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Извештај за работата на Царинската управа во септември 2011 година

I.

Законодавство и зајакнување на институционалниот капацитет

1. Согласно донесените измени на Царинскиот закон, во септември 2011
година е донесен Правилник за изменување на Правилникот за
поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и
лиценци за вршење на застапување („Сл.весник на Р.М.“ бр.130 од 26.09.2011
година), со која е пропишана правната форма на одобренијата и
лиценците за царинско застапување.
2. Истиот месец, Царинската управа донесе Стратегија за управување со
човечки ресурси на Царинската управа 2011-2014, со која се утврдува целта
на управување со човечките ресурси, основните принципи на управување,
политиките за управување и стратешките активности, со цел
обезбедување, градење, одржување и професионален развој на
вработените.
3. Во рамките на проектот за Воспоставување на нов систем за обработка на
царински декларации (СОЦД) од страна на изведувачот не се
испочитувани роковите за негова имплементација. Во септември 2011
година Царинската управа објави нов меѓународен тендер за набавка на
СОЦД. Новиот систем, покрај царинските декларации ќе ги опфати и
акцизните документи, ИТ заштитата и лабораторијата, и поради тоа го
носи името Систем за обработка на царински декларации и акцизни
документи (СОЦДАД). Изведувачот при развојот на системот е обврзан да
го земе предвид неговото интегрирање со Новиот компјутеризиран
транзитен систем (NCTS) и Интегрирана тарифа на ЕУ (TARIC), кои се
финансирани преку ИПА фондовите на ЕУ. Изведувачот е обврзан да ги
испорача модулите за транзит и TARIC во првата фаза на
имплементација.
4. Во месец септември Царинската управа ја прекина праксата за печатење
на придружните документи кон царинската декларација (фактура, ЦМР и
др.), за кои што не постоеше правна основа. Со овој потег значително се
поедностави и олесни работата на деловната заедница и на царинските
работници при спроведувањето на царинските постапки.
5. Во текот на септември 2011 година Царинската управа ги донесе следните
интерни акти со кои се уредуваат различни области на нејзиното
работење:
– Измена на Упатството за спроведување на царински надзор и
контрола на пратки на стока со поголем ризик од измама, со која
престанува употребата на одредени оперативни инструкции. Со
неговата имплементација од почетокот на септември 2011 година е
елиминирана задолжителната придружба на стоки со поголем ризик
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од измама, со што значително се забрзува и олеснува транзитот на
ваквиот вид на стоки. Царинската управа согласно системот за анализа
на ризик ќе организира ваква придружба во ретки случаи кога тоа е
неопходно.
– Упатство за евиденција на апликациите и ИКТ опремата во
Царинската управа со кое се уредува начинот, постапката,
надлежностите и одговорностите при водењето евиденција на
апликациите, системските софтвери и лиценци и друга ИКТ опрема,
како и целокупната документација поврзана со нив.
– Упатство за работа со апликацијата TRACKER за контрола на стоки и
технологии со двојна намена во Царинската управа, со кое се
пропишува начинот на работа и стандардните процедури на работа со
апликацијата.
– Правила за измена и дополнување на Правилата за ред и дисциплина
во Царинска управа, со кој се додаваат две нови правила поврзани со
однесувањето на царинските работници при телефонска комуникација
со клиентите.
– Упатство за начинот и постапката на објавување содржини на
интернет страницата и интранет порталот на Царинската управа со
кое се пропишува начинот и постапката на објавување содржини на
нејзината интернет страница и интернет портал.
– Основни сметководствени политики на Царинската управа кои се
однесуваат на евидентирање на трансакции кои произлегуваат од
извршувањето на нејзините функции и ќе се користат за
сметководствено и финансиско известување.
II. Aдминистративeн
Aдминистративeн капацитет
6. Во септември 2011 година се реализирани 34 настани за стручно
оспособување и информирање, на кои учество зедоа 352 вработени во
Царинската управа. Просечното времетраење на обука за вработените кои
посетувале обука е 7,7 часа, а просечното времетраење на обука за секој
вработен е 2,3 часа (Царинската управа има околу 1.200 вработени.
Во септември 2011 година во Царинската управа беа организирани
следниве обуки, работилници, семинари и работни средби:
- 3 обуки одржани во рамки на Програмата за имплементација на
Акциониот план за спроведување на Законот за кривична постапка, во
соработка со Академијата за судии и јавни обвинители и сите
релевантни партнери;
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- два семинари на тема „Граѓанско правна заштита на правата од
интелектуална сопственост“ организирани од страна на Академијата за
судии и јавни обвинители;
- согласно Програмата за контрола на извозот и гранична безбедност,
Амбасадата на САД организираше три обуки и тоа:
 обука за попречување меѓународни нелегални активности во
железничкиот сообраќај II, одржана во Гевгелија;
 обука за попречување оружје за масовно уништување, одржана во
Струмица;
 регионален курс за истраги и борба против распространување,
одржан во Загреб, Хрватска;
- 2 обуки за транспонирање на законодавството на Република Македонија
во организација на Секретаријатот за законодавство;
- Во организација на Секретаријатот за европски прашања, за
претставници на јавната и државната администрација се одржаа 2
обуки и тоа:
 обука на тема Подготовка на проекти;
 конференција и работилница на тема Комуникациска стратегија и
алатки за фондовите на ЕУ;
- работилница одржана во рамките на проектот „Подршка во подготовка
на стратешки документи и акциски планови, вклучувајќи истражување
на свеста кај медиумите за подобра имплементација на Законот за
заштита на личните податоци“, во соработка со Дирекцијата за заштита
на личните податоци;
- студиска посета за царински формалности во пошта, одржана во
Ковентри, Велика Британија;
- работната група за мерење на резултати, одржана во Брисел, Белгија;
- обука за етика и спречување на корупција организирана во рамките на
Проектот ILECU;
- работилница за транзитна тест апликација, која се одржа во Брисел,
Белгија;
- обука организирана од мисијата на ОБСЕ во соработка со Секретаријатот
за спроведување на рамковниот договор, со цел имплементирање на
Проектот за обучување на државни службеници кои се вработени по
принципот на правична застапеност, одржана во Маврово;
- обуката за реонски инструктори од Државната пописна комисија,
организирана од Државниот завод за статистика одржана во Скопје;
- работилница за преговори за акцизи на тутун, одржана во Љубљана,
Словенија;
- семинар на тема „Борба против криминалот со патнички возила“, кој се
одржа во Охрид, како дел од Проектот ИПА 2008 – Полициска соработка;
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- работилница за подготовка на план за заштита од радиоактивни закани,
која се одржа во Скопје;
- Во согласност со Програмата за обуки за 2011 година и според
дополнителните потреби од обуки се одржаа следните активности:
 2 обуки за работа со електронскиот систем за управување со
документи;
 обука за ракување со опрема за откривање на експлозив и
наркотични средства;
 одржани се презентации на следните упатства: Упатство за мерење
на успешноста на барањата за поведување на прекршочна постапка,
Упатство за работно време на Царинската управа и Упатство за
мерење на успешноста на дисциплинските постапки;
 обука за контрола за безбедност на производи органзирана во
соработка со Државниот пазарен инспекторат;
- 5 обуки за дигитален потпис, Event Тrack, дисциплински постапки и
тужби од вработени.

III. Интегритет и борба против корупција
7. Во текот на септември 2011 година се реализирани 7 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 непостапување согласно Упатството за транзитна
постапка и Упатството за начинот на работа со царински пломби, како и
непостапување согласно Оперативната инструкција за системот на
оценување на работата на царинските службеници во Царинската управа.
8.

Во септември 2011 година, врз основа на спроведени истраги и
дисциплински постапки, донесено е едно решениe за прекин на договорот
за вработување со отказ, едно решение за запрена постапка, едно решение
за дисциплинска мерка писмена опомена и 2 решенија за дициплинска
мерка парична казна.

9. На крајот на септември 2011 година, против Царинската управа беа
активни 96 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив
30 предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 36 месеци.
Во постапки кај апелационите судови се наоѓаат 31 предмети со старост од
1 до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 35 предмети со
старост од 1 до 17 месеци.
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Во текот на септември од основните судови се примени 11 пресуди од кои
со три е уважено тужбеното барање и поништени се отказните решенија,
со една пресуда е одбиено тужбеното барање и потврдено отказното
решение, со една е уважено барањето за надомест на плата и надоместоци
од плата, а со три решенија тужбата е повлечена. Со едно решение одбиен
е предлог за повторување на постапката. Исто така во овој период се
добиени и две пресуди од кои со една е уважена тужба за надомест на
штета, а со другата одбиена.
Во истиот месец, од апелационите судови се примени 6 одлуки од кои со
една пресуда е потврдена одлуката на понискиот суд со коjа е поништено
отказното решение, а со една е потврдена одлуката на понискиот суд со
којa беше потврден отказот. Исто така добиени се четири пресуди од кои
со две е потврдена одлуката на основните судови и задолжена Царинскта
управа за надомест на штета, а со две е одбиена жалбата.
Во овој месец се примени и три пресуди од Врховен суд од кои со една се
потврдени пресудите на пониските судови со кои беше потврдено
отказното решение, со една пресуда е одлучено мериторно и е одбиено
тужбеното барање со кое Царинската управа беше задолжена за исплата
на сума на име на надомест на штета и со една е потврдена пресудата на
Апелациониот суд со кој Царинската управа беше задолжена за исплата
на одредена сума на име на стекнато без основ.
10. Од вкупните 219 евидентирани кривични предмети против 182 царински
службеници (поранешни и сегашни), заклучно со месец септември оваа
година, донесени се 81 првостепени осудителни пресуди 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 обвинителен акт. За поднесените крични пријави против
поранешни и сегашни царински службеници за 50 предмети Царинската
управа нема информација во која фаза од кривичната постaпка се наоѓаат.
Во текот на септември 2011 година Одделението за внатрешна инспекција
изготви еден извештај за извршена редовна внатрешна инспекција на
увозните декларации. Изготвени се и 4 барања за мислење по извршена
редовна внатрешна инспекција во царинските испостави.
11. Во септември се извршени 3 внатрешни ревизии, при што се констатирани
9 наоди и дадени се 9 препораки за постапување.
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IV. Транспарентност
Транспарентност
12. Во септември 2011 година преку отворената телефонска линија 197
примени се вкупно 2.864 повици, или во просек 95 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 115 информации.

се

објавени

46

Во септември 2011 година интернет страницата е посетена 137.374 пати од
вкупно 13.291 посетители, во однос на септември 2010 година кога била
посетена 141.143 пати од вкупно 13.164 посетители.
Овој месец Царинската управа одговори на 38 прашања поставени преку
интернет страницата или во хартиена форма.
V. Меѓуинституционална и меѓународна соработка
13. На 8-ми септември 2011 година во Инстамбул, Турција се одржа завршната
конференција на Регионалниот проект за царински и даночни стандарди
– Блупринти, (во кој учествуваат: Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија,
Босна и Херцеговина, Косово и Турција) финансиран преку ИПА
фондовите од ЕУ. Со оваа конференција и презентацијата на конечните
извештаи од спроведената анaлиза, заврши хармонизирана процена на
административниот капацитет на царинските управи на земјите
учеснички. Проектот, преку извршените анализи и препораки дава
придонес кон усвојувањето и имплементацијата на Европското
законодавство.
14. Во период од 21-23 септември, во студиска посета на Царинската управа на
Република Македонија престојуваше делегација на Царинската служба на
Маурициус, заради стекнување на искуства од развојот на Електронскиот
едношалтерски систем за дозволи при постапки за увоз, извоз и транзит и
тарифни квоти – EXIM во Република Македонија, согласно меморандумот
за соработка помеѓу двете царински служби и Светската царинска
организација за давање на стручна помош на Царината на Маурициус за
градење на капацитети за развој на електронски едношалтерски систем,
потпишан во јуни минатата година.
15. Во рамките на повеќегодишната соработка на Царинската управа на
Република Македонија и Центарот за европски перспективи од Љубљана,
Словенија, во периодот од 26-29 септември во Љубљана се одржа Петтиот
модул од обуката Преговори со ЕУ: техники, вештини и содржина, како
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продложение на претходните четири модули реализирани во текот на
2010 и 2011 година, со цел унапредување на инстиуционалните капацитети
и стекнување на знаење во областа на подготвката и водењето на
преговори за пристапување на Република Македонија кон ЕУ.
16. На редовен состанок на Советодавното тело1, со учество и на претставници
од повеќе државни институции, беа претставени Законот за надзор на
пазарот и Законот за безбедност на производите, како и обврските за
компаниите кои произлегуваат од нивната примена. Се одржа
презентација за воведувањето на Новиот компјутеризиран транзитен
систем – NCTS и бенефитите кои ќе се добијат со пристапувањето на
Република Македонија кон полноправно членство во Конвенцијата за
заеднички транзит на ЕУ и ЕФТА замјите. Тема на разговор беа и други
прашања од заеднички интерес.
17. По иницијатива на Советодавното тело, во текот на септември 2011 година,
во Штип и во Гевгелија се одржаа работилници со бизнис заедницата на
актуелни теми од царинското работење. Беа презентирани транзитната
постапка, NCTS, заедничката транзитна конвенција на ЕУ и ЕФТА земјите,
како и ТИР конвенцијата (примена и географска покриеност, пополнување
на ТИР карнетот и ТИР-ЕПД апликација за испраќање на електронски
пред-декларации). Беа претставени новитетите кои во септември ги
воведе Царинската управа – прекин на праксата за печатење на
придружните документи (ЦМР, фактура и др.) кон царинската
декларација, децентрализација на продажбата на ЕУР1 обрасците за
потекло на стоката и прекин на задолжителното физичкото следење на
транзитот на стока со повисок ризик од измама – со што во голема мера се
поедностави и забрза работењето на економските оператори и на
Царинската управа.

VI. Лиценцирање
18. Во текот на септември Царинската управа ги издаде следните лиценци и
одобренија:
–
–

1

едно одобрение за овластен примач,
2 одобренија за овластен испраќач,

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

Октомври 2011

7

Извештај за работата на Царинската управа во септември 2011 година

–
–
–
–
–
–
–

2 одобрениjа за локалнo царинење при извоз,
едно одобрение за акцизно повластено користење,
едно одобрение за застапување во царинските постапки,
34 одобренија за царинска постапка со економски ефект,
33 измени на одобренија за царинска постапка со економски ефект,
179 одобренија за постапка со економски ефект во скратена постапка и
5 одобренија за поедноставени постапки.

VII. Наплатени приходи
19. Во септември 2011 година Царинската управа наплати вкупно 5.877
милиони денари (околу 96 милиони евра) на име буџетски приходи, од кои
4.532 милиони денари (околу 74 милиони евра) на име буџетски приходи
од увоз и 1.345 милиони денари (околу 22 милиони евра) приходи од
наплата на акциза во домашен промет.
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други
царински давачки, во септември 2011 година се наплатени 346 милиони
денари (околу 5.6 милиони евра), што е за 14% помалку во однос на
наплатата остварена во истиот период 2010 година.
Значително намалување на приходот од царина за околу 71% има кај
минералните горива, минералните масла и производите од нивна
дестилација (Глава 27), како и пад од 70% се забележува кај увозот на
возила од Глава 87. Намалување на приходот од царина е евидентен и при
увозот на месо и други кланички производи (Глава 02) за околу 16%, и
покрај тоа што се забележува раст на увозот на месо за околу 5%, односно
увезени се 4.764 тони од овој вид стока, наспроти 4.555 тони во истиот
период во 2010 година. Зголемена е и вредноста на увезените стоки за 25%,
односно во 2011 година остварениот увоз изразен во милиони денари е за
97 милиони денари поголем од истиот период во 2010 година.
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 септември 2011 година се
забележува зголемување на приходите од царински давачки при увоз за
околу 9 милиони денари, во однос на истиот период во 2010 година, што се
должи на воведувањето на автономната мерка на царинска стапка од 5% за
бел шеќер, како и растот на берзанските цени на овој вид стока.
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Приходите наплатени од ДДВ во септември 2011 година изнесуваат 3.931
милиони денари (околу 64 милиони евра), што е за 20% повеќе, споредено
со наплатата остварена во истиот период во 2010 година.
Значајно зголемување на приходите од ДДВ е забележано кај увозот на
минералните горива, минералните масла и производите од нивна
дестилација (Глава 27) за 82%, кај увозот на железо и челик (Глава 72) за
околу 45%, што се должи на зголемениот обем на увоз и зголемена
вредност на овој вид стоки.
Зголемување на приходите од ДДВ е евидентно и кај оптичките,
фотографски,
кинематографски,
мерни,
контролни,
прецизни,
медицински или хируршки инструменти и апарати, нивните делови и
прибор ( Глава 90), што се должи на увозот на апарати за магнетна
резонанца.
Наплатените приходи од акциза во септември 2011 година изнесуваат 1.523
милиони денари (околу 25 милиони евра), што е за 13% повеќе во однос на
истиот период во 2010 година.
Приходите од наплата на акцизи во внатрешен промет, за септември 2011
година изнесуваат 1.345 милиони денари (околу 22 милиони евра), што
споредено со истиот месец минатата година, претставува зголемување за
6,5%.
Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во септември 2011 година
изнесуваат 179 милиони денари (околу 2,9 милиони евра), што претставува
зголемување за 125% од оствареното во истиот месец во 2010 година.
Во септември 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 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
Македонија со датум на примена од 16 април до 12 август 2011 година.
Ваквата мерка во корелација со намалениот обем на деривати пуштени во
промет во месец август, резултираше со намален приход во месец
септември кој изнесува околу 733,5 милиони денари наспроти 818,8
милиони денари остварени во септември 2010 година. Разликата изнесува
10,4% помалку, односно околу 85,3 милиони денари помал приход.
За разлика од состојбата во внатрешниот промет, минералните масла од
увоз и понатаму бележат зголемен приход од дури 248% во однос на истиот
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месец минатата година, што е директно врзано и со зголемена количина
увезени минерални масла.
Приходите од акцизи кај тутунските добра во месец септември се
зголемени во однос на септември 2010 година за 46%. Во месец септември
се издадени вкупно 25,8 милиони контролни марки, од кои 20,2 милиони за
обележување цигари од домашно потекло и 5,6 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 9% и од
увоз зголемување за 118%, односно вкупно зголемување од 15% во однос на
истиот месец во 2010 година.
Констатиран е пад од 16% 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 септември е за 65% помал во
однос на истиот месец 2010 година. Вкупно се оцаринети 3.191 патнички
возила, наспроти 9.079 возила оцаринети истиот месец минатата година.
Наплатените приходи од надоместоци во месец септември 2011 година
изнесуваат 76 милиони денари (околу 1,2 милион евра) што е за 12%
помалку во однос на истиот период во 2010 година.
VIII. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита
на права од интелектуална сопственост
20. 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 септември 2011 година се донесени 71 решение за дополнителна
наплата, во вкупен износ од еден милион денари (околу 16,4 илјади евра).
21. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во
септември 2011 година е извршен преглед на 1.896 товарни моторни
возила, 566 автобуси и 944 патнички моторни возила, или на вкупно 3.406
транспортни средства.
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 1,3
милиони денари (околу 22 илјади евра), а износот на избегнатите давачки
околу 379 илјади денари (околу 6 илјади евра).
Запленетата стока меѓу другото опфаќа:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

21.960 парчиња цигари,
841 парче лајсни за ламинат,
1.096 м² ламинат,
637 парчиња разновидна текстилна стока,
630 парчиња чоколадо,
194 парчиња лекови,
136 парчиња стоматолошка опрема,
30 парчиња бланко патни исправи,
30 парчиња авто делови и
28 парчиња икони.

22. Во септември 2011 година се поднесени 4 кривични пријави за царинска
измама против 4 физички лица, од кои 3 кривични пријави за неовластено
производство и промет со наркотици и една кривична пријава за
фалсификување и употреба на исправа и симнување и оштетување на
службен знак.
23. 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 50 барања за поведување на прекршочна
постапка, од кои: 4 барања од Секторот за контрола и истраги при
Царинската управа и 46 барања од царински испостави. Комисијата за
одлучување по прекршок при Царинската управа, во текот на месец
септември 2011 година, реши 109 предмети во редовна и 12 предмети во
итна постапка и за истите изрече глоба во вкупен износ од околу 115
илјади евра.
Во постапка на порамнување се решени 13 предмети при што е извршена
уплата на глоба во износ од околу 1,9 илјади евра.
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна
одговорност во текот на месец 2011 година 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 7
пресуди се поништуваат решенијата на Комисијата, а со 2 пресуди се
потврдуваат решенијата на Комисијата.
Во септември се изречени 143 мандатни казни на сторители на царински
прекршоци, во вкупен износ од околу еден милион денари (околу 16,4
илјади евра).
24. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки,
Царинската управа во септември 2011 година интервенираше при повеќе
обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено
задржа 3.422 парчиња стока.
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Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат:
–

2.479 парчиња спортска опрема,

–

538 парчиња текстилни производи,

–

360 парчиња полначи за батерии,

–

22 парчиња рачни часовници,

–

15 парчиња ремени и

–

8 парчиња паричници.

Овој месец евидентирани се 4 нови случаи во царинска постапка за кои
постои сомневање дека стоката повредува право од интелектуална
сопственост, а за кои е постапено согласно Законот за царински мерки за
заштита на права од интелектуална сопственост. Од овие случаи два се во
постапка за пуштање во слободен промет за домашни увозници а два се во
транзитна постапка, од кои за еден случај истовремено е спроведена и
постапка по царински прекршок сторен од физичко лице.
Истовремено, Царинската управа донесe одобренија за уништување на
стока која повредува право од интелектуална сопственост за 4.439
парчиња стока со ознаки на трговските марки: Adidas, Kappa, Louis Vuitton,
Burbery и Gucci.
Истиот месец се ослободени, односно вратени на увозниците со цел
спроведување на натамошна постапка вкупно 7.910 парчиња стока, поради
тоа што стоките не повредуваат право од интелектуална сопственост, за
трговските марки: Reebok, Casio и Panasonic.
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