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Извештај за работата на Царинската управа во јули 2011 година

I.

Законодавство и зајакнување на институционалниот капацитет

1. Во постапка на усвојување се измени и дополнувања на Уредбата за
спроведување на Царинскиот закон. Со наведениве измени се врши
усогласување на Уредбата со претходно извршените измени на
Царинскиот закон и понатамошно усогласување со царинското
законодавство на ЕУ, посебно во поглед на:
–
–

–

–

–

–

–
–

постапката за издавање на одобренија за овластени економски
оператори;
постапката која се применува при внесување на стоката во царинското
подрачје до одредување на царински дозволеното постапување или
употреба;
поедноставената постапка за декларирање и постапката за локално
царинење, со предвидување на задолжителна употреба на електронски
царински декларации кога царинскиот комјутерски систем е во
функција;
задолжително поднесувањето на царинска декларација изработена со
употреба на техника на електронска обработка на податоци при
спроведување на транзитната и извозната постапка и при
поднесување на влезна и излезна збирна декларација. Царински
декларации во хартиена форма ќе можат да се користат само во случај
кога лицето кое ја пренесува стоката нема директен пристап до
царинскиот комјутерски систем и кога се спроведува резервната
постапка;
задолжителна употреба на техника на електронска размена на
податоци при спроведување на формалностите во рамките на
транзитната и извозната постапка, со користење на електронски
пораки, чија што содржина ја утврдува Царинската управа;
воведени се целосно нови одредби за управување со ризик и за
размена на податоци помеѓу царинските органи со употреба на
информатичка технологија и компјутерски мрежи;
воведена е можност за централизирано царинење;
предвидено е пренесување на дел од надлежностите кои сега ги има
Централната управа на другите организациони единици на
Царинската управа.

2. Донесено e дополнување на Уредбата за применување на регулативите на
Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки
во Комбинираната номенклатура („Сл. весник на РМ“ бр.95/2011), со која се
усвоени регулативите на Комисијата на Европските заедници за
распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура,
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донесени во периодот од април 2010 година до први март 2011 година
(вкупно 19 регулативи).
3. Комисијата на Европската унија објави известување кое се однесува на
преференцијалните договори кои овозможуваат дијагонална кумулација
на потеклото помеѓу Заедницата, земјите од Западен Балкан и Турција
(Службен весник на Европска унија во серија Ц 215/11 од 21.07.2011).
Со оваа објава, започнувајки од 1 јуни 2011 година исполнети се сите
услови за примена на дијагоналната кумулација помеѓу Република
Македонија, Република Хрватска и Европска Унија, а од 1 август 2011
година започнува да се применува дијагоналната кумулација во која се
вклучени Република Македонија, Албанија и Турција.
4. Во јули 2011 година донесена е Стратегија на Царинската управа на
Република Македонија 2011-2014 година, која ги одразува целите и
задачите на службата во согласност со стратешките приоритети на
Владата на Република Македонија и приоритетите на Националната
програма за усвојување на правото на Европската унија ( НПАА).
5. Подготвен е предлог за изменување и дополнување на „Правилникот за
надоместоци за услуги и закупнина на деловен и рекламен простор на
граничните премини за патен сообраќај што ги наплатува Царинската
управа“, а со кој се предвидува укинување на надоместокот за секој влез и
престој на царински терминал кој е со цел спроведување на царинска
постапка за времетраењето до завршување на таа постапка. Покрај ова
извесно е дека користењето на царинските терминали на граничните
премини ќе се зголемува, поради тоа што инспекциските органи за
контрола на безбедноста на квалитетот и безбедноста на производите во
јули почнаа контрола на увозот на соодветните производи да ја вршат на
граничните премини.
6. Царинската управа во јули 2011 година донесе „Упатство за начинот и
постапката за овластување на печатници за печатење и дистрибуција на
ЕУР 1 обрасци“, со цел поедноставување на начинот на дистрибуција на
овие обрасци и намалување на трошоците за извозниците. Пред
донесувањето на ова Упатство, Царинската управа дистрибуцијата ја
вршеше централно преку едно дистрибутивно место во Скопје. Новиот
начин на печатење и дистрибуција ќе го вршат овластени печатници, без
ограничување на бројот на дадени овластувања. Царинската управа ќе
има минимална улога преку доделување на моделите на сериски броеви
на овластените печатници и нема да наплаќа никаков надоместок
поврзан со печатење и дистрибуција на обрасците.
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7. Во согласност со новите Услови и правила за регистрација и користење на
Eлектронскиот едношалтерски систем за издавање увозни и извозни
дозволи и тарифни квоти (EXIM), во јули 2011 година пуштена е нова
верзија на апликацијата. Во новата верзија се содржани и измените
направени во согласност со препораките во Извештајот од извршената ИТ
безбедносна ревизија на EXIM системот направена од страна на
компанијата Deloitte, а кои беа наведени како апликативни ризици.
8. Во текот на јули 2011 година Царинската управа ги донесе следните
интерни акти со кои се уредуваат различни области на нејзиното
работење:
–

–

–

–

измена и дополнување на Упатството за примена на Законот за надзор
на пазарот, со кое се врши измена на времето на неговата примена,
поточно неговата примена се поврзува со денот на стапување во сила
на измените на Правилниците донесени врз основа на Законот на
безбедност на производите;
Упатство за начинот и постапката на одобрување на одложување на
плаќање на царински долг со кое се уредува начинот и постапката кои
ги спроведуваат организационите единици на Царинската управа при
одложување на плаќањето на увозни или извозни давачки и други
давачки со еднаков економски ефект, како и на сите други давачки и
даноци за кои царинските органи се надлежни да ги наплаќаат во
царинска постапка;
Упатство за земање на мостри од нафта и нафтени деривати со кое се
уредува начинот на безбедно земање на репрезентативни мостри од
нафта и нафтени деривати, како и соодветниот прибор и амбалажа за
земање и чување на мостри;
Програма за физички тренинг и боречки вештини за царинските
службеници, која има за цел зголемување на безбедноста на
царинските службеници при спроведување на царински надлежности
кај кои постои опасност при нивно извршување, преку подобрување на
физичката подготвеност и стекнување со одбранбени техники.

II. Aдминистративeн капацитет
9. Во јули 2011 година се реализирани 22 настани за стручно оспособување и
информирање, на кои учество зедоа 307 вработени во Царинската управа.
Просечното времетраење на обука за вработените кои посетувале обука е
7,3 часа, а просечното времетраење на обука за секој вработен е 1,9 часа.
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Во месец јули, Царинската управа преку Одделението за обуки
учествуваше во организација на следниве обуки, работилници, семинари и
работни средби:
–

–

–

–

во согласност со Програмата за обуки за 2011 година и според
дополнителните потреби од обуки се одржаа следните активности:


обуки за тарифно распоредување на стока;



3 обуки за евиденција на административните такси и мандатните
казни (како дел од активностите предвидени во проектот за
надградба на Царински интегриран информациски систем );



4 презентации за Упатството за примена на Законот за надзор на
пазар;

обука за спроведување на Конвенција за забрана на хемиско оружје,
организирана во соработка со Организација за забрана на хемиско
оружје (OPCW) која се одржа во Киев, Украина;
работилница за Усогласеност на инспекциите кои се спроведуваат за
заштита на животната средина, организирана во соработка со
Амбасадата на САД во Скопје, која се одржа во Будимпешта, Унгарија;
презентација за дигитални тахографи, одржана во соработка со СИЗ
Македонија Сообраќај АМЕРИТ, по која се одржаа вкупно 5 обуки за
читање на исписи од тахографи.

10. Во врска со меѓународните активности во текот на месец јули,
претставници од Царинската управа учествуваа на:
–

состанок на Венецијанската иницијатива за соработка – Техничка
група за заштита на здравјето на луѓето и животната средина (CITES
конвенција), одржан во Истамбул, Турција.

III. Интегритет
Интегрит ет и борба против корупција
11. Во текот на јули 2011 година се реализирани 6 внатрешни истраги во
организационите единици на Царинската управа. Врз основа на
спроведените истраги, во два случаи се утврдени основани сомненија дека
царински службеници работеле спротивно на законските одредби,
подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот кодекс,
односно констатирано е постапување спротивно на одредбите на точка 9
став 2 од Упатството за наплата на надоместок за престој на царински
терминал, како и постапување спротивно на одредбата на член 58 став 1
точка 1 од Законот за Царинска управа, одредбата на член 2 од Кодексот
на однесување на царинските службеници и точка 8 од Правилата за ред и
дисциплина во Царинската управа. Врз основа на спроведена внатрешна
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контрола во еден случај утврдена е недоследна примена на точка 32 став 3
од Правилата за ред и дисциплина во Царинската управа.
12. Во јули 2011 година, врз основа на спроведени истраги и дисциплински
постапки, донесени се 6 решенија за намалување на плата, 5 решенија за
запрени постапки, едно решение за дисциплинска мерка писмена
опомена и 2 решенија за дициплинска мерка парична казна.
13. На крајот на месец јули 2011 година, против Царинската управа беа
активни 102 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив
39 предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци.
Во постапки кај апелационите судови се наоѓаат 27 предмети со старост од
1 до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 36 предмети со
старост од 1 до 17 месеци.
Во текот на месец јули од основните судови се примени 5 пресуди и
решенија по тужби против решенијата на Комисијата и на Царинската
управа, како и за надомест на штета од кои со една пресуда се уважува
тужбеното барање за поништување на решението за отказ, со една
пресуда делумно е уважено тужбеното барање на тужителите за надомест
на штета против Царинска управа, со една пресуда уважено е тужбеното
барање на тужителот за исплата на разлика во плати против Царинската
управа и со една пресуда одбиено е тужбеното барање за исплата на
разлика во плата поради поништување на решение за прераспоредување и
со едно решение е одбиен предлог за повторување на постапката.
Во истиот месец, од апелационите судови се примени 3 пресуди од кои со
една пресуда одбиена е жалбата на тужителот и потврдена е првостепена
пресуда со која е одбиено тужбеното барање за поништување на решение
со кое е изречена парична казна, со една пресуда одбиена е жалба на
Царинската управа и потврдена е првостепената пресуда за надомест на
штета против Царинската управа, со една пресуда одбиена е жалба на
тужителот и потврдена е првостепена пресуда со која е одбиено
тужбеното барање за надомест на штета против Царинската управа.
Во овој месец не е примена пресуда од Врховен суд.
14. Од вкупните 219 евидентирани кривични предмети против 182 царински
службеници (поранешни и сегашни), заклучно со месец јули годинава,
донесени се 81 првостепена осудителна пресуда од кои 57 се правосилни, а
24 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 7 години. Кај основните судови во постапка на расправа се наоѓаат 20
предмети. Кривични предмети против 27 лица се сеуште во фаза на судска
истрага, а против 17 лица предметите се во фаза на покренување
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обвинителен акт. За поднесените крични пријави против поранешни и
сегашни царински службеници во 50 предмети Царинската управа нема
информација во која фаза од кривичната постaпка се наоѓаат.
15. Во текот на јули 2011 година Одделението за внатрешна инспекција
изготви 3 извештаи кои се однесуваат на извршена редовна внатрешна
инспекција на увозните декларациии во повеќе царински испостави.
Изготвени се 4 барања за мислење по извршена редовна внатрешна
инспекција во одделни царински испостави. Беа изготвени 5 укажувања во
врска со реализацијата на препораките и задолженијата кои произлегле
од извештаите од редовните инспекции спроведени во Царинарниците.
16. Во јули се извршени 2 внатрешни ревизии, при што се констатирани 7
наоди и дадени се 7 препораки за постапување.
IV. Транспарентност
17. Во јули 2011 година преку отворената телефонска линија 197 примени се
вкупно 3.701 повик, или во просек 119 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
информации, а на интранет порталот 25 информации.

се

објавени

38

Овој месец Царинската управа одговори на 46 прашања поставени преку
интернет страницата или во хартиена форма.
V. Меѓуинституционална и меѓународна соработка
18. На 5 јули 2011 година, Царинската управа на Република Македонија во
соработка со Царинската служба на Франција, одржа Семинар за мерење
на резултати. На семинарот беа презентирани и разгледани следните
теми: мерење на спроведувањето, главни квантитативни показатели,
споредување според остварувањата и контрола на управувањето.
19. Во рамки на Твининг програмата со Холандската царина од 5-6 јули 2011
година во Царинската управа се одржа семинар за заштита на правата од
интелектуална сопственост. На семинарот присуствуваа царински
службеници, координатори и заменици координатори за ИПР, како и
представници на Координативното тело за ИПР и Јавното обвинителство.
20. Во рамки на Венецијанската иницијатива, во која учесници се земјите од
Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија,
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Србија и Црна Гора ) и Турција, од 5-6 јули 2011 во Скопје се одржа состанок
на Работната група за ИПР. На состанокот се дискутираше за соработката
на царината со останатите национални и меѓународни институции кои се
занимаваат со заштита на ИПР, за развојот на заеднички бази на
податоци, заедничка анализа на ризик и заеднички акции на царинските
администрации на полето на заштита на ИПР.
21. Во јули 2011 година, на редовен состанок на Советодавното тело1 се
разгледаа новиот начин на продажба на уверенија за движење на стоката
(образец ЕУР 1) преку овластени печатници, начинот за издавање на
деловните простории на граничните премини по пат на јавен оглас, како и
ставањето на царински печати на документите кои се приложуваат кон
царинската декларација при поднесување на ЕЦД (единствен царински
документ) до царинскиот орган во редовна постапка. Во јули 2011 година,
по иницијатива на Советодавното тело се одржаа две работилници со
бизнис заедницата во Куманово и Штип. На работилниците
претставниците на Царинската управа ги презентираа новините во
царинското работење.
22. Од 12-14 јули 2011 година, во соработка со Царинската служба на
Словенија, Царинската управа организираше Семинар за оданочување на
тема „Запознавање со законодавството во областа на акцизни стоки и
практична примена во Република Словенија“. Општата цел на семинарот
беше подобрување на административниот и оперативниот капацитет на
царинската служба во Македонија, со цел да се обезбеди поголема
ефикасност на царинските и фискалните активности во однос на
акцизата.
23. Во рамки на проектот DET-ILECU II поддржан од ЕУ, германската Сојузна
криминалистичка полиција, во периодот од 4-8 јули 2011 година, во Охрид,
одржа Семинар на тема „Ангажирање и раководење на лица од доверба и
користење на информатори“. На семинарот учесниците имаа можност да
разменат искуства и практични примери од нивното секојдневно
работење и законските прописи со кои е регулиран овој процес. Проектот
претставува дел од претпристапната помош IPA 2008 Полициска
соработка: Борба против организираниот криминал - трговија со дрога и
превенција од тероризмот – DET ILECUs II (Drugs/Organised Crime,
Economic Crime, Terrorism Prevention and ILECUs II).
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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24. На 25 јули во соработка со Imperial Tobacco се одржа презентација на тема
„Спречување на нелегалната трговија со цигари и производи од тутун“.
Целта на презентацијата беше учесниците да се запознаат со најновите
трендови во нелегалната трговија, како и со видовите на фалсификати на
цигари. Презентацијата беше извршена од страна на експерт од
австриската придружница на Imperial Tobacco.
VI. Лиценцирање
Лиценцирање
25. Во текот на јули Царинската управа ги издаде следните лиценци и
одобренија:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

119 одобренија за царинска постапка со економски ефект;
48 измени на одобренија за царинска постапка со економски ефект;
едно одобрение за користење на просторија за привремено чување;
4 измени на одобренија за царински складови и простории за
привремено чување;
едно одобрение за локално царинење при извоз;
2 одобренија за овластен примач;
едно одобрение за овластен испраќач;
едно одобрение за локален увоз;
3 одобренија за локален извоз;
едно одобрение за поедноставен извоз;
едно одобрение за употреба на посебен вид на пломби и
56 одобренија за привремен увоз и извоз.

VII. Наплатени приходи
Во јули 2011 година Царинската управа наплати вкупно 5.136 милиони денари
(околу 83 милиони евра) на име буџетски приходи, од кои 4.026 милиони
денари (околу 65 милиони евра) на име буџетски приходи од увоз и 1.110
милиони денари (околу 18 милиони евра) приходи од наплата на акциза во
домашен промет.
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други царински
давачки, во јули 2011 година се наплатени 305 милиони денари (околу 4,9
милиони евра), што е за 31% помалку во однос на наплатата остварена во
истиот период 2010 година.
Значително намалување на приходот од царина за околу 78% има кај
минералните горива, минералните масла и производите од нивна
дестилација (Глава 27), пад од 70% се забележува кај увозот на возила од Глава
87, а кај месото и другите кланички производи (Глава 02) има намалување за
околу 25%.
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Причината за намалување на приходот од царина главно се должи на
целосната либерализација на увозот на индустриските производи со потекло
од ЕУ, како и кај некои земјоделски производи како говедското, свежо и
замрзнато месо.
Во однос на увозот на шеќер и производи од шеќер (Глава 17), статистичките
податоци покажуваат дека во јули 2011 година се забележува значителен
пораст на количината за околу 270%, односно увезено е 15.267 тони од овој вид
стока, наспроти 5.650 тони во истиот период во 2010 година. Вредноста на
увезените стоки е зголемена за 315%, односно во 2011 година остварениот увоз
изразен во милиони денари е за 342 милиони денари поголем од истиот
период во 2010. Растот на приходите од царина изнесува околу 333%.
Зголемувањето на увозот се должи и на воведувањето на автономната мерка
на царинска стапка од 5% за бел шеќер. На зголемениот приход исто така
влијае и растот на берзанските цени.
Приходите наплатени од ДДВ во јули 2011 година изнесуваат 3.486 милиони
денари (околу 56 милиони евра), што е за 1,6% повеќе, споредено со наплатата
остварена во истиот период во 2010 година.
Значајно зголемување на приходите од ДДВ е забележано и кај увозот на
шеќер и производи од шеќер (Глава 17), кај увозот на железо и челик (Глава 72)
за околу 56%, кај увозот на минералните горива, минералните масла и
производите од нивна дестилација (Глава 27) за 48%, што се должи на
зголемениот обем на увоз и зголемена вредност.
Наплатените приходи од акциза во месец јули 2011 година изнесуваат 1.274
милиони денари (околу 20,5 милиони евра), што е за 3% помалку во однос на
истиот период во 2010 година.
Приходите од наплата на акцизи во внатрешен промет, за јули 2011 година
изнесуваат 1.110,8 милиони денари (околу 18 милиони евра), што споредено со
истиот месец минатата година, претставува намалување за 9%.
Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во јули 2011 година
изнесуваат 163 милиони денари (околу 2,6 милиони евра), што претставува
зголемување за 77% од оствареното во истиот месец во 2010 година.
Во месец јули 2011 година констатиран е намален приход од акцизи од
минералните масла од внатрешен промет во однос на минатата година.
Намалениот приход воглавно се должи на намалениот обем на нафтени
деривати пуштени во слободен промет во однос на истиот месец минатата
година, а кон тоа се додава и намалувањето на износот на акцизата кај
бензините за околу 4 ден./литар и за околу 2 ден./литар за дизел горивата, а
која како времена мерка заради намалување на влијанието на порастот на
цените на светскиот пазар е донесена од страна на Владата на Република
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Македонија со датум на примена од 16.04.2011 година. Ваквата мерка во
корелација со намалениот обем на деривати пуштени во промет во месец мај,
резултираше со намален приход во месец јули кој изнесува околу 600
милиони денари, наспроти 716,8 милиони денари остварени во јули 2010
година, што претставува намалување од 16%, односно околу 117 милиони
денари.
Приходите од акцизи кај тутунските добра во месец јули се на скоро исто
ниво, со минимален пад во однос на периодот минатата година за 1%. Во месец
јули се издадени вкупно 24 милиони контролни марки, од кои 18,1 милиони за
обележување цигари од домашно потекло и 5,9 милиони контролни марки за
обележување цигари од увоз.
Кај приходите од акцизите за алкохолните пијалоци и пивото во внатрешен
промет констатирано е зголемување на приходите од 8%, од увоз зголемување
за 13%, односно вкупно зголемување од 8% во однос на истиот месец минатата
година.
Констатиран е пораст од 8% кај приходот од наплатена акциза при увоз на
патничките возила во однос на истиот месец минатата година. Бројот на
оцаринети возила во 2011 година во месец јули е за 60% помал во однос на
истиот месец 2010 година. Вкупно се оцаринети 3.608 патнички возила,
наспроти 9.033 возила оцаринети истиот месец минатата година. Порастот на
приходите и покрај намалената бројка на оцаринети возила во однос на 2010
година, се должи на намалениот увоз на употребувани возила со ниска
фактурна вредност, и различната структура во приходите од акцизите при
увозот на новите возила во јули 2011 година наспроти истиот месец минатата
година.
Наплатените приходи од надоместоци во месец јули 2011 година изнесуваат
72 милиони денари (околу 1,1 милион евра) што е за 18% помалку во однос на
истиот период во 2010 година.
VIII. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит
транзит на стока и заштита
на права од интелектуална сопственост
26. 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 јули 2011 година се донесени 92 решенија за дополнителна
наплата, во вкупен износ од околу 7,3 милиони денари (околу 117 илјади
евра).
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27. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во јули 2011
година е извршен преглед на 1.234 товарни моторни возила, 465 автобуси и
1.192 патнички моторни возила, или на вкупно 2.891 транспортно средство.
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 746
илјади денари, а износот на избегнатите давачки околу 289 илјади денари.
Запленетата стока меѓу другото опфаќа:
–
–
–
–
–

79.765 парчиња цигари,
8.368 метри декоративни текстилни производи,
3.672 пара женски чорапи,
1.738 парчиња разновидна текстилна стока и
100 парчиња контактни леќи.

28. Во јули 2011 година се поднесени 2 кривични пријави за царинска измама
против 2 физички лица и 2 правни лица. Избегнатите увозни давачки во
случаите на царинска измама се проценуваат на околу 845 илјади денари
(околу 13,8 илјади евра).
29. 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 61 барање за поведување на прекршочна
постапка, од кои: 3 барања од Царинската управа, 54 барања од
царинските испостави и 4 барања од Министерството за внатрешни
работи. Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа во
текот на месец јули, реши 81 предмет во редовна и 11 во итна постапка и за
истите изрече глоба во вкупен износ од околу 121 илјада евра.
Во постапка на порамнување се решени 10 предмети при што е извршена
уплата на глоба во износ од околу 1,3 илјади евра.
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна
одговорност во текот на месец јули од Управниот суд се примени 12 тужби
и во законски определениот рок се доставени 12 одговори на тужби. Во
истиот период од Управниот суд се примени 9 пресуди, од кои со 6 пресуди
се поништуваат решенијата на Комисијата, а со 3 пресуди се потврдуваат
решенијата на Комисијата. Од Врховен суд примено е едно решение со кое
се отфрла жалбата на Комисијата.
Во јули се изречени 147 мандатни казни на сторители на царински
прекршоци, во вкупен износ од околу 746 илјади денари (околу 12 илјади
евра).
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30. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки,
Царинската управа во јули 2011 година интервенираше при повеќе обиди
за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено
задржа 1.314 парчиња стока.
Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат:
–

586 парчиња текстилни производи,

–

340 парчиња кoжни и спортски тaшни,

–

212 парчиња спортска облека,

–
–

133 парчиња долна облека и
43 пара обувки.

Истовремено, Царинската управа во јули 2011 година донесe одобренија за
уништување на стока која повредува право од интелектуална сопственост
за 36.542 парчиња стока со ознаки на трговските марки: Hugo Boss, Adidas,
Armani, Calvin Klein, Converse, D&G, Gucci, Louis Vuitton, Puma, Kappa, All
Star, Gillette, Mercedes, Chanel и Louis Vuitton.
Истиот месец се донесени одобренија за пуштање на привремено
задржани стоки од причини што носителот на правото не е заинтересиран
за случајот и поради примени известувања дека стоките не повредуваат
право од интелектуална сопственост. Врз основа на одобренијата
задржаните 80.903 парчиња стока се вратени на увозниците со цел
спроведување на натамошна постапка.
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