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Почитуван директоре Каргов, 

Почитувани гости, 

Дами и Господа,  

 

Чест ми е и задоволство што денеска сум тука заедно со вас со 

цел да промовираме две заемно поврзани технички проекти за 

поддршка, финансирани преку Инструментот за претпристапна 

помош (ИПА) за поддршка на царинската управа. Поддршката од 

Европската унија за царинската управа, вклучувајќи го и 

претстојниот проект за набавка, достигнува износ од 2,5 милиони 

евра.  

  

Царинската унија, оваа година слави 45 години од своето 

постоење и е еден од темелите на кој се основа Европската унија. 

Од нејзиното создавање, Царинската унија е проширена 

квантитативно, од 6 до сегашни 28 членки, како и квалитативно, со 

воспоставувањето на единствениот пазар. Слободното движење 

на добра во склоп на единствениот пазар може правилно да се 

одвива само доколку се почитуваат ригорозно заедничките 

правила на надворешните граници. Под ова се подразбира дека 

царинските надлежни органи на сите земји-членки на ЕУ мора да 

се однесуваат како едно единствено тело. 
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Денес, царинските служби се соочуваат со многу нови предизвици: 

имаат должност да овозможат непрекинат тек на трговијата, 

применувајќи ги задолжителните контроли, а истовремено да се 

грижат за здравјето и безбедноста на своите граѓани. За да се 

постигне правилна рамнотежа помеѓу овие барања, царинските 

процедури и контролни методи мора да се модернизираат и да се 

засили соработката помеѓу разните агенции. Главната цел е да се 

одржи значајната улога на царината како модерен, подготвен 

партнер за тргување, кој ги штити финансиските, безбедносните и 

сигурносните интереси на земјата. 

 

Системите за информатичка технологија (ИТ) стануваат сé 

позначајна карактеристика на царинските операции. Всушност, за 

да може државната економија да се натпреварува на глобално 

ниво, од суштинско значење е царинските ИТ системи да можат да 

разменат електронски информации. Разните имплементирани ИТ 

системи ги поставуваат темелите за создавање безхартиена 

околина за царината и трговијата, клучното начело кое стои зад  

Царинскиот кодекс на заедницата, кој само што го усвои 

Европскиот парламент минатата недела. Дозволете ми да го 

цитирам комесарот Шемета, т.е. неговата изјава по овој повод: 

Царинската унија е тивката успешна приказна на ЕУ. 

Повеќе од 40 години, ги штити нашите граѓани, ги 
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чува нашите бизниси и го олеснува трговски тек кој 

е во сé поголем пораст во и надвор од Унијата. 

Царинскиот кодекс на заедницата ќе се погрижи 

царината да продолжи со својата суштинска работа, 

но на ефикасен и рентабилен начин; начин кој 

најдобро се справува со предизвиците на модерната 

економија. 

 

Царинскиот кодекс на заедницата ќе служи како рамка за новите 

прописи и процедури за царината. Како таков, ќе понуди поголема 

правна сигурност за бизнисите и зголемена јасност за царинските 

службени лица ширум ЕУ. Новиот кодекс ги рационализира и  

поедноставува царинските прописи и процедури, и овозможува 

поефикасни царински трансакции. Помеѓу подобрувањата кои се 

претставени со новиот Кодекс се и мерките за завршување на 

промената во безхартиена, целосно електронска околина, како и 

одредбите за зајакнување на побрзи царински процедури за 

доверливите трговци. 

 

За да може економијата на ЕУ да продолжи да се натпреварува на 

глобално ниво, од суштинско значење е царинските ИТ системи да 

можат да разменат електронски информации врз база на 

меѓународно договорени стандарди и технологии. Овие системи 
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треба да се имплементираат во земјите-кандидатки пред да се 

приклучат на Унијата со цел земјата да биде целосно подготвена 

за меѓусебна соработка со ИТ системите на услугите на 

Комисијата и на земјите-членки од денот на приклучување на 

Унијата. Во меѓувреме, исто така ќе се овозможат поефикасни 

системи и ќе се создаде севкупно подобрување на царинските 

операции. 

 

Еден таков систем, кој го промовираме денеска, е Интегрираната 

тарифна околина. Севкупната цел на проектот е да се усогласат 

државните царински системи со релевантните тарифни системи 

на Унијата.  

 

Придобивките од проектот ќе се почувствуваат дури и пред 

приклучувањето во Унијата, бидејќи државните економски 

оператори ќе имаат пристап до on-line информации, со што ќе се 

намали потребата за консултирање со законодавството и ќе се 

овозможи пресметување на царинските наплати и 

идентификување на потребните документи. Под ова се 

подразбира полесен, побрз и потранспарентен пристап до 

информации кој ќе има позитивно влијание на нивната 

секојдневната работа.  
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Сведоци сме на напредокот кој го постигна Царинската управа во 

изминатите неколку години, во бројни области: борба против 

граничниот криминал и трговијата со фалсификувани добра; 

зголемен капацитет за истраги и интелигенција; како и ригорозна 

имплементација на антикорупциската стратегија.  

 

Еден од најголемите предизвици кој е пред нас е целосната 

примена на разните ИТ системи развиени во последните неколку 

години, процес кој континуирано го поддржуваме. Ќе останеме 

посветени на партнерството со Царинската управа и ќе 

продолжиме да го поддржуваме зајакнувањето на нејзиниот 

капацитет за да се осигураме дека е во согласност со 

приоритетите одредени за поддршка на интеграцијата на земјата 

во Европската унија. 

 

Ви посакувам успешна работа во периодот што следи и со 

нетрпение очекувам да се сретнеме повторно по една година за 

да ги промовираме крајните резултати од проектите. Ви 

благодарам многу на вниманието. 


