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Постигнат е напредок во царинското законодавство.царинското законодавство.царинското законодавство.царинското законодавство.    Царинската тарифа 
од 2010 година беше усвоена земајќи ги предвид обврските кои 
произлегуваат од Договорот за стабилизација и асоцијација и измените во 
Комбинираната номенклатура на ЕУ. Законот за царинска тарифа претрпе 
измени и се воведоа одредби кои ќе ја овозможат употребата на 
интегрирана царинска тарифа во процесот на царинење. Царинскиот закон 
претрпе измени и се воведе обврска за поднесување на електронски 
царински декларации и збирни извозни и увозни декларации. Беа укинати 
извесен број на царински давачки, вклучувајќи ги давачките за 
поднесување на царинска декларација, за издавање на уверенија ЕУР 1 како 
и за внесување на стоки во слободни зони и складишта. Меѓутоа,  некои 
давачки кои што не се во согласност со acquis остануваат во сила. Некои 
одредби од Законот за технолошко-индустриски развојни зони се уште не се 
целосно усогласени со acquis. Подготовките во оваа област се напреднати. 

Постигнат е одреден напредок во административниот и оперативниот административниот и оперативниот административниот и оперативниот административниот и оперативниот 
капацитет.капацитет.капацитет.капацитет.    Продолжи спроведувањето на стратегијата за обука и 
професионално напредување и беа усвоени упатства со цел да се обезбеди 
напредокот во кариерата кој се заснова на заслуги. Се отвори регионален 
центар за обука под покровителство на Светската царинска организација. 
Царинската управа воведе нови внатрешни постапки и електронски алатки, 
како електронски систем за управување со документи, кои што ги 
поддржуваат внатрешните напори за модернизација на работните методи. 

Во областа на информациската технологија (ИТ), засилени се подготовките 
за воведување на новиот систем за обработка на царински декларации, а 
исто така се инсталираа потребниот хардвер и системски софтвер. 
Продолжи надградувањето на „едношалтерскиот“ систем за издавање на  
увозни и извозни дозволи и распределба на тарифни квоти а исто така беа 
воведени нови функционалности. Царинската управа усвои детална ИКТ 
стратегија која што вклучува стратегија за меѓусебна поврзаност и 
интероперабилност со ИТ - царинските системи на ЕУ. 

Продолжи подобрувањето на оперативните капацитети за царинска 
контрола, вклучувајќи и мобилните единици на границите и во 
внатрешноста. Напорите за борба против прекуграничниот криминал и 
повредите на правата на интелектуална сопственост беа интензивирани и 
беа запленети големи количини на фалсификувани стоки. Широкото 
спроведување на анализа на ризикот и системите за контрола на ризикот 
резултираа со зголемено наплаќање на увозни давачки. Царинската управа 
учествуваше во неколку меѓународни операции со цел да се спречи 
нелегалната трговија со стоки. Продолжи засилувањето на соработката со 
други царински управи, особено со оние на соседните земји. 

Царинската управа треба да продолжи да го подобрува административниот 
капацитет, особено преку ставање во употреба на ИТ системите кои се во 
тековен развој, како и преку продолжување на развојот на нејзината 



политика за човечки ресурси, вклучувајќи ги и областите на етика и борба 
против корупција. Подготовките од оваа област се на добар пат. 

Заклучок 

 
Направен е одреден напредок во областа на Царинската унија, особено што 

се однесува на административниот и оперативниот капацитет. Царинското 

законодавство е во доволна мера усогласено со acquis, со исклучок на 

транзитот. Треба да се зајакне административниот капацитет на 

царинската управа за спроведување на законодавството и борбата со 

прекуграничниот криминал и корупција. Подготовките од оваа област во се 

на добар пат. 
 


