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Сите земји членки се дел од ЕУ и се придржуваат кон исти царински правила и 

процедури. Тоа налага  усогласeност на законодавството, како и адекватен 

капацитет за примена и спроведување и пристап кон заедничките компјутерски 

царински системи.  

Земјата има добро ниво на подготвеност добро ниво на подготвеност добро ниво на подготвеност добро ниво на подготвеност во делот за Царинска унија. Добар Добар Добар Добар 

напредок напредок напредок напредок е постигнат кај законодавството и административниот и оперативен 

капацитет, иако воведувањето на надоместоци за царински декларации 

претставува уназадување. Одредени царински одредби од Законот за посебни 

зони за технолошки и индустриски развој сеуште не се усогласени со европското 

законодавство. Во годината што следи, земјата треба особено: 

→ да ги укине надоместоците за царински декларации; 

→ да ги финализира и консолидира тековните ИТ проекти, со обезбедено 

одржување и континуитет на работењето на ИТ системите. 

    

На 1 јануари 2015 година беа воведени надоместоци за поднесување и обработка на 

царински декларации, што не е во согласност со европското законодавство и 

Спогодбата за стабилизација и асоцијација.  

Пристапувањето на земјата кон Конвенцијата за заеднички транзит и 

Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока во јули 

2015 година, значително ќе ја олесни трговијата. Донесена е Царинска тарифа за 

2015 година, која е усогласена со последните измени во Комбинираната 

номенклатура на ЕУ. Со нов Закон за застапување во царинските постапки се 

дефинира статусот на овластени и лиценцирани застапници и се поставуваат 

критериуми за издавање на овластувања и лиценци за застапување во царинска 

постапка. Во мај беше донесен нов Закон за царински мерки за заштита на 

интелектуална сопственост, со кој се пропишуваат дејствијата на Царината во 

врска со стоки за кои постои сомневање дека повредуваат право на интелектуална 

сопственост.  

Добар напредок е постигнат во доменот на административен и оперативен административен и оперативен административен и оперативен административен и оперативен 

капацитет. капацитет. капацитет. капацитет. Стандардите за професионален интегритет и мерките за внатрешна 

контрола систематски се применуваа. Управувањето со ризик беше дополнително 

унапредено и беше воведен нов модул за анализа на ризик во транзитни постапки. 

Користењето на поедноставени постапки е на добро ниво. Засилени се 



капацитетите за спроведување на царински контроли и сузбивање на 

прекуграничен криминал. Подобрената меѓуниституционална соработка и 

размената на информации во пракса продолжија што резултираше во заплени на 

дрога и фалсификувана стока. Соработката со соседските царински управи 

бележеше континуитет преку заеднички операции и склучување спогодби за 

соработка со царинските управи на Србија, Унгарија и Кина. Ратификуван е 

договорот за учество на земјата во Програмата Царина 2020 на ЕУ. Во поглед на 

ИТ, ИТ, ИТ, ИТ, новиот компјутеризиран транзитен систем е целосно оперативен од март 2014 

година и негово одржување е обезбедено. Инсталирана и успешно е тестирана 

заедничката комуникациска мрежа/заеднички системски интерфејс. Системот за 

интегрирана тарифна околина е целосно имплементиран. Некои од неговите 

функции се применуваат и треба да се резмисли за додавање на други функции 

кои би биле од полза за трговците. Новиот систем за обработка на царински 

декларации се очекува да биде довршен наскоро.  

    


