Албанија и Србија; 

–––– семинар за контрола на извозот на оружје, во организација на МНР, 

одржан во Подгорица, Црна Гора; 

–––– семинар на тема „Уметноста на лобирањето – средства, стратегии и 

амбиции“ организиран од Секретаријатот за европски прашања во 
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рамки на проектот „Македонија и ЕУ – подготовка за приклучување 

кон ЕУ“; 

–––– студиска посета за јакнење на интегрирано гранично управување во 

Западен Балкан и Турција, во организација на Меѓународната 

организација за миграции, која се одржа во Трст и Рим, Италија; 

–––– обука за проценка и пополнување на блупринти, организирана во 

соработка со Мисијата за блупринти; 

–––– во соработка со Државниот пазарен инспекторат беше организирана 

презентација за контрола на безбедност на производи; 

–––– во организација на СНБ – РЕАКТ од Скопје (овластен застапник на 

трговски марки), беше организиран Семинар за идентификација на 

трговски марки; 

–––– Преку инструментот за техничка помош TAIEX беа одржани следните 

активности: 

� студиска посета за царински долг, гаранции и камати, која се 

одржа во Софија, Бугарија; 

� студиска посета за запознавање со европската регулатива во 

делот на слободните зони, која се одржа во Софија, Бугарија; 

� работилница за распоредување на стоки во Комбинираната 

номенклатура; 

� работилница за царинска лабораторија и 

� работилница за тантиеми и трошоци за лиценци. 

–––– Во согласност со Програмите за основни обуки за царински 

службеници одржани се следниве обуки: 

� 2 обуки на тема потекло на стока, царинска вредност, мерки на 

трговска политика и прекршоци и 

� обука на тема етика и спречување на корупција, системи за 

електронска евиденција на царинските постапки и прекршоци. 

–––– Во рамките на проектот за техничка соработка со Царинската и 

даночната управа на Холандија, беа одржани: 

� второ продолжение на обуката за развој на човечки ресурси; 

� обука за законските прописи поврзани со акцизното работење и 

постапките кои се спроведуваат во пракса во Холандија.  

–––– Во рамки на Проектот за техничка помош помеѓу владите на 

Република Македонија и Република Словенија, беа организирани:  

� обука за Техники на преговори со ЕУ на тема „Преговори со 

Европската унија: Содржини, техники и вештини“, како дел од 

проектот на Центарот за европска перспектива; 

� работилница за внатрешна финансиска контрола. 

–––– Во врска со меѓународните активности во текот на месец мај, 

претставници од Царинската управа учествуваа на: 

� втор состанок на Комитетот за градење на капацитети на СЦО кој 

се одржа во Брисел, Белгија; 
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� конференција за организиран криминал одржана во Загреб, 

Хрватска; 

� состанок на Венецијанска иницијатива за соработка (анализа на 

ризик од аспект на намалена вредност) кој се одржа во Подгорица, 

Црна Гора; 

� состанок на работна група за борба против нелегална трговија со 

дрога, кој се одржа во Сандански, Бугарија; 

� состанок за затварање на проектот ILECU, одржан во Букурешт, 

Романија; 

� Поткомитет за царини и правила за потекло на ЦЕФТА земјите, 

одржан во Тирана, Албанија; 

� Конференција за контрола на извозот која се одржа во Сингапур. 

 

 

III.III.III.III. Интегритет и борба против корупцијаИнтегритет и борба против корупцијаИнтегритет и борба против корупцијаИнтегритет и борба против корупција    

7. Во текот на мај 2011 година се реализирани 7 внатрешни истраги во 

организационите единици на Царинската управа. Врз основа на 

спроведените истраги, во 4 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 Упатството за транзитна 

постапка, Упатството за користење и управување на службени возила на 

Царинската управа на Република Македонија, како и непостапување 

согласно Упатството за преференцијални договори. 

8. Во мај 2011 година, врз основа на спроведени истраги и дисциплински 

постапки, донесено е едно решение со кое се изрекува престанок на 

работен однос, 2 решенија со кои се изрекува парична казна и 4 решенија 

со кои постапката се запира поради неутврдување на одговорност или 

немање на услови за водење на дисциплинска одговорност.  

9. На крајот на месец мај 2011 година, против Царинската управа беа активни 

106 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив 43 

предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци. Во 

постапки кај апелационите судови се наоѓаат 27 предмети со старост од 1 

до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 36 предмети со 

старост од 1 до 17 месеци. 

Во текот на месец мај од основните судови се примени 4 пресуди и 

решенија по тужби против решенијата на Комисијата и на Царинската 

управа, како и за надомест на штета од кои со една пресуда се одбива 

тужбеното барање за поништување на решението за отказ, со една 

пресуда одбиено е тужбеното барање на тужителите за надомест на штета 

против Царинска управа, со една пресуда уважено е тужбеното барање на 
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тужителите за надомест на штета против Царинската управа и со една 

пресуда одбиено е тужбеното барање за исплата на разлика во плата 

зголемена за 30%. 

Во истиот месец, од апелационите судови се примени 2 пресуди од кои со 

една пресуда е потврдена првостепена пресуда со која е одбиено 

тужбеното барање за исплата на разлика во плати зголемена за 30% и со 

една пресуда одбиена е жалба на Царинската управа и е потврдена 

првостепената пресуда за надомест на штета против Царинската управа.  

Во овој месец примена е една пресуда од Врховен суд со која е одбиена 

ревизијата на Царинската управа и потврдени се првостепена и 

второстепена пресуда со кои е поништено отказно решение.  

10. Од вкупно 219 евидентирани кривични предмети против 182 царински 

службеници (поранешни и сегашни), заклучно со месец мај оваа година, 

донесени се 81 првостепена осудителна пресуда од кои 57 се правосилни, 

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 сеуште во фаза на судска 

истрага, а против 17 лица предметите се во фаза на покренување 

обвинителен акт. За поднесените кривични пријави против поранешни и 

сегашни царински службеници, во 50 предмети Царинската управа нема 

информација во која фаза од кривичната постaпка се наоѓаат. 

Во текот на мај 2011 година Одделението за внатрешна инспекција изготви 

5 извештаи кои се однесуваат на извршена редовна внатрешна инспекција 

на увозните декларациии во организационите единици од Царинарница 

Гевгелија и Царинарница Штип и тоа извештаи за извршена редовна 

внатрешна инспекција на работењето на ЦИ Кавадарци, ЦИ Струмицаи 

ЦИ Ново Село, како и 2 барања за мислење по извршената редовна 

внатрешна инспекција на ЦИ Велес и ЦИ Делчево.  

11. Во мај се извршени 2 внатрешни ревизии, при што се констатирани 7 

наоди и дадени се 7 препораки за постапување. 

 

IV.IV.IV.IV. ТранспарентностТранспарентностТранспарентностТранспарентност    

12. Во мај 2011 година преку отворената телефонска линија 197 примени се 

вкупно 2.377 повици, или во просек 77 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 53 

информации, а на интранет порталот 29 информации.  
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Овој месец Царинската управа одговори на 43 прашања поставени преку 

интернет страницата или во хартиена форма. 

 

V.V.V.V. Меѓуинституционална иМеѓуинституционална иМеѓуинституционална иМеѓуинституционална и меѓународна соработка меѓународна соработка меѓународна соработка меѓународна соработка    

13. На 4 мај 2011 во Скопје се одржа седмиот состанок на Поткомитет за 

трговија, индустрија, царина и оданочување. Со поткомитетот 

претседаваше директорот на Царинската управа кој го презентираше 

прогресот во законодавството и административниот капацитет постигнат 

во текот на изминатата година. Напредокот беше високо оценет од страна 

на претставниците на Европската Комисија. На состанокот посебен 

акцент се стави на пристапувањето на Република Македонија кон 

Конвенцијата за заеднички транзит. 

14. Директорот на Царинската управа, на 12-13 мај 2011 година, претстојуваше 

во работна посета на Царинската управа на Азербејџан, со цел 

продлабочување на билатералнатата соработка помеѓу двете служби. 

Царинската управа на Азербејџан ги презентираше достигнувањата на 

полето на контрола на стоки и патници, обуки на кучиња, како и работата 

на царинарниците, додека од страна на Царинската управа на Република 

Македонија беа презентирани најновите достигнувања на полето на 

градење на капацитети. Беше договорена размена на експертски тимови 

во областите: анализа на ризик на стоки, контрола на проток на стоки 

преку цевководи, како и анализа на стоки. 

15. На 17 мај 2011 година, Царинската управа, во соработка со Министерството 

за информатичко општество и администрација, одржа работилница за 

градење на капацитети на тема „Примена на алатката за компаративна 

анализа и нејзините практични резултати во работењето на Царинската 

управа“. Учесници на работилницата беа претставници од министерствата 

и органите во состав на државната управа. 

16. Од 9 до 20 мај 2011 година во Царинската управа престојуваа експерти на 

Регионалниот проект за царински и даночни стандарди – блупринти, 

финансиран од ИПА фондовите на ЕУ. Во проектот, покрај Македонија 

учествуваат и Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Турција, 

Црна Гора и Ирска. Целта на проектот е да се изврши усогласена процена 

на институциналниот и административниот капацитет на царинските 

управи. Воедно, од анализата на потребите и приоритетите определени во 

блупринтите, ќе зависи и идната финансиска поддршка од програмите на 

ЕУ. 

17. Во рамките на соработката со Центарот за европски перспективи од 

Словенија, од 17-20 мај 2011 година, се одржа четвртиот модул за обука за 

преговори со Европската унија. Теми опфатени на обуката беа: техники на 

јавен говор, техники на преговори, изработка на преговарачки позиции, 
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симулација на билатерален скрининг, како и симулација на видео 

конференција. 

18. На редовен месечен состанок одржан на 20 мај 2011 година, со 

потпишување на Анекс кон Меморандумот за соработка, на 

Советодавното тело му се придружија три нови членки (Текстилното 

трговско здружение – Текстилен кластер, Здружението на кожарско 

преработувачка индустрија и Стопанската комора за информатички и 

комуникациски технологии – МАСИТ). Ваквото проширување 

придонесува кон натамошно унапредување на партнерството помеѓу 

Царинската управа и бизнис заедницата. На состанокот се разговараше и 

за начините на заштита на потрошувачите од увоз на неквалитетни и 

ефтини производи од земјите од далечниот исток и Турција.  

19. Во рамките на програмата Customs 2013, претставници на шведската 

царина, на 30 и 31 мај 2011 година, остварија работна посета на Царинската 

управа. Двете администрации ги презентираа активностите за 

унапредување на царинското работење во безхартиена околина. Посебен 

акцент беше ставен на примената на најдобрите практики и можните 

решенија за прекугранично управување со ризик. Договорено е оваа 

соработка да продолжи со размена на искуства во конкретни постапки од 

оваа област. 
 

VI.VI.VI.VI. ЛиценцирањеЛиценцирањеЛиценцирањеЛиценцирање    

20. Во текот на мај Царинската управа ги издаде следните лиценци и 

одобренија:  

–––– 44 одобренија за постапки со економски ефект,  

–––– 40 измени на одобренија за постапки со економски ефект,  

–––– 6 одобренија за акцизно повластено користење,  

–––– едно одобрение за посебен вид пломба,  

–––– 9 одобренија за овластен примач, 

–––– 3 одобренија за овластен испраќач, 

–––– 7 одобренија за локален извоз и 

–––– 4 одобренија за локален увоз. 

 

VII.VII.VII.VII. Наплатени приходиНаплатени приходиНаплатени приходиНаплатени приходи    

21. Во мај 2011 година Царинската управа наплати вкупно 5.451 милиони 

денари (околу 88,6 милиони евра) на име буџетски приходи, од кои 4.224 

милиони денари (околу 68,7 милиони евра) на име буџетски приходи од 

увоз и 1.227 милиони денари (околу 20 милиони евра) приходи од наплата 

на акциза во домашен промет. 

Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други 

царински давачки, во мај 2011 година се наплатени 340 милиони денари 
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(околу 5,5 милиони евра), што е за 29% помалку во однос на наплатата 

остварена во истиот период 2010 година. 

И во месец мај продолжува    трендот    на намалување на приходот од 

царина поради целосната либерализација на увозот на индустриските 

производи со потекло од ЕУ која се применува од почетокот на 2011 

година. Така значително намалување за околу 71% се забележува кај 

увозот на возила од Глава 87. Имено царинските приходи во мај 2011 

година изнесуваат околу 29,60 милиони денари, за разлика од истиот 

период во 2010 година кога изнесувале околу 101,92 милиони денари, со 

оглед на тоа што најголем увоз на возила има од ЕУ, како и намалениот 

број на увезени оцаринети возила, при што во 2010 биле увезни 7.565 

возила, а во 2011 година се увезни 3.766 возила. 

Од истите причини е евидентно намалувањето на приходите од царина во 

мај 2011 година за околу 35% во однос на истиот период 2010 година, при 

увозот на електрични машини и опрема и нивни делови, апарати за 

снимање или репродукција на звук, телевизиски апарати, делови и прибор 

за овие апарати (Глава 85). 

Статистичките податоци покажуваат дека во мај 2011 година се 

забележува раст на увозот на месо и други кланички производи (Глава 02) 

за околу 17%, односно увезено е 5.043 тони од овој вид стока, наспроти 4.318 

тони во истиот период во 2010 година. Зголемена е и вредноста на 

увезените стоки за 28%, односно во 2011 година остварениот увоз изразен 

во милиони денари е за 104 милиони денари поголем од истиот период во 

2010. Сепак приходите од царина се намалени за околу 34% во однос на 

истиот период 2010 година поради реализираниот увоз со 

преференцијален третман. 

Приходите наплатени од ДДВ    во мај 2011 година изнесуваат 3.698 милиони 

денари (околу 60 милиони евра), што е за 35%    повеќе, споредено со 

наплатата остварена во истиот период во 2010 година. 

Најголемо зголемување на приходите од ДДВ има кај минералните горива, 

минералните масла и производите од нивна дестилација    (Глава 27), кое се 

должи на зголемување на вредноста на увезените стоки. И покрај 

намалениот количински увоз на стоки од оваа глава за околу 10%, односно 

во 2011 година се увезени 13.961 тони помалку во однос на 2010 година, а 

вредноста на увезените стоки во 2011 година е поголема за 766,97 милиони 

денари (23%) заради растот на берзанските цени на овие производи. Врз 

зголемувањето на приходите од ДДВ влијае зголемениот увоз на бутан гас 

и битумен од нафта како и зголемениот увоз на лесни масла и препарати. 

Зголемувањето на приходите од ДДВ е евидентно кај нуклеарни реактори, 

котли, машини и механички уреди, нивни делови (Глава 84) за околу 172,15 

милиони денари, кај    оптички, фотографски, кинематографски, мерни, 
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контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и апарати, 

нивни делови и прибор (Глава 90), како и кај пластични маси и производи 

од пластични маси (Глава 39), што се должи на зголемениот обем на увоз 

на овој вид стоки, споредено со истиот период во 2010 година. 

Наплатените приходи од акциза во месец мај 2011 година изнесуваат 1.372 

милиони денари (околу 22,3 милиони евра), што е за 20% повеќе во однос на 

истиот период во 2010 година.  

Приходите од наплата на акцизи во внатрешен промет, за мај 2011 година 

изнесуваат 1.227 милиони денари (околу 20 милиони евра), што споредено 

со истиот месец минатата година, претставува пораст за 16%. 

Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во мај 2011 година 

изнесуваат 144 милиони денари (околу 2,3 милиони евра), што претставува 

зголемување за 57% од оствареното во истиот месец во 2010 година.  

Во месец мај 2011 година констатиран е намален приход од акцизи од 

минералните масла од внатрешен промет во однос на минатата година. 

Намалениот приход делумно се должи на намалениот обем на нафтени 

деривати пуштени во слободен промет во однос на минатата година, а 

делумно на намалувањето на износот на акцизата кај бензините, која, 

како времена мерка е донесена од страна на Владата на Република 

Македонија, заради намалување на влијанието на порастот на цените на 

светскиот пазар. Со ваквата мерка и покрај намалувањето на акцизата е 

задржан приближно ист приход како и изминатата година, и тој изнесува 

околу 620 милиони денари во 2011 година, наспроти 622 милиони денари 

остварени во мај 2010 година. Кај дериватите од увоз констатиран е 

зголемен приход од дури 186% во однос на истиот месец минатата година.  

Приходите од акцизи кај тутунските добра во месец мај бележат пораст во 

однос на 2010 година за околу 46%. Зголемениот пораст пред сè се должи 

на зголемен број издадени контролни марки во изминатиот месец чија 

доспеаност за наплата е во месец мај. 

Кај приходите од акцизите за алкохолните пијалоци во внатрешен промет 

констатирано е зголемување на приходите од 21% и од увоз за 14%. 

Зголемениот приход од акцизи за пивото директно е поврзан со 

зголемените количини пиво пуштени во слободен акцизен промет. 

Намалување е констатирано кај приходот од наплатена акциза при увоз 

на патничките возила за 24% во однос на истиот месец минатата година, 

што е директно поврзано со намалениот обем на увезени патнички возила.  

Наплатените приходи од надоместоци во месец мај 2011 година 

изнесуваат 43 милиони денари (околу 700 илјади евра) што е за 17% повеќе 

во однос на истиот период во 2010 година.  
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VIII.VIII.VIII.VIII. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита 

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

22. 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 мај 2011 година се донесени 101 решениe за дополнителна 

наплата, во вкупен износ од околу 4,3 милиони денари (околу 70,7 илјади 

евра). 

23. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во мај 2011 

година е извршен преглед на 1.548 товарни моторни возила, 576 автобуси и 

665 патнички моторни возила, или на вкупно 2.789 транспортни средства. 

На граничните премини и на царинските испостави се извршени вкупно 

397 скенирања, од кои 177 скенирања на товарни моторни возила, 102 

скенирања на патнички моторни возила и 118 скенирања на автобуси. 

При контроли во внатрешните царински испостави и на граничните 

премини, царинските работници спречија повеќе обиди за криумчарење 

на стока. Контролите резултираа со заплена и задржување на разновидна 

стока:  

–––– 30.430 парчиња цигари, 

–––– 5.609 парчиња разновидна текстилна стока, 

–––– 3.829 парчиња бижутерија и 74 грама сребрен накит,  

–––– 1.211 парчиња делови за машини и опрема, 

–––– 450 парчиња пластични саксии, 

–––– 266 парчиња парфеми, 

–––– 240 парчиња пиротехнички средства, 

–––– 120 шишиња течен концентрат за растенија, 

–––– 94 парчиња светлечка галантерија и 

–––– 6 грама режана марихуана. 

 

24. Во мај 2011 година се поднесени 5 кривични пријави против 6 физички 

лица и 4 правни лица, од кои една кривична пријави за неовластено 

производство и промет со општо опасни материи и 4 кривични пријави за 

царинска измама. Избегнатите увозни давачки во случаите на царинска 

измама се проценуваат на околу 4,7 милиони денари (околу 77 илјади 

евра). 

25. 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 67 барањa за поведување на прекршочна 

постапка, од кои: 7 барања од Секторот за контрола и истраги при 

Царинската управа, 57 барања од царински испостави, едно барање од 
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Службата за надзор на иматели на одобренија и 2 барања од судовите. 

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа во месец 

мај реши 83 предмети во редовна и итна постапка и за истите изрече глоба 

во вкупен износ од околу 57,7 илјади евра и парична казна во износ од 2,2 

милиони денари . 

Во постапка на порамнување се решени 12 предмети, при што е наплатена 

глоба во износ од 1400 евра. 

Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна 

одговорност во месец мај од Управниот суд се примени 13 тужби и во 

законски определениот рок се доставени 13 одговори на тужби. Во истиот 

период од Управниот суд се примени 31 пресуда, од кои со 22 пресуди се 

поништуваат решенијата на Комисијата, со 8 пресуди се потврдуваат 

решенијата на Комисијата и со една пресуда се одлучува мериторно. Од 

Врховен суд не се примени пресуди.  

Во мај 2011 година во царинарниците се изречени 138 мандатни казни на 

сторители на царински прекршоци, во вкупен износ од околу 1 милион 

денари (околу 16,4 илјади евра). 

26. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки, 

Царинската управа во мај 2011 година интервенираше при повеќе обиди за 

повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено задржа 

14.047 парчиња стока.  

Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат: 

–––– 12.847 парчиња разновидна текстилна стока и 

––––  1.200 парчиња очила за сонце. 

 

Истовремено, Царинската управа во мај 2011 година донесe одобренија за 

уништување на стока која повредува право од интелектуална сопственост 

за 15.042 парчиња стока со ознаки на трговските марки: Аll star, Nike, 

Gucci, Princo и Adidas. Уништени се вкупно 999 парчиња фалсификувана 

стока и тоа: 

–––– 886 пара спортски обувки со  ознака на трговската марка Adidas и 

Puma  и 

–––– 113 парчиња маици и фармерки со ознака на трговска марка Levis, 

Louis Vuitton и G-Star. 

 


