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Постигнат е одреден напредок во областа царинско законодавство. Усвоена е 

Царинската Тарифа за 2012 година, усогласена со последните измени на 

Комбинираната номенклатура на ЕУ. Воведени се нови одредби за спроведување во 

областа на управување со ризик, вклучувајќи и електронско управување со ризик и 

размена на информации, употреба на збирни царински декларации, анализа на 

ризик, постапка на издавање и одземање на одобренија за поедноставени царински 

постапки и размена на информации помеѓу царинските органи со примена на ИТ и 

компјутерски мрежи. Подготовките во оваа област се во понапредно фаза. 

Добар напредок е постигнат кај административниот и оперативниот капацитет. административниот и оперативниот капацитет. административниот и оперативниот капацитет. административниот и оперативниот капацитет. 

Интензивирана е соработката со деловната заедница и забележан е континуитет во 

размената на информации со царинските администрации на соседните земји. 

Систематски се применувани професионални стандарди и мерки на внатрешна 

контрола, со цел да се спречи и сузбие корупција во редовите на царинските 

службеници. Оперативниот капацитет за спроведување на царински контроли е 

подигнат на уште повисоко ниво. Постигнат е дополнителен напредок во развојот на 

развој на систем за управување со ризик на граничните премини, преку посеопфатна 

примена на анализа на ризик. Меѓутоа, треба да се обезбедат одржливи финансиски 

ресурси за работење и одржување на опремата која се користи за царински контроли. 

Донесени се Стратегија за развој на информациска и комуникациска технологија 

(ИКТ) и Стратегија за односи со јавноста, за период 2012-2014 година. Националниот 

план за имплементирање на Новиот комјутеризиран транзитен систем (NCTS) 

редовно беше ажуриран. Развиена е нова апликација за транзит, целосно 

компатибилна со NCТS и воспоставен е потребниот капацитет за нејзина 

имплементација. Едношалтерскиот систем за издавање на дозволи е дополнително 

надграден. Царинската управа започна со воспоставување на нов Систем за 

обработка на царински декларации. Потребно е дополнително да се развие 

капацитетот за управувањето со проекти од страна на вработените и капацитетот за 

обезбедување на квалитет, со цел ризиците околу паралелно имплементирање на 

бројни проекти за развој на ИТ да се сведат на минимум и да се подобри 

реализацијата на проекти во целина. Подготовките во оваа област се на добар пат. 

Заклучок 

Забележан е напредок во поглавјето Царинска унија , особено кај административниот 

и оперативниот капацитет. Меѓуинституционалната соработка, борбата против 



корупција во Царинската управа и капацитет за справување со прекуграничниот 

криминал бележат постојано подобрување. Подготовителните активности во областа 

Царинска унија се одвиваат во вистинска насока.  

 


