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Извештај за работата на Царинската управа во октомври 2011 година

I.

Законодавство и зајакнување на институционалниот капацитет

1. Во октомври 2011 година се донесе Правилник за начинот на
унапредување на царинските службеници во Царинската управа
(„Сл.весник на Р.М.“ бр.150/11 од 27.10.2011 година). Со овој правилник се
пропишува начинот на унапредување на царинските работници, во
транспарентна постапка, врз основа на нивните професионални
активности и квалификации, нивната работна способност, завршените
обуки и оценката на работната изведба, независно од полот, бојата на
кожата, политичкото и верското убедување.
2. Во октомври, 2011 година е донесен Закон за изменување и дополнување
на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална
сопственост („Сл.весник на РМ“ бр. 135/11 од 3.11.2011 година). Законот има
за цел зголемување на ефикасноста во постапувањето по предметите кои
се однесуваат на заштита на правата од интелектуална сопственост преку
натамошно прецизирање на правата и обврските на компаниите –
носители на права, Царинската управа, Државниот управен инспекторат и
Управниот суд. Царинската управа може да ја укине одлуката за
прифаќање на барањето за преземање на царински дејства доколку
носителот на правото не постапува согласно законот.
3. Во текот на октомври 2011 година остварен е значаен напредок во IPA
Проектот за имплементација на новиот комјутеризиран транзитен систем
– NCTS и во IPA Проектот за подршка во управувањето со имплементација
на NCTS. Резултатите од извршена иницијална анализа на прототип
апликацијата во делот на постапката во појдовната, транзитната и
одредишната испостава се доставени до изведувачот на апликацијата за
нивна имплементација. Активностите за подготовката на Царинската
управа за приклучување кон Конвенцијата за заеднички транзит се
спроведуваат во континуитет.
4. Во тек на октомври 2011 година Царинската управа ги донесе следните
интерни акти со кои се уредуваат различни области на нејзиното
работење:
-

Упатство за евиденција на административни такси во ЕДМС, за
користење при евидентирање на административните такси.

-

Упатство за евиденција на мандатни казни во ЕДМС, за запознавање со
новата функционалност на системот.

-

Упатство за работа со системот за видеоконференција со кое се
овозможува брза и ефикасна комуникација помеѓу управниците на
царинарниците и управата со користење на современа опрема за
остварување на видео конференциска (аудио и видео) комуникација.

Ноември 2011

1

Извештај за работата на Царинската управа во октомври 2011 година

-

Повелба за внатрешна ревизија, која ја утврдува рамката во која
Одделението за внатрешна ревизија ќе функционира заради
подобрување на работењето на Царинската управа на Република
Македонија.

Во текот на истиот месец се потпиша Меморандум за соработка помеѓу
Агенција за разузнавање и Министерство за финансии – Царинска управа,
со кој се уредува начинот на координација и меѓусебна соработка, во
областа на сузбивање на фалсификување на пари.

II. Aдминистративeн капацитет
5. Во октомври 2011 година се реализирани 24 настани за стручно
оспособување и информирање, на кои учествуваа 131 вработени во
Царинската управа. Просечното времетраење на обука за вработените кои
посетувале обука е 6,3 часа, а просечното времетраење на обука за секој
вработен е 0,7 часа.
Во октомври, Царинската управа учествуваше во организација на
следниве обуки, работилници, семинари и работни средби:
-

Академијата за судии и јавни обвинители организираше три семинари
и тоа: два на тема „Граѓанско правна заштита на правата од
интелектуална сопственост“ и еден на тема „Прекршочно правна
заштита на правата од интелектуална сопственост“, кои се одржаа во
Штип, Гостивар и Скопје;

-

во Царинската управа се одржа семинар на тема „Заштита на правата
од интелектуална сопственост“;

-

во организација на Секретаријатот за законодавство, се одржа обука за
транспонирање на законодавството на Република Македонија;

-

во рамките на Проектот за подршка на даночната реформа, во Скопје,
Управата за јавни приходи организираше Семинар за борба против
даночна измама;

-

во организација на Секретаријатот за европски прашања, во Скопје, се
одржа oбука за стратешко планирање;

-

во организација на Академијата за судии и јавни обвинители, во
рамките на Програмата за имплементација на Акциониот план за
спроведување на Законот за кривична постапка, во Скопје, се одржаа 2
обуки за новиот Закон за кривична постапка;

-

обука на тема „Вкрстено испитување“, организирана од Академијата за
судии и јавни обвинители во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје;
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-

Семинар за градење на националните и регионалните системи за
следење на дрога во земјите кандидати и потенцијални земји
кандидати, кој се одржа во Брисел, Белгија;

-

Трета работилница на SEED Проект групата, која се одржа во Бечиќи,
Црна Гора;

-

Работилница за употреба на технологии и опрема за откривање во
работата на царинските служби, во рамки на програмата Царина 2013,
која се одржа во Братислава, Словачка;

-

Работилница за улогата на царината во заштита на правата на
интелектуална сопственост во Југоисточна Европа, во рамки на
програмата Царина 2013, која се одржа во Букурешт, Романија;

-

стручно оспособување за акцизи, во организација на Царинската
управа на Холандија, одржана во Гронинген, Холандија;

-

Регионален семинар за казнени дејства при повреди на контролата на
извоз во случај на забрана, извоз на предмети од списокот без дозвола,
кој се одржа во Цавтат, Хрватска;

-

Семинар за подобрување на царинската соработка помеѓу Европската
унија и источните соседи, во рамки на програмата Царина 2013, кој се
одржа во Краков, Полска;

-

Работилница за царински процедури и издавање дозволи, која се
одржа во Загреб, Хрватска;

-

Редовен состанок на WP30 (работна група на UNECE надлежна за ТИР
Конвенција), кој се одржа во Женева, Швајцарија;

-

Меѓународна конференција за борба против илегалната трговија со
наркотици, која се одржа во Баку, Азербејџан;

-

Комитетот за стабилизација и асоцијација, одржан во Брисел, Белгија;

-

118-та Годишна конференција на Интернационалното здружение на
полициски шефови, која се одржа во Чикаго, САД;

-

10-ти Пленарен состанок на работна група за контрола на готовина, во
рамки на програмата Царина 2013, одржан во Мадрид, Шпанија;

-

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


обука за ракување со детектори за откривање на експлозив и
наркотични средства;



презентација за контролни маркички за одбележување на акцизни
производи – заштитни методи;
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2 обуки за начинот и постапката на објавување содржини на
интернет страницата и интранет порталот на Царинската управа;



работилница за обучувачи;



обука за работа со апликацијата Систем за информирање на
менаџментот – СИМ.

III. Интегритет и борба против корупција
6. Во текот на октомври 2011 година се реализирани 8 внатрешни истраги во
организационите единици на Царинската управа. Врз основа на
спроведените истраги, во четири 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
уништување на стока и Законот за Царинска управа, како и
непостапување согласно Правилата за ред и дисциплина во Царинската
управа.
7. Во октомври 2011 година, врз основа на спроведени истраги и
дисциплински постапки, донесено е едно решение за дисциплинска мерка
писмена опомена и 2 решенија за дициплинска мерка парична казна. Во
истиот месец, донесено е едно решение за намалување на плата заради
недоволно ангажирање во извршувањето на работите и работните задачи.
8. На крајот на октомври 2011 година, против Царинската управа беа активни
93 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив 33
предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци. Во
постапки кај апелационите судови се наоѓаат 21 предмети со старост од 1
до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 39 предмети со
старост од 1 до 17 месеци.
Во текот на октомври 2011 година од основните судови примени сe вкупно
3 одлуки и тоа 2 пресуди и едно решение по тужба против Царинската
управа. Со едно решение е усвоен предлогот на тужителот за повторување
на постапката и со 2 пресуди усвоено е тужбеното барање на тужителот за
исплата на плати.
Во текот на овој месец од Апелационите судови примени се вкупно 6
одлуки и тоа 5 решенија и една пресуда. Со едно решение уважени се
жалбите на тужителот за отфрлање на предлог за повторување на
постапката и на тужениот за поништување на клаузула за правосилност и
предметот е вратен на повторно одлучување пред првостепениот суд. Со
едно решение уважена е жалбата на Царинската управа против пресуда,
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со која е уважена тужбата на тужителот за исплата на плати и предметот
е вратен на повторно одлучување пред првостепениот суд. Со едно
решение одбиена е жалбата на Царинската управа против предлог со кој е
дозволено повторување на постапката, со едно решение одбиена е
жалбата на тужителот за месна ненадлежност и со едно решение уважена
е жалбата на тужителот против решение со кое е одбиен предлогот за
повторување на постапката и мериторно е одлучено на начин што е усвоен
предлогот на тужителот за повторување на постапката. Истовремено со
една Пресуда одбиена е жалбата на Царинската управа и потврдена е
пресуда со која на тужителот му е досудена отпремнина.
Во текот на овој месец од Врховниот суд на Република Македонија
примени се две пресуди со кои се одбива ревизијата на тужителите
поднесени против пресудите на Алелациониот суд, со кои се потврдуват
пресудите на основниот суд со кои е потврдено решението за отказ.
9. Од вкупните 219 евидентирани кривични предмети против 182 царински
службеници (поранешни и сегашни), заклучно со октомври 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 октомври 2011 година Одделението за внатрешна инспекција
изготви 7 извештаи кои се однесуваат на начинот на прием на царинска
декларација и преземените дејствија од страна на царинските службеници
при спроведување на постапката на царинење на стока, тарифното
распоредување на одреден вид на производ, начинот и постапката на
уништување на стока во царинарниците, инспекција на работата на
Царинската лабораторија за септември, анализа на царинската вредност
за одредени видови на стока како и за извршена редовна внатрешна
инспекција на увозните декларации во царинските испостави. Изготвено е
и едно барање за мислење по извршена редовна внатрешна инспекција во
царинските испостави.
10. Во октомври се извршени 3 внатрешни ревизии, при што се констатирани
11 наоди и дадени се 11 препораки за постапување.
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IV. Транспарентност
11. Во октомври 2011 година преку отворената телефонска линија 197
примени се вкупно 2.109 повици, или во просек 68 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 67 информации.

се

објавени

54

Овој месец Царинската управа одговори на 67 прашања поставени преку
интернет страницата или во хартиена форма.

V. Меѓуинституционална и меѓународна соработка
12. На 17 октомври 2011 година, високи претставници од Царинската управа
беа во работна посета на царинската служба на Република Азербејџан, по
повод свеченото отворање на Регионaлната канцеларија за градење на
капацитети во Баку. Царинските управи на Република Македонија и
Република Азербјеџан го парафираа текстот на Спогодбата помеѓу
Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербeјџан за
взаемна помош и соработка по царински прашања. Основна цел за
склучување на Спогодбата е промовирање на соработка помеѓу двете
царински служби и создавање на правна рамка за заедничка
конструктивна соработка на полето на олеснувањето и развојот на
трговијата и транспортот, како и превенција и сузбивање на
прекуграничниот криминал и царински измами.
13. На редовниот состанок на Советодавното тело1 беше разгледан степенот
на реализација на заклучоците на Советодавното тело и други актуелни
теми и прашања поврзани со царинското работење.
14. Во октомври Царинската управа поведе иницијатива за склучување на
Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на
Република Црна Гора за взаемна помош и соработка по царински
прашања, со цел продлабочување и унапредување на воспоставената
добра соработка помеѓу царинските органи на двете држави.

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
1
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15. Во октомври 2011 година, во Бања Лука, претставниците на Царинската
управа на Република Македонија одржаа работна средба со Управата за
индиректно оданочување на Босна и Херцеговина, со цел надминување на
определени проблеми настанати при извоз на определени стоки од
Република Македонија во Босна и Херцеговина, преку целосно
почитување на одредбите и процедурите предвидени со Догоговорот на
ЦЕФТА.
16. Царинската управа активно учествува во Програмата на ЕУ ЦАРИНА 2013.
Во октомври 2011 година, претставници на Царинската управа
присуствуваа на следниве обуки, работилници, семинари и работни
средби:
-

На 6 и 7 октомври 2011 година, во Братислава, Република Словачка, од
страна на Словачката царина беше организирана работилница за
употреба на технологии и опрема за откривање во работата на
царинските служби, на која учествуваа претставниците на Европската
комисија, царинските администрации на 26 држави членки на ЕУ и 4
земји кандидати. На работилницата беше потенцирана новата улога на
царинската служба во контрола на синџир на снабдување на земјите
членки на ЕУ, односно зголемена потреба од нови и софистицирани
технологии за откривање на стоки забранети за трговија.

-

Претставници на Царинската управа учествуваа на втората
работилница за улогата на царинските администрации во заштитата
на правата од интелектуална сопственост во Југоисточна Европа во
организација на Европската комисија, која се одржа на на 11 и 12
октомври 2011 година, во Букурешт, Романија. Посебен акцент беше
ставен на изработка на акциски план за заштита на права од
интелектуална сопственост, како и организирање на соодветни обуки.

-

На 20 и 21 октомври 2011 година во Краков, во организација на полската
Царина, се одржa меѓународен семинар на тема „Кон подобра
соработка“ на кој учествуваа директорите на царинските служби од
Европската унија, државите кандидати за членство во ЕУ, државите
непосредни соседи на ЕУ, Европската комисија и Светската царинска
организација. Од страна на Царинската управа на Република
Македонија
беше
претставен
концептот
за
развојот
на
административните капацитети преку работата на Регионалниот
тренинг центар на Светската царинска органиизација, кој од септември
2009 година активно работи во Скопје. Врз основа на стратешките
приоритети на семинарот, идентификувани беа практични начини за
примена на конкретни мерки за засилување на соработката на
царинските служби во три приоритетни области: анализа на ризик,
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заеднички транзитен систем на ЕУ, како и стратегии за модернизација
на царинското работење преку инвестирање во унапредување на
капацитетите за олеснување на трговијата и царинските контроли.
-

Во периодот 26-28 октомври 2011 година во Мадрид, Шпанија, во
организација на шпанската царина, се одржа десеттиот пленарен
состанок на Работната група на Европската Комисија за контрола на
готовина. На состанокот се изврши анализа на тековната состојба со
контрола на пренесување на готовина во и од државите членки на ЕУ, и
тоа во друмскиот и железничкиот сообраќај. Се разменија мислења за
карактеристични случаи за пријавување на девизи и беа презентирани
резултатите од работата на проектната група.

VI. Лиценцирање
17. Во текот на октомври, Царинската управа ги издаде следните лиценци и
одобренија:
- 5 одобренија за локално царинење при увоз,
- едно одобрение за локално царинење при извоз,
- 6 одобренија за овластен примач,
- 2 одобренија за царинско складирање и простории за привремено
чување,
- 4 измени на одобренија за Царински складови и простории за
привремено чување,
- 155 одобренија за увоз/извоз за облагородување во скратена постапка,
- 60 измени на одобренија за увоз/извоз за облагородување,
- 55 одобренија за привремен увоз/ извоз во скратена постапка,
- 2 одобренија за акцизно повластено користење,
- 2 измени на одобренија за акцизно повластено користење и
- 2 одобренија за застапување во царинските постапки.

VII. Наплатени приходи
18. Во октомври 2011 година Царинската управа наплати вкупно 5.127
милиони денари (околу 83 милиони евра) на име буџетски приходи, од кои
3.815 милиони денари (околу 62 милиони евра) на име буџетски приходи од
увоз и 1.312 милиони денари (околу 21 милиони евра) приходи од наплата
на акциза во домашен промет.
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други
царински давачки, во октомври 2011 година се наплатени 327 милиони
денари (околу 5,3 милиони евра), што е за 7% помалку во однос на
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наплатата остварена во истиот период 2010 година. Значително
намалување на приходот од царина во октомври има кај увозот на месо и
други кланички производи (Глава 02) за околу 20%, односно увезени се
4.595 тони од овој вид стока, наспроти 5.735 тони во истиот период 2010
година. Намалување на приходите од царински давачки за 72% има и кај
минералните горива, минералните масла и производите од нивна
дестилација (Глава 27). Значително намалување на приходот од царина за
околу 32% се забележува и кај увозот на возила од Глава 87.
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.
Зголемување на приходите од царински давачки во октомври се
забележува при увозот на шеќер и производи од шеќер (Глава 17) за околу
12 милиони денари, што се должи на воведувањето на автономната мерка
за царинска стапка од 5% за бел шеќер, како и растот на берзанските цени
на овој вид стока.
Исто така зголемувањето на приходите од царински давачки во октомври
има и кај увозот на какао и производи од какао (Глава 18) за околу 9
милиони денари.
Приходите наплатени од ДДВ во октомври 2011 година изнесуваат 3.222
милиони денари (околу 52 милиони евра), што е за 13% повеќе, споредено со
наплатата остварена во истиот период во 2010 година.
Најголемо зголемување на приходите од ДДВ е забележано кај увозот на
железо и челик (Глава 72), за околу 30%. Зголемување на приходите од ДДВ
за 37% е забележано и кај увозот на пластичните маси и производите од
пластични маси (Глава 39), што се должи на зголемениот обем на увоз за
околу 20% и зголемената вредност за околу 22%. Зголемување на приходите
од данок на додадена вредност е забележано кај оптичките, фотографски,
кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или
хируршки инструменти и апарати, нивните делови и прибор (Глава 90) и
тоа поради зголемената вредност на увоз на овие стоки за околу 53%
(разлика од 157 милиони денари). Зголемување на приходите од ДДВ за 4%
е забележано кај увозот на минералните горива, минералните масла и
производите од нивна дестилација (Глава 27), и покрај тоа што има
намалување на обемот на увоз за околу 24% и намалување на вредноста за
околу 6%.
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Намалување на приходите од ДДВ е забележано кај нуклеарните
реактори, котли, машини и механички уреди, нивни делови (Глава 84) и
прибор за околу 40 милиони денари.
Наплатените приходи од акциза во октомври 2011 година изнесуваат 1.480
милиони денари (околу 24,06 милиони евра), што е за 10% повеќе во однос
на истиот период во 2010 година.
Приходите од наплата на акцизи во внатрешен промет, за октомври 2011
година изнесуваат 1.312 милиони денари (околу 21 милиони евра), што
споредено со истиот месец минатата година, претставува зголемување за
3,6%.
Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во октомври 2011 година
изнесуваат 168 милиони денари (околу 2,7 милиони евра), што претставува
зголемување за 105% од оствареното во истиот месец во 2010 година.
Во октомври 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, што
резултираше со намален приход во октомври кој изнесува околу 717,3
милиони денари, наспроти 764,2 милиони денари остварени во октомври
2010 година. Разликата изнесува 6% помалку, односно околу 47 милиони
денари помал приход.
За разлика од состојбата во внатрешниот промет, минералните масла од
увоз и понатаму бележат зголемен приход од дури 174% во однос на истиот
месец минатата година, што е директно врзано и со зголемена количина
увезени минерални масла.
Во септември2 2011 година, вкупно се увезени околу 13,1 милиони литри,
наспроти 4,8 милиони литри увезени во 2010 година истиот месец, што
претставува зголемување за дури 174%.
Приходите од акцизи кај тутунските добра во октомври 2011 година се
зголемени во однос на истиот месец во 2010 година за 20%. Во октомври се
издадени вкупно 16,95 милиони контролни марки, од кои 12,5 милиони за
обележување цигари од домашно потекло и 4,45 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 13% и од
2

Заради принципот на одложена наплата на приходите од акцизи за акцизни добра
пуштени во внатрешен промет во претходниот месец, споредувањето е вршено со
податоци за увоз во истиот (претходен) месец.
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увоз зголемување за 63%, односно вкупно зголемување од 15% во однос на
истиот месец минатата година.
Приходите од вкупно наплатената акциза за пиво (од внатрешен промет и
од увоз) за октомври изнесуваат 73,31 милион денари и се зголемени за
околу 9% во однос на октомври 2010 година кога се наплатени 67,07
милиони денари.
Приходите од акциза за пиво во внатрешен промет за октомври 2011
година изнесуваат 68,2 милиони денари и се зголемени за 7% во однос на
истиот месец во 2010 година кога изнесувале 64 милиони денари.
Приходот од акциза за пиво наплатен при увоз за октомври 2011 година
изнесува 5,13 милиони денари и бележи пораст од околу 63% во однос на
истиот месец минатата година кога се наплатени 3,2 милиони денари.
Констатиран е пад од 10% 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 октомври е за 64% поголем во однос на
истиот месец во 2010 година. Вкупно се оцаринети 3.392 патнички возила,
наспроти 2.068 возила оцаринети истиот месец во 2010 година.
Наплатените приходи од надоместоци во октомври 2011 година изнесуваат
98 милиони денари (околу 1,6 милион евра) што е за 92% повеќе во однос на
истиот период во 2010 година. Зголемените приходи од надоместоците во
овој месец се должат на зголемениот увоз на тутунски производи скоро за
двапати, како и надоместокот за нафтени деривати, кај кои е исто така
констатирано двојно зголемување на увезените количини во однос на
минатата година.

VIII. Спречување на нелегален увоз,
увоз, извоз и транзит на стока и заштита
на права од интелектуална сопственост
19. 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 октомври 2011 година се донесени 255 решенија за дополнителна
наплата, во вкупен износ од 30 милиони денари (околу 487 илјади евра).
20. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во октомври
2011 година е извршен преглед на 1.674 товарни моторни возила, 574
автобуси и 824 патнички моторни возила, или на вкупно 3.072
транспортни средства.
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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 2,7
милиони денари (околу 44 илјади евра), а износот на избегнатите давачки
околу 821 илјади денари (околу 13 илјади евра). Запленети се и непријавени
девизни средства во износ од 23.5 илјади евра и 5.930 грама марихуана.
Запленетата стока меѓу другото опфаќа:
- 9.560 парчиња цигари и 22 килограми сецкан тутун,
- 3.373 парчиња делови за мобилни телефони и 30 телефони,
- 2.939 парчиња бижутерија,
- 1.780 парчиња разновидна текстилна стока,
- 1.000 парчиња метални делови за цевки,
- 372 парчиња накит и 400 грама сребро,
- 353 парчиња козметички прoизводи,
- 300 парчиња конектори за соларни панели и др.
21. Во октомври 2011 година се поднесени 5 кривични пријави за
кримучарење против 11 физички лица и едно правно лице, од кои 3
кривични пријави за криумчарење, една кривична пријава за неовластено
производство и промет со наркотици и фалсификување и употреба на
исправа и симнување и оштетување на службен знак.
22. 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 85 барања за поведување на прекршочна
постапка, од кои: 8 барања од Секторот за контрола и истраги при
Царинската управа и 77 барања од царински испостави. Комисијата за
одлучување по прекршок при Царинската управа, во текот на октомври
2011 година, реши 118 предмети во редовна и 13 предмети во итна постапка
и за истите изрече глоба во вкупен износ од околу 117 илјади евра.
Во постапка на порамнување се решени 13 предмети при што е извршена
уплата на глоба во износ од околу 2,2 илјади евра.
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна
одговорност во текот на октoмври 2011 година од Управниот суд се
примени 21 тужби и во законски определениот рок се доставени 21
одговори на тужбa. Во истиот период од Управниот суд се примени 2
пресуди, од кои со една пресуда се поништува решението на Комисијата, а
со една пресуда се преиначува решението на Комисијата.
Во октомври се изречени 159 мандатни казни на сторители на царински
прекршоци, во вкупен износ од околу еден милион денари (околу 16 илјади
евра).
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23. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки,
Царинската управа во октомври 2011 година интервенираше при повеќе
обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено
задржа 45.539 парчиња стока.
Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат:
- 18.288 парчиња сечила за бричење,
- 3.475 парчиња текстилни производи и обувки,
- 2.000 парчиња футроли за мобилни телефони,
- 500 париња дигитални видео касети,
- 260 парчиња женски чанти и
- 24 парчиња ЦД радиокасетофони.
По службена должност е постапено во три случаи и тоа за следните
трговски марки: Аlpina, GF Ferere и Maxx и за истите се поднесени барања
за преземање на царински дејства.
Овој месец се евидентирани 10 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 и испратени се
известувања до носителите на правата преку нивните застапници. Сите
овие случаи се во постапка за пуштање во слободен промет.
Донесени се 2 известувања за поднесени тужби за 332 парчиња спортски
детски патики со ознака на NIKE и 308 парчиња спортски патики со ознака
на ADIDAS, како и едно известување до Комисија за прекршоци со кое се
потврдува дека предметната стока повредува право од интелектуална
соптственост која е предмет на царински прекршок.
Истовремено, Царинската управа донесe одобренија за уништување на
стока која повредува право од интелектуална сопственост за 1.141 парче
стока со ознаки на трговските марки: Adidas, Kappa, Puma, Sonny, Armani и
D&G.
Во текот на октомври 2011 година уништени се 3.410 парчиња маици со
ознака Armani.
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