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Традиционално, за одбележување на Меѓународниот ден на Царината, 

Секретаријатот на СЦО секоја година посветува тема што е актуелна за 

предизвиците со кои се соочува глобалната царинска заедница. Слоганот избран за 

2019 година е "Паметни граници за непречена трговија, патување и транспорт". Во 

време кога се очекува бројот на патници и обемот на товарните средства 

драматично да се зголеми, а технологијата го трансформира економскиот пејзаж 

во кој се развива царината, ги поттикнуваме членките на СЦО да размислат како 

најдобро можат да обезбедат брзо и непречено прекугранично движење на стока, 

луѓе и превозни средства. 

 

Во соработка со други гранични служби, Царината игра клучна улога во 

олеснувањето на трговијата и патувањата преку поедноставени, стандардизирани 

и усогласени гранични постапки, но и во обезбедувањето на границите. Затоа, од 

суштинска важност е Царината да го преземе водството за консолидација и 

проширување на сегашните напори за олеснување на движењето на стока и луѓе 

преку границите, со што глобализацијата ќе ја претвори во позитивна сила. За таа 

цел, СЦО е посветена на трансформација на границите во "ПАМЕТНИ граници", при 

што Царината ќе дејствува како централна точка за поврзување и координирација. 

 

Концептот ПАМЕТНИ граници исто така ја истакнува улогата на Царината како 

поддршка на Агендата за одржлив развој на ОН 2030. Со создавање на еднакви 

правила на игра за сите страни, преку поедноставени, страндардизирани и 

услогласени постапки, се обезбедува навремена испорака на суровини на 

индустријата, намалување на нелојалната конкуренција во локалните заедници, и 

отворање можности за маргинализираните заедници за пристап до нови пазари. За 



трговијата се создаваат транспарентни и предвидливи услови и олеснување за 

законските бизниси кои, од своја страна, придонесуваат за економски раст и 

можности за вработување. 

 

Воведувањето на концептот ПАМЕТНИ граници значи повик царинската заедница 

да размисли како да ги трансформира деловните процеси преку примена на нови 

технологии и “паметна„ работа за да се постигне меѓусебно поврзан глобален 

вредносен синџир кој поттикнува економски раст на инклузивен начин. Концептот 

ПАМЕТНИ граници има за цел да ги поттикне члнеките на СЦО да навлезат во 

царството на технологијата и да пронајдат решенија за олеснување на движењето 

на луѓето, стоката и преносот на граница, при што ќе се следат принципите за 

ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ, односно: безбедност, мерливост, автоматизираност, 

управување со ризик и технологија. 

 

Првата буква од SMART - "Secure - безбедно", се однесува на нашиот апел до 

Царината да продолжи со работа со други гранични служби за зајакнување на 

меѓусебната доверба и транспарентност во напори за обезбедување и олеснување 

на законската трговија. Соработката треба да биде во срцето на реториката на 

Царината во корист на целосно интегриран глобален синџир на вредности кој е 

погоден за економски раст. Брзото и безбедното движење на луѓе и стока преку 

границите ја поттикнува трговијата, патувањата и транспортот, а Царината има 

двојна задача да го олесни овој проток, а истовремено да ја обезбеди и ефикасната 

борба против тероризмот и други безбедносни закани. 

 

Покрај безбедноста, промовираме и култура базирана на перформанси која се 

потпира на самооценување и објективно мерење преку поттикнување на Царината 

да обезеди мерливост на елементите на трговијата и организациските 

перформанси. Мерењето на перформансите е од суштинско значење за носење на 

добор осмислени одлуки кои лесно можат да се спроведат и оценат. Царината има 

потреба од алатка направена по мерка, која се базира на глобално прифатена 

одредница која може да се потврди на неазвисен начин. СЦО ќе иницира дискусии 

за развивање на таква алатка за мерење на перформансите. 

 

„ПАМЕТНО" без исклучок се однесува на потребата Царината да развива, користи и 

спроведува решенија „автоматизирани". Во потрага по не толку гломазна гранична 

околина каде што податоците се вадат, споделуваат и анализирааат ефективно, 

Царината треба да се потпира на автоматизирани процеси и да не ја занемарува 

важноста од спроведување на дополнителни студии за анализирање на влијанието 

на кибер безбедносни закани. Фокусот, исто така, треба да се прошири и на новите 

области како што се дигитална форензика и интернет приватност. 

 

Обезбедувањето на лесен проток на стока и луѓе, зајакнување на интегритетот на 

синџирот на снабдување и ублажување на потенцијалните безбедносни закани, 

може да се постигне преку пристап кој се базира на "управување со ризик". Сепак, 



Царината треба да биде подинамична при идентификување на потенцијалните 

ризици и намалување на физички прегледи на пратките со спроведување на 

натамошни студии за предвидлива анализа, техники на профилирање, употреба на 

биометрика и други релевантни области. Таквиот пристап ја олеснува легитимната 

трговија, го зајакнува интегритетот на синџирот на снабдување и ги ублажува 

потенцијалните безбедносни закани. 

 

Последно, но не и помалку важно, "Технологијата" треба да биде главниот 

двигател на агендата на Царината, така што членките на СЦО ќе бидат подобро 

опремени за да одговорат на новите предизвици и можности од дигиталната ера. 

За да го задржи водството, Царината непрестајно треба да се потпира на студии, да 

истражува нови концепти  и употребата на нови технологии. Технологии како 

Blockchain, 3D печатење или cloud computing денес се ставени во добра употреба, а 

веќе се појавуваат нови, како што се користење на гео-просторни податоци, 

вештачка интелигенција, роботика и дронови. 

 

Иако се нови, различните аспекти за обезбедување на границите, мерењето на 

перформансите, развојот на автоматизирани процеси, фокусирањето на 

управувањето со ризик и спроведување на истражувања за нови технологии, веќе 

неколку години се на агендата на СЦО. Многу инструменти и иницијативи на СЦО, 

можат многу да им помогнат на царинските администрации да работат "паметно". 

 

Меѓу овие инструменти и иницијативи се ревидираната Меѓународната конвенција 

на СЦО за поедноставување и усогласување на царинските постапки, Рамката на 

стандарди на СЦО за обезбедување и олеснување на глобалната трговија, 

Програмата за безбедност на СЦО, Пакетот SAFE на СЦО 2018, Студијата на СЦО за 

мерење на време потребно за завршување на граничните формалности (TRS),  ИТ 

водич за раководители, Упатство на СЦО за употреба на ИКТ за спроведување на 

Спогодби за олеснување на трговијата, Рамката на стандарди на СЦО за 

прекугранична е-трговија и други.  

 

СЦО ќе ги интензивира и активностите за градење на капацитети, за да се осигура 

дека Царината е подготвена, опремена и соодветно обучена за да се соочи со 

предизвиците наведени во оваа порака. Неопходно е Царината да распредели 

ресурси во нефискалните области, како што се безбедноста и заштитата на 

општеството, што за возврат ќе привлече повеќе трговија и инвестиции и со тоа ќе 

генерира економски напредок. 

 

Ги поканувам сите членките на СЦО, во текот на 2019 година да промовираат и 

споделат информации за нивните активности за "ПАМЕТНИ граници", но и да ги 

потенцираат предизвиците со кои се соочуваат и да споделат проекти кои ќе ги 

инспирираат другите. Ваквите активности одамна ја зближуваат глобална царинска 

заедница, создавајќи дух на партнерство и соработка кои се од суштинско значење 

за постигнување успех во денешната меѓународна трговија. 



 

Секретаријатот на СЦО ќе продолжи со засилени активности за промоцијата на 

соодветни алатки, инструменти и иницијативи и ќе ги поддржиме сите членки на 

СЦО преку градење на капацитети и други слични активности. Со овие напори, 

убеден сум дека ќе успееме да ги постигнеме нашите многубројни и разновидни 

цели. 

 

Среќен Меѓународен ден на царината! 

 

Кунио Микурија 

 

Генерален Секретар 

 

25 јануари 2019 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


