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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. Врз основа на објавената Регулативата на ЕУ за автономни трговски 
мерки (No 1336/2011), Службен весник на ЕУ L 347/1, од почетокот на оваа 
година започна и нејзината примена на територијата на Република 
Македонија. Оваа Регулатива предвидува исклучителни автономни 
трговски преференцијали за Западен Балкан се до крајот на 2015 година. 
Регулативата ќе се применува ретроактивно почнувајќи од 1 јануари 2011 
година.  

Автономните трговски преференцијали ќе овозможат на земјите од 
Западен Балкан да имаат поголеми користи од преференцијалниот 
трговски режим, онаму каде тој е поповолен одколку што е предвидено во 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА). 

2. Царинската управа, во текот на јануари, во насока на градење на своите 
институционални капацитети, а со цел ефикасно и ефективно 
извршување на законските надлежности за контрола на стока, како и за 
заштита на границите  и граѓаните од недозволено внесување на хемиски 
и забранети стоки, во рамките на Проектот за формирање на центри за 
извонредност (Centers of Excellence) за хемиска, биолошка, радиолошка и 
нуклеарна безбедност, кој се реализира во рамките на Инструментот за 
стабилност на ЕУ, достави предлог проект   за набавка на соодветна 
опрема и обука на царинските службеници. На тој начин ќе се обезбедат 
можности за навремено, квалитетно, доверливо и пософистицирано 
идентификување, откривање и соодветна акција при пренос на хемиски 
субстанци преку граничните премини.    

3. Согласно заклучокот од 15-та седница на Подкомитетот на Работниот 
комитет за европска интеграција, Царинската управа го информираше 
Секретаријатот за европска интеграција за активностите кои се 
планирани, во НПАА за 2012 година и е извршено корегирање на датуми 
на отпочнување и финализирање на реализација заради пореално 
планирање. 

4. Во јануари 2012 година, стапи во сила Дополнителниот протокол кон 
ЦЕФТА Договорот за Република Молдова (Сл.весник на РМ бр. 117/2011). 
Со овој протокол, увозот на сите земјоделско прехрамбени производи со 
потекло од Република Молдова е слободен, освен за стоките од тарифниот 
број 2204 каде е предвидена годишна безцаринска квота од 1000хл. 
Листата на земјоделски и прехрамбени производи по потекло од 
Република Молдова што ќе се увезуваат во Република Македонија без 
плаќање на царина во рамки на годишните квоти за прво полугодие од 
2012 година е објавена во Службен весник на РМ. 

5. Донесен е Закон за изменување и дополнување  на   Царинскиот закон ( 
Сл.весник ма РМ бр.11 од 24.12.2012 година). Со овој закон  се воведува 
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законска можност за ослободување од плаќање на увозни давачки за 
спортски федерации за спортска опрема и реквизити што ги добиваат 
како подарок од странски донатори и увезена спортска опрема и 
реквизити купени со парични средства добиени како подарок. Исто така 
со законот се врши одложување на примената на дел од одредбите од 
Царинскиот закон чија импементација е директно поврзана со ставањето 
во функција на новиот систем за електронска обработка на царинските 
декларации (СОЦД), како и на одредбите кои се однесуваат на формите на 
гаранциите и начинот на нивната употреба и начинот и постапката на 
одложување на плаќањето на царинскиот долг. 

6. Во јануари беше донесена Уредбата за изменување и дополнување на 
Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (Сл.весник на РМ бр.14 од 
30.01.2012) со која се врши одложување на примената на дел од одредбите 
од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување 
на Царинскиот закон (Сл.весник на РМ бр. 141/2011, 147/2011 и 158/2011), 
чија имплементација е директно поврзана со ставањето во функција на 
новиот систем за електронска обработка на царинските декларации 
(СОЦД), како и на одредбите кои се однесуваат на формите на гаранции и 
начинот на нивната употреба и начинот и постапката на одложување на 
плаќањето на царинскиот долг.  

7. Во јануари  беше донесен Закон за изменување и дополнување на Законот 
за царинска тарифа (Сл.весник на РМ бр.11/2012 од 24.01.2012), со кој закон 
се врши бришење, измена или дополнување на одделни тарифни ставови. 

8. Истиот месец беше донесе Закон за  дополнување на Законот за 
спречување судир на интереси (Сл.весник бр.6/2012 од 13.01.2012) со кој се 
уредува начинот на проверка на содржината на изјавите за судир на 
интереси. 

9. Во јануари 2012 година, Царинската управа ги донесе следните интерни 
акти со што се уредуваат различни области на нејзиното работење: 

–––– Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на 
пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри што се 
употребуваат, со кои се изврши измена и дополнување на називот и 
шифрата на царинскиот орган  Табановце автопат и  воведување на 
два нови отсека, Отсек за стоково царинење и Отсек за патнички 
промет;  

–––– Упатство за работа на Одделението за разузнавање. Со ова Упатство се 
уредува начинот на работа  на одделението, во поглед на прибирање на 
податоци и информации кои се од значење за спречување или 
откривање  на царински прекршоци и кривични дела, како  и нивна 
процена, анализа, истрага, складирање и доставување до другите 
организациони едници; 
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–––– Упатство за подготовка на тест во постапка на селекција и избор по 
јавен оглас, со кое се уредува постапката за селекција и избор по јавен 
оглас за вработување на царинските службеници, како и се уредува 
изборот на членовите на комисијата за подготовка на  тестот и нивната 
надлежност, начинот на подготовка на испитните прашања и нивното 
доставување до Комисијата за селекција и избор; 

–––– Упатство за измена и дополнување на Упатството за подготовка на 
акти со кое се врши измена во начинот  и техниката за подготовка на 
актите за надорешни корисници, односно означување на актите  со 
јубилејниот симбол за 20 годишнината од формирањето на Царинската 
управа; 

–––– Стратешкиот план на Царинската управа 2012-2014 година со која се 
утврдени мисијата, визијата, вредностите, стратешките приоритети, 
целите и начинот на остварување на приоритетите со одредување на 
потребните активности, за периодот од 2012-2014 година; 

–––– Наредба за задолжително мерење на тежина на товарни моторни 
возила при влез во Република Македонија. Со оваа Наредба се 
задолжуваат царинските испостави на влез/излез каде постојат 
колски ваги да вршат мерење на тежината на товарните моторни 
возила при влез во Република Македонија; 

–––– Насока за определување на царински испостави за увозно царинење на 
моторни возила со која  се одредуваат Царинските испостави кои 
можат да вршат  увозно царинење на моторни возила и 

–––– Корисничко Упатство за користење на информационен систем 
„ДАНИС“, во кое се опишани термините кои се употребуваат во ова 
упаство како и употребата на овој систем. 

 

 
II. Aдминистративeн капацитет Aдминистративeн капацитет Aдминистративeн капацитет Aдминистративeн капацитет  

 

10. Во јануари 2012 година се реализирани 13 настани за стручно 
оспособување и информирање, на кои учествуваа 140 вработени во 
Царинската управа. Просечното времетраење на обука за вработените кои 
посетувале обука е 3,7 часа, а просечното времетраење на обука за секој 
вработен е 0,44 часа. 

Во текот на јануари, Царинската управа преку Одделението за обуки 
учествуваше во организација на следниве обуки, работилници, семинари и 
работни средби: 
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–––– обука на економски промотори, организирана по  барање на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот,   

–––– обука за Техничка помош за зајакнување на капацитетите на 
институциите за управување и спроведување на оперативните 
програми, организирана во соработка со Секретаријатот за европски 
прашања (Програма ИПА 2008), одржана во Охрид,  

–––– студиска посета за контрола на извоз на оружје, организирана на 
покана на Европската комисија, одржана во Прага, Република Чешка, 

–––– две обуки за постапување по Упатството за обезбедување на 
непрекинатост на ИКТ системите надвор од работно време за 
вработените од ОКК, 

–––– обука за Работење со системот за раководење со документи (eDMS), 
––––  две обуки на тема „Антикорупција“ и презентација на Насоката 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. 

–––– Во соработка со Секретаријатот за европски прашања, во врска со 
планирање, спроведување и оценка на ИПА проекти организирани се 3 
обуки и тоа: 

� обука за имплементација на проекти, 
� практична работилница за Прирачникот за мониторинг 

базиран на резултати и 
� обука за „Ревизија“. 

–––– Согласно Програмите за обука на одделението за обуки, со цел 
континуиран развој и обука на царинските службеници одржани се: 

� обука за користење на функционалностите на Luca 
(годишни одмори и отсуства); 

� обука за користење на функционалностите на Luca 
(евиденција на награди, дисциплински мерки и суспензии); 

� обука за  користење на функционалностите на Luca 
(сметководство-пресметка на плати). 

 
 
 

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

 

11. Во текот на јануари 2012 година се реализирани 6 внатрешни истраги во 
организационите единици на Царинската управа. Врз основа на 
спроведените истраги, во 2 случаи се утврдени основани сомненија дека 
царински службеници работеле спротивно на законските одредби, 
подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот кодекс, 
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односно констатирано е постапување спротивно на член 81 став 2 од 
Законот за превоз во патниот сообраќај. 

12. Во јануари 2012 година, врз основа на спроведени истраги и дисциплински 
постапки донесени се 2 решенија за изречена писмена опомена, едно 
решение за запирање на постапка без утврдена одговорност и едно 
решение за  престанок на вработување. Во истиот месец се донесени 11 
решенија за утврдување на плата во зголемен износ (за особено 
ангажирање во извршување на работите и работните задачи и за 
значителен придонес во спречување и откривање на царински прекршоци 
и други недозволени дејствија), 12 решенија  за утврдување на платата во 
намален износ (заради недоволно ангажирање во извршувањето на 
работите и работните задачи) и едно решение за суспензија. 

На крајот на месец јануари 2012 година, против Царинската управа беа 
активни 92 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив 
30 предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци. 
Во постапки кај апелационите судови се наоѓаат 25 предмети со старост од 
1 до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 37 предмети со 
старост од 1 до 17 месеци. 

13. Во текот на јануари 2012 година од основните судови  примени сe вкупно 7 
одлуки. Со една пресуда уважено е тужбеното барање на тужителот за 
прераспоредување, со 3 пресуди уважено е тужбеното барање за исплата 
на плати, со една пресуда одбиено е тужбеното барање за надомест на 
штета против Царинската управа, со една пресуда уважено е тужбеното 
барање на Царинската управа за надомест на штета, со една пресуда 
одбиен е приговор на Царинската управа против решение со кој е уважена 
тужба со предлог за издавање платен налог.     

Во текот на истиот месец од Апелационите судови примена е една пресуда  
со која е одбиена е жалбата на тужителот и потврдена е пресуда со која е 
одбиена тужба за поништување на отказно решение. Во текот на овој 
месец од Врховниот суд на Република Македонија не е  примена  одлука.    

14. Од вкупните 218 евидентирани кривични предмети против 184 царински 
службеници (поранешни и сегашни), заклучно со месец јануари 2012 
година донесени се 85 првостепени осудителни пресуди од кои  68 се 
правосилни, 17 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 8 години. Кај основните судови во постапка на 
расправа се наоѓаат 85 предмети, а 26 кривични предмети се сеуште во 
фаза на судска истрага. За поднесените крични пријави против  
поранешни и сегашни царински службеници во 12 предмети Царинската 
управа нема информација во која фаза од кривичната постaпка се 
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наоѓаат. Во 10 случаи Oсновното јавно обвинителство ги одбило 
обвиненијата. 

Во текот на јануари 2012 година Одделението за внатрешна инспекција 
изготви 2 извештаи кои се однесуваат на извршена редовна внатрешна 
инспекција на увозните декларациии во царинските организациони 
единици.  

15. Во јануари се извршени 3 внатрешни ревизии, при што се констатирани 12 
наоди и дадени се 12 препораки за постапување. 

 
 
IV.IV.IV.IV. ТранспарентностТранспарентностТранспарентностТранспарентност    

 

16. Во јануари 2012 година преку отворената телефонска линија 197 примени 
се вкупно 2.793 повици или во просек 90 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 40 
информации, а на интранет порталот 5 информациja.  

Овој месец Царинската управа одговори на 55 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    

 

17. На 26 јануари 2012 година, се одбележа 60 години од формирањето на 
Светската царинска организација под мотото „Границите разделуваат 
Царината поврзува“. Поврзаноста е основа за посилна координација, 
соработка и комуникација меѓу Царинските управи, со други владини 
институции и агенции и со приватниот сектор на национално, регионално 
и меѓународно ниво. По тој повод, Светската царинска организација 
додели 7 сертификати за заслуги на истакнати царински службеници и 3 
признанија за заслуги на надворешни соработници за исклучителен 
придонес во развојот на меѓународната царинска соработка. 

18. На 28 јануари 2012 година на граничниот премин Табановце во присуство 
на Министерот за финансии и Потпретседател на Владата на Република 
Македонија, беше означен почетокот на работа на отсекот за извозно 
царинење, со што практично се отвори нова можност за извозно-
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ориентираниот сектор. Досега на овој премин се извршуваа само 
транзитни формалности и патнички промет. Воведувањето на извозно 
царинење, , , , кое работи 24 часа, секој ден во неделата, вклучително и за 
време на празници и без наплата на надоместок за престој во терминал, ќе 
овозможи голем број на поволности за економските оператори. Со ова се 
обезбедува приближување до исполнувањето на мерката од „Регулаторна 
гилотина II фаза“ која предвидува, на најмалку по еден граничен премин 
кон секоја од соседните држави да постои можност за 24 часовно извозно 
царинење. 

19. На 31 јануари 2012 година, се одржа редовен состанок на Советодавното 
тело1. На состанокот беше усвоен нацрт Акцискиот план на Советодавното 
тело  за 2012 година. Претставниците на бизнис заедницата беа 
информирани за започнатото 24 часовно извозно царинење на 
граничниот премин Табановце и можноста за воведување на стоково 
царинење на граничниот премин  Ќафасан. Се разговараше и за пилот 
проектот кои веќе се спроведува од Царинската управа, а со кој се 
овозможува поднесување на транзитна декларација пред ставање на 
стоката на увид на царинскиот орган. Ова всушност претставува 
поднесување на еден вид пред-декларација која поминува низ системите 
на анализа на ризик и овозможува одредување на степенот на преглед на 
стоката, пред истата да пристигне - што значително  го убрзува 
спроведувањето на транзитната постапка.  

 
 
VI.VI.VI.VI. ЛиценцирањеЛиценцирањеЛиценцирањеЛиценцирање    

 

20. Во текот на јануари 2012 година, Царинската управа ги издаде следните 
лиценци и одобренија:  

–––– 240 одобренија за постапки со економски ефект;  
–––– 58 измени на одобренија за економски ефект;    
–––– 2 одобренија за овластен примач/испраќач;  
–––– 2 одобренија за локално царинење при увоз/ извоз; 
–––– 154 одобренија за повластен  тарифен третман;  
–––– 4 измени на одобрение за акцизно повластено користење; 
–––– 2 одобренија за застапување во царинските постапки ; 
–––– 3 одобренија за одобрен извозник и 
–––– 12 лиценци за вршење на застапување во царинските постапки. 

                                                      
1
 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 
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VII.VII.VII.VII. Наплатени приходиНаплатени приходиНаплатени приходиНаплатени приходи    

 

21. Во јануари 2012 година Царинската управа наплати вкупно 4.615 милиони 
денари (околу 75 милиони евра) на име буџетски приходи, од кои 3.382 
милиони денари (околу 55 милиони евра) на име буџетски приходи од увоз 
и 1.233 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 јануари 2012 година се наплатени 270 милиони 
денари (околу 4,4 милиони евра), што е за 19% повисок во однос на 
наплатата остварена во истиот период 2011 година.  

Позначајно зголемување на приходите од царини во јануари е утврдено кај 
увозот на воздухоплови и нивни делови (Глава 88) и тоа за околу 33,6 
милиони денари што се должи на увоз на 2 хеликоптери во овој месец.   
Зголемување на приходите од царински давачки е утврдено при увозот на 
тутун и производи за замена на тутун (Глава 24) за околу 6,7 милиони 
денари поради зголемениот обем на увоз на цигари.  
Исто така зголемување на приходи од царински давачки е утврден и кај 
увозот на шеќер и производи од шеќер (Глава 17) за околу 7%, бидејќи во 
јануари 2011 година царинската стапка беше 30%,  а во јануари 2012 година 
редовната царинска стапка е 5% и поголемиот увоз на овој вид стока е со 
плаќање на истата. 

Приходите наплатени од ДДВ    во јануари 2012 година изнесуваат 2.915 
милиони денари (околу 47,4 милиони евра), кои споредено со наплатата 
остварена во истиот период во 2011 година остануваат непроменети. 

Позначајно зголемување на приходи од ДДВ во јануари е     забележано кај 
увозот на минералните горива, минералните масла и производите од 
нивна дестилација    (Глава 27), кое се должи на зголемување на вредноста 
на гасни масла со содржина на сулфур што не надминува 0,001% и на 
електрична енергија. 

Зголемување на приходите од ДДВ е забележано кај увозот на 
воздухоплови и нивни делови    (Глава 88), поради зголемување на вредноста 
за околу 270 милиони денари (увоз на 2 хеликоптери). 
Намалување на приходите од ДДВ е забележано кај увозот на возила, 
освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и 
прибор    (Глава 87) и тоа намалување изнесува 18%. Причина за намалување 
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на приходите од ДДВ е намалениот увоз на возила (во јануари 2012 година 
2.880 увезени возила, наспроти 3.034 увезени во јануари 2011 година).  
Наплатените приходи од акциза во јануари 2012 година изнесуваат 
1.365,5илиони денари (околу 22 милиони евра), што е за 1% повеќе во однос 
на истиот период во 2011 година. 
Приходите од наплата на акцизи во внатрешен промет, за јануари 2012 
година изнесуваат 1.233,6 милиони денари (околу 20 милиони евра), што 
споредено со истиот месец минатата година, претставува намалување за 
3,6%. 
Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во јануари 2012 година 
изнесуваат околу 132 милиони денари (околу 2,1 милиони евра), што 
претставува зголемување за 80% од оствареното во истиот месец во 2011 
година. 

За минералните масла наплатени се намалени износи на приходи од 
акцизи за внатрешен промет (за 9,4%), споредено со наплатата во истиот 
период во минатата година, како резултат на намалениот обем на нафтени 
деривати пуштени во слободен промет. 
Приходите од акцизи кај тутунските добра во месец јануари се зголемени 
во однос на ланскиот месец за 3,3%. Во јануари се издадени вкупно 14,9 
милиони контролни марки, што е за 16% повеќе во однос на минатата 
година, од кои 12,2 милиони за обележување цигари од домашно потекло и 
2,65 милиони контролни марки за обележување цигари од увоз. Во истиот 
месец минатата година се издадени вкупно 12,8 милиони контролни 
марки, од кои 9,65 милиони за домашни цигари и 3,15 милиони наменети за 
обележување на увозни цигари. 
Износите на акциза кои се наплатени преку издадени контролни марки за 
обележување на алкохолните пијалоци достигнуваат 44,56 милиони 
денари, што претставува зголемување од 30% во однос на наплатата 
остварена во истиот месец во 2011 година. 
Кај алкохолните пијалоци од домашно производство е евидентирана 
наплата во износ од 17,5 милиони денари, зголемена за 70% во однос на 
наплатата во истиот месец во минатата година.  
За увезените алкохолни пијалоци наплатена е акциза од 27,1 милиони 
денари, што претставува зголемување од 13% во однос на наплатата 
остварена во јануари 2011.  
Приходите од акциза за пиво во внатрешен промет за месец јануари 2012 
година изнесуваат 54 милиони денари, каде се бележи намалување за 5%, 
споредено со наплатата од истиот период во 2011.  
Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во јануари 2012 година 
изнесуваат 81,9 милиони денари (околу 1,3 милиони евра), што претставува 
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зголемување за 17%, во споредба со приходите остварени во истиот месец 
во 2011 година.  
Кај увезените минерални масла се бележи зголемен приход од акцизи (за 
71%), во споредба со приходите наплатени во истиот период минатата 
година, што е резултат на зголемена количината на увезени деривати и 
минерални масла. 
За увоз на пиво во јануари се наплатени 2,3 милиони денари, каде се 
бележи наплата зголемена за 21%, споредено со наплатата остварена во 
истиот месец минатата година. 
Констатиран е пад кај приходот од наплатена акциза при увоз на 

патничките возила од 14% во однос на истиот месец минатата година, при 
што во месец јануари 2012 година наплатени се 27 милиони денари 
наспроти 31,5 милиони денари во 2011 година за истиот месец.  
Вкупно наплатените приходи од надоместоци во јануари 2012 година 
изнесуваат 65 милиони денари (околу 1 милион евра), што е за 80% повеќе 
од оствареното во истиот период во 2011 година. Зголемените приходи од 
надоместоци се должат на зголемениот увоз на тутунски производи и 
горива. 

 
  
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 интелектуалнана права од интелектуалнана права од интелектуалнана права од интелектуална сопственост  сопственост  сопственост  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 јануари 2012 година се донесени 70 решениja за дополнителна 
наплата, во вкупен износ од околу 4 милиони денари (околу 66 илјади 
евра). 

23. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во јануари 
2012 година е извршен преглед на 1.088 товарни моторни возила, 420 
автобуси и 587 патнички моторни возила, или на вкупно 2.095 транспортни 
средства.  

24. 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 3,5 
милиони денари (околу 58 илјади евра), за која избегнатите давачки се 
проценуваат околу 720 илјади денари (околу 12 илјади евра). При тоа се 
запленети околу 42 илјади евра и дрога од групата прекурзори кој се 
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користат за производство на опојни дроги и тоа: 50 литри ацетон и 8 литри 
хлороводородна киселина.  

Запленетата стока меѓу другото опфаќа:  

–––– 12. 728  парчиња бижутерија; 
–––– 6.194 парчиња цигари; 
–––– 770 парчиња мобилни телефони; 
–––– 676 парчиња разновидна текстилна стока; 
–––– 324 парчиња чај за слабеење во гранули; 
–––– 82 парчиња навлаки за кола; 
–––– 19 парчиња рачен електричен алат; 
–––– 4 товарни моторни возила, еден автобус и една бетономешалка 

со полни   резервоари  гасно масло со црвена боја и др. 
 

25. Во јануари 2012 година се поднесени 5 кривични пријави против 10 
физички лица и 2 правни лица, од кои една кривична пријава за 
криумчарење, една кривична пријава за неовластено производство и 
промет со наркотици, една кривична пријава за неовластено производство 
и промет со општо опасни материи, една кривична пријава за 
производство и  пуштање во промет на штетни средства за лекување и 
една кривична пријава за царинска измама. Избегнатите увозни давачки 
во случаите на царинска измама се проценуваат на околу 17 милиони 
денари (околу 269 илјади евра).  

26. 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 50 барања за поведување на прекршочна 
постапка, од кои: 15 барања од Секторот за контрола и истраги при 
Царинската управа, 30 барања од царински испостави, едно барање од 
Министерство за внатрешни работи, 2 барања од СНИО при Царинската 
управа и 2 барања од Основно јавно обвинителство. Комисијата за 
одлучување по прекршок при Царинската управа, во текот на јануари 2012 
година, реши 86 предмети во редовна и 14 предмети во итна постапка и за 
истите изрече глоба во вкупен износ од околу 93 илјади евра. 

Во постапка на порамнување се решени 27 предмети, при што е извршена 
уплата на глоба во износ од околу 4 илјади евра. 

Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна 
одговорност во текот на јануари 2012 година од Управниот суд се примени 
35 тужби и во законски определениот рок се доставени 35 одговори на 
тужби. Во истиот период од Управниот суд се примени 10 пресуди, од кои 
со 4 пресуди се потврдени решенијата на Комисијата, со 4 пресуди се 
поништуваат решенијата на Комисијата, со една пресуда Управниот суд 
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одлучил мериторно и со една пресуда се отфрла тужбата. Од Врховен суд е 
примена една пресуда, со која се потврдува одлуката на Управниот суд.  

27. Во јануари 2012 година се изречени 156 мандатни казни на сторители на 
царински прекршоци, во вкупен износ од околу 1,1 милиони денари (околу 
18 илјади евра). 

28. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки, 
Царинската управа во јануари 2012 година интервенираше при повеќе 
обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено 
задржа 95.631  парче стока.  

Привремено задржаната стока меѓу другото опфаќа: 

- 34.100 парчиња музичка опрема и галантерија;  
- 43.200 парчиња козметика за обувки; 

- 3.985 парчиња текстилни производи и обувки ; 

- 250 парчиња делови за моторни возила и 

- 213 парчиња мобилни телефони.  

По службена должност е постапено во 10 случаи, за заштита на трговската 
марка Polo, Iphone, Cialis, Ilirija, O-Pure, Pioneer, Ferrari и Blackberry.  
Во јануари се поднесени и прифатени 5 нови барања за преземање на 
царински дејства за заштита на трговските марки Kovina, Unitas, Cialis, 
Ilirija и Iphone, додека за 3 трговски марки поднесени се барања за 
продолжување на рокот на барањата за преземање на царински мерки за 
заштита на трговските марки, по што се спроведени сите активности 
предвидени со одредбите на Законот за царински мерки за заштита на 
права од интелектуална сопственост. 

Овој месец се евидентирани 11 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 се испратени 
известувања до носителите на правата преку нивните застапници. Сите 
овие 5 случаи се во постапка за пуштање во слободен промет, за домашни 
увозници, додека 6 се во транзитна постапка, од кои за два случаја 
истовремено е спроведена и постапка по царински прекршок сторен од 
физичко лице. 

Донесeни се 3 одобренија за уништување на 43.207 парчиња стока, која 
повредува право од интелектуална сопственост, со ознаки на трговските 
марки: Emporio Armani, Ilirija и  Lacoste. 
Уништени се вкупно 3.991 парчиња со ознака на трговските марки: Adidas, 
D&G, Puma, Louis Vuitton и Chanel. 
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Донесени се 5 одобренија за пуштање на привремено задржана стока, врз 
основа на кои пуштени се, односно вратени на увозниците со цел 
спроведување на натамошна постапка вкупно 843 парчиња, 3 пара и 252 
сета стока, поради постапување на носителот на правото, и тоа: 

- примени се две известувања дека стоките не повредуват право 
од интелектуална соптвеност и 

- во три случаи не е поднесено барање за преземање на царински 
мерки. 

Пратени се две известувања до Комисија за прекршоци со кое се 
потврдува дека предметната стока повредува право од интелектуална 
соптственост која е предмет на царински прекршок.  
 


