
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Петок, 16 јануари 1998 
Скопје 

Број 2 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

16. 
Врз основа на член 74 став 1 од Законот за локал-

ната самоуправа („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 52/95) и член 46 став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 38/90 и 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12 јануари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
1.Ce распушта Советот на Општина Битола, поради 

неможноста да се состане за период подолг од шест 
месеци. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-3047/1-97 
12 јануари 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

17. 
Врз основа на член 27 од Законот за јавните па-

тишта („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта - Скопје, донесен од Управниот одбор 
на Фондот на седницата одржана на 24 ноември 1997 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Број 23-327/19 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
18. 

Врз основа на член 10 од Законот за тутунот („Сл. 
весник на Република Македонија" бр. 69/96), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ 
ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 1998 ГОДИНА 

1. Во зависност од почвено-климатските, релјеф-
ните и други карактеристики на територијата на Репу-
блика Македонија, како и барањата на странскиот па-

зар во 1998 година се определува производство на 
вкупно 30.053 тони суров тутун во лист (тутун). 

2. Производството на тутун од став 1 на ова решение 
по типови изнесува: 

Ориенталски 
-јака 9.605 тони 
- џебел 922 тони 
-прилеп 14.438 тони 

Вкупно 24.965 тони 

Полуориенталски 

-отља 1.565 тони 

Крупнолисни 
-вирџинија 3.387 
- берлеј 136 

Вкупно 3.523 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 08-9030/1 Министер 
декември 1997 година з а земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
м-р Киро Докузовски, с.р. 

19. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на РМ" бр. 
6/81, 40/87, 17/91,' 38/91 и 12/93), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ И НА-
ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ 

НА ДЕЦА 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на висината, усло-
вите и начинот на остварување на додатоците на деца 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/92, 78/92, 11/93, 65/93, 
20/94, 68/94, 9/95, и 13/97), во членовите 21 и 22 бројот 
„1997" се заменува со бројот „1998". 

Член 2 
Во членот 25 бројот „4.260,00" се заменува со 

„2.700,00". 
Член 3 

Членовите 29-а и 8 се бришат. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 11-10/164-3 Министер 
25 декември 1997 година33 ^УЛ и социјална политика, 

Скопје Насср Зибери, с.р. 
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20. 
Врз основа на член 77 став 3, член 165 став 1, член 171 став 1, член 219 став 5 

и член 253 став 4 на Законот за царини ("Службен весник на Република Маке-
донија", бр. 20/93,63/95 и 15/97), директорот на Царинската управа пропишува 

i . 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ 
. ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ -
/ г ';: .з ! 

Член1 : < ѓ 

Со овој правилник се пропишуваат содржината, формата, начинот на 
пополнување, поднесување и употреба во царинската постапка на единствениот 
царински документ* за царински надзор (во понатамошниот текст: ЕЦД за 
надзор), единствениот царински документ за извоз (во понатамошниот текст: 
ЕЦД за извоз), единствениот царински документ за увоз (во- понатамошниот 
текст: ЕЦД за увоз), декларацијата за царинската вредност, спецификацијата за 
зголемување, односно намалување на вредноста на консигнационите стоки и 
листот на промена на податоците, пријавата за увоз-извоз и провозена стоки и 
исправите со кои стоките се упатуваат на друга царинарница. л 

Документите и исправите од став 1 на овој член се издаваат на обрасци ?кои 
се составен дел на овој правилник. * . ,; , 

Со овој правилник се пропишува Кодексот на шифрите со кои се пополну-
ваат обрасците на документите и исправите од став 2 на овој член во царинската 
постапка (во понатамошниот текст: Кодекс на шифрите) кој е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Член 2 , , 

Рубриките во обрасците се пополнуваат на македонски јазик и со кирилско 
писмо, со печатар - принтер или со машина за пишување. 

При пополнувањето на обрасците не смее да се врши скратување, додавање, 
бришење, прецртување и исправка на запишаните податоци. Ј 

ЧленЗ • ' 

Обрасците на ЕЦД за надзор, ЕЦД за извоз, ЕЦД за увоз и дополнителните 
обрасци ЕЦД-БИС се приспособени за електронска обработка на податоци. ? 

, , • ( Ј <Ч •• I _ , • -

Член 4 

Во царинската постапка се употребуваат обрасци чие печатење е одобрено 
од Царинската управа на Република Македонија и на кои е назначен бројот на 
одобрението. , 

II. ЕЦД ЗА ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

Член 5 

Образецот ЕЦД за царински надзор и дополнителниот образец ЕЦД-БИС 
за царински надзор се со димензии 210 х 297 мм со максимална должинска толе-
ранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот се печати на самокопирна 
хартија со најмала маса од 40 гр/м2 и не смее да содржи целулоза. Хартијата 
треба да биде достатно непропусна, како податокот на едната страна не би 
влијаел на веродостојноста на податокот на другата страна и со отпорност таква 
да при нормална употреба лесно не се кине или превиткува. 
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Член 6 

Образецот ЕЦД за надзор се состои од 4 листови и тоа: 
- листот со број 1 (примерок во една копија за земјата извозник) останува 

во царинарницата на земјата извозник (отпремна царинарница); 
- листот со број 4 (примерок во две копии) од кои едниот примерок за 

приемната царинарница, а вториот примерок за подносителот на 
образецот ЕНД за надзор; 

- листот со број 5 (примерок за потврдување прием на стоката). 
Подносителот на образецот ЕЦЦ за надзор може да употреби за свои 

потреби дополнителен лист без бројка на ознака, кој мора да има испишан текст 
"ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА", а на грбот упатство за превозникот со изјава за 
превземање на обврските. Тој лист во постапката царинарницата не го заверува. 

Листовите од образецот ЕНД за надзор се оивичени од десната страна со 
обоена ивица со широчина од 3 мм и тоа листот број 1 со црвена боја; листот број 
4 со испрекината сина боја и листот број 5 со сина боја. 

Член 7 

Ако со еден образец ЕНД за надзор се пријавуваат повеќе видови стоки, кои 
се распоредуваат во повеќе од една Тарифна ознака на царинската тарифа, 
заедно со образецот ЕЦД за надзор се приложува дополнителен образец ЕЦД-
БИС за надзор, со ист број листови како што го има образецот ЕЦД за надзор. 

Во дополнителниот образец ЕЦД-БИС за надзор - дополнителниот лист не 
содржи изјава за превземање на обврските и упатство за превозникот. 

Член 8 

Образецот ЕЦД за надзор е поделен на рубрики кои се означени со броеви и 
со големи печатни букви. 

Поделбата, боите и обележувањата на образецот ЕЦЦ-БИС за надзор се 
исти како образецот ЕЦД за надзор. 

Рубриката може да биде поделена на подрубрики кои се видно означени и се 
бројат од лево на десно. 

Рубриките означени со броеви ги пополнува подносителот на образецот 
ЕНД за надзор, ЕЦД-БИС за надзор, а рубриките означени со големи печатни 
букви ги пополнува влезната царинарница. 

Во листот обележан со број 1 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2,3,4, 
5, 6, 8,15 (прва подрубрика), 17,18,19, 21,25, 27,31 (втора подрубрика) 32,33,35, 
38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (втора, 
трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика) 
и 53 се со зелена боја, а рубриките А, 1 (втора подрубрика), 7, 9,10,11,12,13,14, 
15 (втора и трета подрубрика), 16,17 (прва и втора подрубрика), 20,22,23,24, 26, 
28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва подрубрика), 45, 46, 
47, 48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 (прва 
подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја. 

Во листовите обележани со број 4 и 5 рубриките 1 (прва и трета подрубри-
ка), 2, 3, 4, 5, 6, 8,15,17,18,19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика), 32, 33, 35, 38, 40, 
44 (втора, трета, четврта и петта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (сите 
освен прва подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика), 53, 55 (сите освен прва 
подрубрика) и 56 се со зелена боја а другите рубрики означени со буква, број и 
без број се со бела боја. 

- Член 9 

Образецот ЕНД за надзор се употребува во патниот сообраќај и тоа за: 
- провоз на стока; 
- упатување на стоката; 
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- преупатување на стоката; 
- пријавување на стоката и за 
- сместување во царински склад 
За провоз на стока низ царинското подрачје на Република Македонија се 

поднесува образец ЕЦД за надзор кој има три листа кои се обележани со број 1. 
4. 5 и лист за интерна употреба. 

- листот обележан со број 1 го задржува влезната царинска испостава, а 
листовите обележани со броевите 4 и 5 ја пратат стоката до излезната царинска 
испостава. 

- листот обележан со број 4 го задржува излезната царинска испостава за 
свои потреби, а со листот обележан со број 5 се потврдува прием на стоката на 
отпремната - влезна царинска испостава, а со перфорираниот дел се потврдува 
прием на стоката на превозникот. 

- листот за интерна употреба, царинската испостава не го евидентира ниту 
го заведува, туку. тој претставува вид на договор помеѓу подносителот на 
образецот ЕЦД за надзор и превозникот на кој лист на грбот е отпечатено упат-
ство за превозникот и изјава за превземање на обврските за превоз на стоката.. 

За упатување и преупатување на стоката се поднесува образец ЕЦД за 
надзор кој има 4 листа кои се обележани со броевите 1. 4. 4. 5 и лист за интерна 
употреба. 

- листот обележан со број 1 го задржува отпремната царинска испостава 
која ја упатила или преупатилгг стоката на друга царинска испостава. 

- листовите обележани со броевите 4. 4. и 5 и листот за интерна употреба ја 
пратат стоката до приемната царинска испостава со кои што се врши 
пријавување на стоката. 

- листот обележан со број 4 (првиот примерок) го задржува приемната ца-
ринска испостава, а другиот лист обележан со број 4 (вториот примерок) му се 
враќа на подносителот на образецот ЕЦД за надзор, а со листот обележан со 
број 5 се потврдува прием на стоката на отпремната царинска испостава, а со 
перфорираниот дел се потврдува прием на стоката на превозникот. 

Пријавување на стока во внатрешна царинска испостава која на граничната 
царинска испостава е пријавена со карнет ТИР, се поднесува образец ЕЦД за 
надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4. 

- првиот примерок од листот обележан со број 4 го задржува царинската 
испостава за свои потреби, а другиот лист му се враќа на подносителот на 
образецот ЕЦД за надзор. 

За стоки кои се сместуваат под царински надзор (царински складишта, 
сместувалишта, други магацини, други простори и простории), се поднесува 
образец ЕЦД за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4, од кои 
едниот лист оверен од складиштарот дека стоката ја примил на чување го 
задржува царинската испостава, а другиот лист го задржува складиштарот. 

За царинење на стока во гранична царинска испостава се поднесува образец 
ЕЦЦ за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4, од кои.едниот 
лист го задржува царинската испостава за свои потреби, а другиот лист му се 
враќа на подносителот на образецот ЕЦД за надзор. 

Враќање на увозно неоцаринета стока во странство по било кој основ (не 
исполнува услови за увоз, не се сложува со наодот на царинарницата, рокот на 
лежење истекол и во други случаеви), се поднесува образец ЕЦД за надзор кој 
има 4 листа кои се обележани со броевите 1. 4. 4. 5 и лист за интерна употреба. 

- листот обележан со број 1 го задржува отпремната царинска испостава, 
листовите обележани со броевите 4. 4. 5 и листот за интерна употреба ја пратат 
стоката до излезната царинска испостава со кои се врши пријавување на стоката. 

- листот обележан со број 4. (првиот примерок), го задржува излезната ца-
ринска испостава, другиот лист обележан со број 4 (вториот примерок) му се 
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враќа на подносителот на образецот ЕНД за надзор, а со листот обележан со 
број 5 се потврдува прием на стоката на отпремната царинска испостава, а со 
перфорираниот дел се потврдува прием на стоката на превозникот. 

При поднесување на образецот ЕНД за надзор при провоз, за упатување и 
преупатување на стоката, за пријавување за царинење на стоката, за царински 
надзор, за сместување во царински склад, подносителот на образецот ЕНД за 
надзор приложува и фактура за вредноста на пријавената стока. 

- Ако кон образецот ЕЦД за надзор при влезот во царинското подрачје на 
Република Македонија не е приложена фактура, подносителот на образецот 
ЕНД за надзор може да поднесе изјава за вредноста на стоката со наведување на 
сите потребни податоци за стоката. Во изјавата се наведуваат од каде потекну-
ваат податоците за вредноста на стоката. Изјавата се потпишува од овластено 
лице на подносителот и заверена со негов печат. 

Член 10 

За пратките натоварени на едно превозно средство, наменета за една ца-
ринарница, се пополнува само еден образец ЕНД за надзор. 

За ист цид на стока, натоварена на повеќе превозни средства, наменета за 
една царинарница, се пополнува еден образец ЕНД за надзор и се приложува 
список на превозните средства. 

Ако упатената или преупатената стока е наменета за повеќе од еден 
примач, се приложува како задолижителен прилог кон образецот ЕНД за надзор 
и список на пратките кон листовите со број 1. 4. 4. 
} Списокот на пратките ги содржи следните податоци: 

1) да биде назначен како список на пратки; 
2) во горниот десен агол да има простор за впишување на бројот на 

образецот ЕНД за надзор; 
3) реден број на пратката; 
4) број на колета; 
5) трговски назив на стоката; 

; 6) бруто маса на стоката; 
7) примач на стоката, шпедитер или увозник; 
8) простор за забелешка на царинарницата. 
Дозволено е да се употребуваат и странски списоци, ако ги содржат сите 

податоци наведени во став 4 на овој член. Ако странските списоци не ги содржат 
ji бараните податоци подносителот на образецот ЕНД за надзор составува соод-

ветен список на пратката и го приложува кон образецот ЕНД за надзор.. 
....... ^ ; . 

. ; ЧленИ 

Образецот на ЕНД за царински надзор подносителот го пополнува на след-
ниот начин: , 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА 
^ во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: Т (транзит) 
- втора подрубрика: 8 (пријава) 
- во третата подрубрика се запишува бројот, кој означува вид на царинскиот 

надзор и тоа за: 
провоз(транзит) на стоки - "1"; 
упатување на стоки до внатрешна царинска испостава, како и 

царинење во самата гранична испостава - "2"; 
враќање на неоцаринета стока во странство -"3"; 
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преупатување на веќе пријавена стока на други 
царинарници-"4"; 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 
Во оваа рубриката се запишува име, седиште и адреса на испраќачот. 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 
Во оваа рубрика се запишува: 
- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на 

обрасци кои се приложени кон образецот ЕЦД за надзор; 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги 

обрасците ЕЦЦ и ЕЦД-БИС за надзор; 
(пример: еден образец ЕНД за надзор со 5 наименованија т.е. два образци 

ЕЦД-БИС-а за надзор. На првиот образец т.е. на ЕЦД за надзор се запишува "1" 
во првата подрубрика и "3" во втората. На вториот образец т.е. првиот ЕЦД-
БИС за надзор се внесуваат "2" и "3" соодветно, и на крај на третиот образец се 
внесуваат "3" и "3"). 

РУБРИКА 4 -ТОВАРНИЛИСТОВИ 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на приложени фактури и 

документи кон образецот ЕЦД за надзор со кои се докажува вредноста на сто-
ката. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНОВАИША 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЈ1ЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети (картони, сандуци, 

палети, вреќи, омота, бали ити.) во зависност од тоа како е пакована стоката. 
Ако стоката е во растурена состојба во рубриката се запишува "1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ 
Во оваа рубрика се запишува име, седиште и адреса на примачот на стоката 

од фактурата, товарната исправа или другите приложени документи. 
Ако упатената стока е наменета за повеќе примачи во оваа рубрика се 

запишува "ЗБИРНО" и името на примачот на збирната стока. 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА И - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК 
Ако со посебни прописи, не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (Заедничка земјоделска политика) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

и РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК 
Во оваа рубриката се запишува назив, седиште на правното лице кое го 

поднесува образецот ЕЦД за надзор, презиме, име и потпис на лицето, што го 
застапува правното лице и се става печат на правното лице - подносителот. Руб-
риката ја пополнуваат, домашните правни лица кои согласно член 96 и член 172, 
став 2 од Законот за царини не се обврзани да плаќаат обезбедување. Во 
рубриката се запишува матичниот број на подносителот на образецот ЕНД за 
надзор. < 

Кај задолжителното плаќање на обезбедување рубриката останува празна 
(се; пополнува рубрика 50). 

Лице што го застапува правното лице е лицето кое ќе и достави на царинар-
ницата овластување од превозникот на стоката. 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ 

Во оваа рубрика се запишува: 
- прва подрубрика: регистарскиот број на превозното средство (влекач-

камион); 
- втора подрубрика: шифрата на државата на превозното средство од 

Кодексот на шифрите. 
Ако превозното средство (влекач) и приколица™ се регистрирани во 

различни држави, се запишува државата каде е регистрирано влечното возило. 
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Ако ист вид на стока е натоварена на повеќе превозни средства, 
- во првата подрубрика ќе се запише "по список" и ќе се приложи списокот 

на превозните средства со забелешка и наведување на регистерските ознаки на 
превозните средства; 

- во втора подрубрика се запишува шифрата на државата на превозното 
средство од Кодексот на шифрите на која и припаѓаат повеќето возила. Ако 
бројот на возилата е еднаков, се запишува шифрата на државата, на која и 
припаѓаат возилата, на кои е натоварена повеќе стока. 

РУБРИКА 19 - КОНТ (КОНТЕЈНЕР ) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА 
- во првата подрубрика се запишува шифрата на валутата, во која е 

искажана вредноста на стоката од Кодексот на шифрите; 
- во втората подрубрика се запишува фактурниот износ во валута. 
Ако вредноста на стоката е искажана во две или повеќе валути, во првата 

подрубрика се запишува шифрата на денарот, во другата подрубрика вкупната 
пресметана противвредност на стоката во денари по курс за пресметување на 
царински давачки на денот на поднесувањето на образецот ЕЦД за надзор. По-
датокот за вредноста се запишува со две децимални места. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТАТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА 
РАБОТА) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 
Ако со посебни прописи, не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 29 - ЦАРИНАРНИЦА НА ИЗЛЕЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И 
БРОЕВИ - КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД 

Во рубриката се запишува вкупниот број, вид и ознака на колетите. Ако не 
може да се запишат сите ознаки на колетите се запишува "спецификација", која 
се приложува кон образецот ЕЦЦ за надзор. 

Во оваа рубрика се запишува вообичаен трговски назив на стоката и пода-
тоци за идентификација на стоката. 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ)-
Во оваа рубрика се заѓиџнува вкупната маса изразена во килограми, 

заокружена на две децќмаЈши м^ста На стоката опишана во рубрика 31, 
Бруто маса на стоката запирана во рубриката 35 мора да е усогласена со 

податоците во приложените документи - прилози. Ако пропратните документи, 
прилози не содржат податоци за бруто-маса на стоката, подносителот на 
образецот ЕЦД за надзор треба да даде изјава за тежина на стоката и' да ја 
завери со потпис и печат. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА ( КГ) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено,оваа рубтика не се попол-

нува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕДХОДЕН ДОКУМЕНТ 
При преупатување на стоката во оваа рубрика се запишува одвоени со коси 

црти шифрата на влезната царинска испостава од Кодексот на шифри, број и 
датум на влезниот образец ЕЦД за надзор. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА44 -ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Во оваа рубрика се запишуваат податоци за превозникот и foa: 
во првата подрубрика: 

- име и адреса на превозникот; : , 
- име и презиме на возачот; 
- адреса на постојано живеење на возачот; 
- број на пасошот или личната карта на возачот; * 

во втората подрубрика: 
- потпис на возачот. * 

РУБРУКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН 
Ако ср посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичен број на подносите-

лот на образецот ЕЦД за надзор, кој кај отпремната царинарница за 
превозникот на стоката уплатил обезбедување или положил гаранција од 
банка.Во рубриката треба да биде запишано име и презиме на овластеното лице 
од подносителот, како и негов потпис. 

Оваа рубрика не се пополнува ако е пополнета рубриката 14. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И 
ЗЕМЈИ) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 5Z - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА И ЗЕМЈА 
Во оваа рубрика се запишува приемната царинска испостава и нејзината 

шифра од Кодексот на шифрите. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА ДЕКЛАРАН-
ТОТ/ЗАСТАПНИК 

- кај отпремната царинарница подносителот на образецот ЕЦД за надзор 
става свој печат на листот обележан со број 1 и се потпишува на поднесениот 
образец ЕЦД за надзор. 

- кај приемната царинарница подносителот на образецот ЕЦД за надзор, 
што ја пријавува стоката на листовите обележани со број 4. 4. 5., се потпишува, и 
става свој печат. 

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР 
Рубриката ја пополнува подносителот на образецот ЕЦД за надзор при пре-

товар на стоката во друго превозно средство и тоа : 
- во првиот ред се запишува седиштето на царинската испостава каде што се 

врши претовар на .стоката. 
- во вротиот ред се запишува регистарскиот број на превозното средство во 

кое се врши претовар и шифра на државата на превозното средство од Кодексот 
на шифрите. 

- третиот и четвртиот ред не се пополнуваат. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ^ПРЕВОЗОТ / 
§ ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ 
Во оваа рубрика се запишува било каков вонреден настанили случка при 

превозот на стоката од отпремната до приемната царинарница. 

Член 12 

Во образецот ЕЦД за надзор царинарницата ги пополнува рубриките на 
следниот начин: 

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава на следниот 

начин: 
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- во првиот ред се запишува името на царинската испостава и шифра од 
Кодексот на шифрите; 

- во вториот ред се запишува бројот од контролникот на образецот ЕЦЦ за 
надзор и датум на приемот на образецот ЕЦД за надзор; 

- во третиот ред е потпис и факсимил на царинскиот работник кој го еви-
дентирал образецот ЕНД за надзор и печат на цариниската испостава. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнува излезната царинска испостава на следниот 

начин: . 
- во првиот ред се запишува името на царинската испостава и шифра од 

Кодексот на шифрите; 
- во вториот ред се запишува бројот од контролникот на образецот ЕЦД за 

надзор и датум на приемот на образецот ЕЦД за надзор; 
- во третиот ред е потпис и факсимил на царинскиот работник кој го еви-

дентирал образецот ЕНД за надзор и печат на цариниската испостава. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА, 
Оваа рубрика ја пополнува извозната царинска испостава на следниот 

начин: 
- првиот ред останува празен; 
- во вториот ред се запишува вкупен број на ставени царински пломби; 
- во третиот ред се запишува бројот на царинската клешта со која е 

жигосана царинската пломба. 
- во четвртиот ред се запишува рок на предавање на стоката на приемната 

царинска испостава; 
- во петтиот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник. 
На десната страна од рубриката се става печат на излезната царинска ис-

постава. 

РУБРИКАД -КОНТРОЛА НА ОТПРЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
(ГРАНИЧНА) 

Оваа рубриката ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, фито-
санитарна, санитарна и пазарна). 

РУБРИКА t -ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН 
- при претовар на стоката во оваа рубрика се запишуваат бројки и ознаки на 

новите царински обележја-пломби, печат на царинската испостава и потпис и 
факсимил на царинскиот работник. 

- ако во отпремната царинска испостава се издадени повеќе обрасци ЕЦД за 
надзор за стоки натоварени на едно превозно средство, во оваа рубрика се 
запишуваат броевите на примените обрасци ЕЦД за надзор од рубриката "В". 

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ 
Оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна,, фито-

санитарна, санитарна и пазарна). 
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РУБРИКА Ж - ДОПОЛНИТЕЛНА КОНТРОЛА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 3 - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа ру бика ја пополнува приемната царинска испостава при констатирани 

неправилности при пријавувањето на стоката. Податоците се запишуваат во 
долниот дел од рубриката каде се става потпис и факсимил на царинскиот 
работник и печат на царинската испостава. 

РУБРИКАТА ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ 
Оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава, со наведување на 

бројот и датумот на образецот ЕЦД за надзор, назив на излезната царинска ис-
постава, потпис и факсимил на царинскиот работник и печат на царинската ис-
постава. 

III. ЕЦД ЗА ИЗВОЗ 

Член 13 

Образецот ЕЦД за извоз и дополнителниот образец ЕЦЦ-БИС за извоз се 
со димензии 210 х 297 мм, со максимална должинска толеранција од 5 мм помал-
ку или 8 мм повеќе. Образецот се печати на самокопирна хартија со најмала маса 
од 40 rp/ivi2 и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде достатно 
непропусна, за податокот на едната страна да не би влијаел на веродостојноста 
на податокот на другата страна и со отпорност, таква да при нормална употреба 
лесно да не се кине или превиткува. 

Член 14 

Образецот на ЕЦД за извоз и образецот ЕЦД-БИС за извоз се состои од 
шест листови. Намената на секој лист е следнава: 

- листот со број 1 (примерок во една копија) - останува во царинарницата 
на земјата извозник. 

- листот со број 2 (примерок во две копии) - служи за статистички потреби 
и за потребите на Народната банка на Република Македонија. 

- листот со број 3 (примерок во две копии), - се враќа на извозникот 
заверен од надлежните царински органи. 

- листот со број 5 (примерок во една копија) - се враќа на отпремната 
царинарница како доказ дека стоката ја преминала царинската линија 
(потврда за прием). 

Ако, заради обезбедување на одредени права во врска со извозот на стоката, 
односно заради спроведување на одредени постапки се поднесуваат повеќе.лис-
тови од образецот ЕНД за извоз и образецот ЕЦД-БИС за извоз од 
пропишаните за спроведување на извозното царинење, подносителот на 
образецот ЕЦД за извоз и образецот ЕЦД-БИС за извоз, освен пропишаните 

* примероци на листовите, поднесува дополнителни примероци од "листовите со 
v бројот 3. 

Листовите на образецот ЕЦД за извоз и образецот ЕЦД-БИС за извоз се 
^ обрабени по десната страна со обоена ивица со широчина од 3 мм: и тоа листот 
* број 1 со црвена боја, листот број 2 со зелена боја, листот број 3 со жолта боја и 

листот број 5 со сина боја. 
Во листот обележан со број 1 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3,4, 

5, 6, 8, 15 (прва подрубрика), 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика), 32, 33 
(прва подрубрика), 35, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора 
подрубрика), 51 (втора, трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 
(втора и трета подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриките А, 1 (втора 
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подрубрика), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (втора и трета подрубрика), 16, 17 (прва 
подрубрика), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 36, 37, 39, 41, 
42,43,44 (прва подрубрика), 45,46,47,48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва 
подрубрика), 52 (прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја. 

Во листовите обележани со број 2 и 3 сите рубрики се со бела боја. 
Во листот обележан со број 5, рубриката 1 (прва и трета подрубрика), 2,3,4, 

5,6,8,15,17,18,19,21,25,27,31 (втора подрубрика), 32,33 (прва подрубрика), 35, 
38, 40, 44 (втора, трета, четврта и петта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 
(сите освен прва подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика), 53, 55 (сите освен 
прва подрубрика) и 56 се со зелена боја, а другите рубрики означени со буква, 
број и без број се со бела боја. 

Член 15 

Образецот ЕЦД за извоз се користи за декларирање на стоки кои се 
распоредуваат во една тарифна ознака. Во случај со еден образец ЕЦД за извоз 
да се пријават повеќе видови стоки, кои се распоредуваат во повеќе од една 
тарифна ознака на Царинската тарифа, заедно со образецот ЕЦД за извоз се 
приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за извоз, со ист број на листови 
како што ги има и образецот ЕЦД за извоз. Со еден образец ЕЦД за извоз, из-
возно може да се царинат стоки само со еден вид на извоз. 

Со секој дополнителен образец ЕЦД-БИС за извоз се дозволува деклари-
рање на три наименуванија, а со еден образецот ЕЦЦ за извоз и повеќе обрасци 
ЕЦД-БИС за извоз можат да се пријават најмногу 99 наименуванија. 

Член 16 

Образецот ЕЦД за извоз подносителот го пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: "И" (извоз). 

- втора подрубрика: " 1" (извоз); 
"2" (привремен извоз); 
"3" (извоз на привремено увезена стока); 
"9" (изнесување на стока од консигнационен склад и 
други видови на извоз). 

- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 
подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште, адреса и матичниот број на. 

царинскиот обврзник. 
Ако испраќач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса, 

место на живеење и единствениот матичен број на граѓанинот. 
Ако испраќач е физичко лице-странец, се запишува неговото име, презиме, 

адреса, место на живеење и број на неговата патна исправа. 
Ако извозот на стоки во странство го вршат дипломатски, конзуларни, 

трговски и други претставништва, се запишува неговиот назив, седиште, адреса 
и бројот "0200000". 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
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- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на 
обрасци ЕЦД за извоз и ЕЦД-БИС за извоз. 

- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги 
обрасците ЕЦД за извоз и ЕЦД-БИС за извоз. 

(На пример, еден образец ЕЦД за извоз со 5 наименуванија треба да содржи 
, еден обеазец ЕЦД за извоз и два обрасци ЕЦД-БИС за извоз. На првиот образец 

I т.е. на ЕЦЦ за извоз се запишува "1" во првата подрубрика и "3" во втората под-
рубрика. На вториот образец т.е. на првиот образец Е1ЈД-БИС за извоз се 

. запишува "2" и "3" соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец 
ЕЦД-БИС за извоз се.запишува "3" и "3" соодветно). 

Кога со образецот ЕЦЦ за извоз се пријавува стока која се распоредува 
само во една тарифна ознака, оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 
5 се запишува "1". 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

" 1 пополнува., 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА 
Во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименуваш^ пријавени со 

образецот ЕЦД за извоз. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандаци, 

палета, вреќи, омота, бали, ита.), во зависност од тоа како е пакувана стоката. 
Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува " 1". 
Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, во оваа рубрика се 

запишува "1". 
Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се 

запишува "1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 
Во оваа рубрика се запишува редниот број на подносителот на образецот 

* ЕЦД за извоз во царинската испостава каде се врши царинење на стоките. Оваа 
рубрика ја пополнува подносителот на образецот ЕЦД за извоз, ако има 
електронски пристап при поднесувањето на истиот. Во спротивно, оваа рубрика 
ја пополнува надлежната царинска испостава. 

РУБРИКА 8 -ПРИМАЧ 
- Во оваа рубрика се запишува назив, седиште и адреса на странското правно 

лице или лицето, што ја купува стоката наведено во фактурата. 
* v Ако се враќаат привремено увезени стоки заради облагородување, вграду-
вање или поправка во странство, во оваа рубрика се запишува назив, седиште и 

, адреса на лицето со кое царинскиот обврзник договорил извршување на услуги 
на облагородување, вградување или поправка. 

в,, , , Ако се враќаат привремено увезени стоки по други основи или се извезува 
г стока, б5ез наплата на противвредност, во оваа рубрика се запишува називот, 

седиштето и адресата на странското правно лице или лицето што ја прима 
стоката. 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
а- .. - • 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 
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РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА И - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 
Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, 

осигурување, амбалажа и други трошоци), изразена во денари пресметана по 
курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Маке-
донија за тековната година, која ја зголемува или намалува вредноста на стоките 
во рубрика 46, во зависност од условот на испорака (паритет) наведен во 
рубриката 20 од образецот ЕЦД за извоз. 

Ако трошоците ја намалуваат царинската основица пред износот на вред-
носта се запишува знакот 

Ако трошоци не постојат, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК 
Во оваа рубрика се запишува, назив, седиште, адреса и матичен број на 

подносителот на образецот ЕНД за извоз. 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубика се запишува називот на земјата во која стоките се произве-

дени според прописите за потекло на стоките и исправите со кои се докажува 
потеклото на стоките. 

Ако се извезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки и 
кои се од различни земји на потекло, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Во оваа рубрика се запишува име на земјата каде што се извезува стоката. 
Ако се извезува стока за потребите на Мировните сили на Обединетите 

нации, во оваа рубрика се запишува "ООН-Организација на обединетите нации". 
Ако се изнесува стока од консигнационен склад за снабдување на слободна 

царинска продавница, во оваа рубрика се запишува "Слободни царински продав-
ници". 
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Ако се изнесува стока од консигнационен склад за снабдување на возду-
хоплови, во оваа рубрика се запишува "Воздухоплов". 

Ако се изнесува стока од консигнационен склад поради сместување во ца-
рински склад, во оваа рубрика се запишува "Царински склад". 

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за држави каде 

што се извезува стоката. 
Ако се извезува стока за потребите на Мировните сили на Обединетите 

нации во оваа рубрика се запишува "UN". 
Ако се изнесува стока од консигнационен склад за снабдување на слободна 

царинска продавница, во оваа рубрика се запишува "DF". 
Ако се изнесува стока од консигнационен склад за снабдување на возду-

хоплови, во оваа рубрика се запишува "АР". 
Ако се изнесува стока од консигнационен склад поради сместуванје во ца-

рински склад, во оваа рубрика се запишува "СЅ". 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство 
(камион, вагон), ако стоката е директно утоварена. Во оваа подруб-
рика се запишува регистарскиот број само на еден камион (на пример, 
"ЅК791А1/ЅК140АК"). За стоките наменети за извозно царинење нато-
варени во еден камион може да се поднесат повеќе обрасци на ЕЦД за 
извоз. 

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, се запишува 
"по список" и се приложува список на вагоните со нивните броеви. 

Ако се извезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај, се 
запишува "транспорт со железница". 

- втора подрубрика: шифра на државата на превозното средство од 
Кодексот на шифри за држави. 

Ако влекачот и приколицата се регистрирани во различни држави 
се запишува шифрата на државата каде е регистрирано, влечното 
возило. 

Во железничкиот сообраќај оваа подрубрика не се пополнува. 
Во воздушниот и во поштенскиот сообраќај, оваа рубрика не се пополнува. 
Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, оваа рубрика не се 

пополнува. 
Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 19 - КОНТ (КОНТЕЈНЕР) 
Во оваа рубрика се запишува: 
- "0" за стоки кои не се извезуваат во контејнер, и 
- "1" за стоки кои се извезуваат во контејнер. Во овој случај иденти-

фикациониот број на контејнерот мора да се запише во рубрика 31. 
Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, во оваа рубрика се 

запишува "0". 
Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се 

запишува "0". 
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РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: шифра од Кодексот на шифри за услови на испорака 

(паритет). 
Ако се изнесува стока од консигнационен склад, во оваа рубрика се 

запишува DAF. 
- втора подрубрика: место од условот на испораката (паритетот). 
- трета подрубриќ№:;ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

I 
РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: шифра од Кодексот на шифри за видови на валути во 

која се искажува вредноста на стоката. 
- втора подрубрика: вкупната вредност на стоката во валута заокружена 

на две децимални места, која се царини со образецот ЕЦЦ за извоз. 
Ако се извезува стока која била привремено увезена на облагороду-

вање, вградување или поправка, се запишува вкупната вредност на услу-
гата и на вградениот материјал во валута која се наплатува од стран-
скиот нарачател. 

Ако се извезува стока како реекспорт се запишува вкупната вредност 
на стоката. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 24 - НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО-
ТРГОВСКА РАБОТА (НТР) 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за начин на 
плаќање во надворешно-трговска работа. 

- втора подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку, определено, оваа 
подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на 

транспорт со кој стоката ја поминува царинската линија, во согласност со руб-
рика 18. 

Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, во оваа рубрика се 
запишува соодветниот вид на транспорт со кој стоките ја поминале царинската 
линија. 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се 
запишува "9". 



16 јануари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 2 - Стр. 51 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 
Оваа рубрика е поделена на два реда и се пополнува на следиот начин: 

прв ред (број и датум на договор): 
Во првиот ред на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на дого-

ворот за извоз на стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои 
меѓусебе треба да бидат одвоени со коси црти. Бројот на договорот треба да 
биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други ознаки. 
Датумот на договорот се запишува со број денот, месецот и годината 
од евиденцијата што ја води правното лице (на пример, договор број А-544 
од 29.10.1997 се запишува како "544/29/10/1997"). 

Ако се извезуваат стоки кои биле привремено увезени, се запишуваат 
одвоени со коси црти, истиот број и датум на договорот по кој привремено 
увезените стоки биле оцаринети. 

Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, се запишуваат од-
воени со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој стоките 
привремено се извезени. 

Ако се враќаат несоодветни увезени стоки, се запишуваат одвоени со 
коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој се увезени 
несоодветните стоки. 

Ако се царинат стоки кои се испраќаат без наплата на противвредност, 
овој ред не се пополнува. 

Ако се царинат стоки кои ги извезува физичко лице, освен прет-
приемач, овој ред не се пополнува. 

втор ред (земја на плаќање): 
Во вториот ред на оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на 

шифри за држави и името на државата во која е седиштето на странското 
правно лице купувач на стоките (на пример, земја на наплата е Република 
Германија се запишува "DE Германија"). 

Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, се запишува 
шифрата од Кодексот на шифри за држави и името на државата во која е 
седиштето на странското правно лице купувач на стоките. 

Ако привремено се извезува стока, овој ред не се пополнува. 
Ако се извезува стока без наплата на противвредност, овој ред не се 

пополнува. 
Ако извезува стоки физичко лице, освен претприемач, овој ред не се 

пополнува. 

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за царинарници 

и нивни организациони единици и името на царинската испостава на која и се 
упатуваат стоките за излез од Република Македонија. 

Ако конечно се царинат привремено извезени стоки, во оваа рубрика се 
запишува шифра од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони 
единици и името на царинската испостава каде се царинат стоките. 
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Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се 
запишува шифра од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони 
единици и името на царинската испостава каде се царинат стоките. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И 
БРОЕВИ-КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика е поделена на осум реда и се пополнува на следниов начин: 

прв ред: л 
- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се попол-

нува. 

втор ред (вредност на привремено увезени стоки): 
- ако се извезуваат стоки кои биле привремено увезена заради облагоро-

. дување, вградување или поправка се запишува вредноста на привремено 
увезените стоки изразена во денари, пресметала по курсот по кој е 
утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за 
тековната година. Во спротивно овој ред не се пополнува. 

трет ред (број и вид): 
Овој ред е поделен на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
прва подрубрика (број на полети): 
- во оваа подрубрика се запишува вкупниот број на колетите. 

Ако повеќе видови стоки се спакувани во еден колет, односно ако се 
испорачуваат во еден вагон, односно еден камион, бројот на колетото, 
односно вагонот или камионот се запишува само кај првото наимену-
вана. 

втора подрубрика (вид на полети): 
- во оваа подрубрика се запишува видот на колетите од Кодексот на 

шифри за вид на колета. Ако за едно наименувание постојат повеќе ви-
дови на колета се запишува бројот "99". 

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери): 
- ако во рубрика 19 е запишан бројот 1 се запишува идентификациониот 

број на контејнерот. Може да се запишат вкупно четири идентифика-
циони броеви на контејнери. 

шестиот, седмиот и осмиот ред (тарифско наименувание и опис на стоката): 
- во шестиот, седмиот и осмиот ред се запишува наименуванието на 

стоката од Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката 
и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката 
според Царинската тарифа. 

Наименуванието на стоките во образецот ЕЦД за извоз мора да биде 
потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат 
според Царинската тарифа, односно според други прописи кои се 
применуваат при извозот. 

Шестиот, седмиот и осмиот ред во одделни случаи се 
пополнуваат на следниов начин и тоа: 

- ако во странство се испраќаат стоки за бесплатна распределба, односно 
потрошувачка на саеми, изложби и други приредби во странство или ако 
правно лице кое изведува работи во странство, извезува на свои 
градилишта потрошен материјал без наплата на противвредноста, се 
запишува заедничко наименувание "Потрошен материјал", а во 
шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "980220 00 00". 
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- ако се царинат домашни стоки, освен гориво и мазиво, кои се продадени 
заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се 
запишува "Снабдување на превозни средства во меѓународен сообраќај", 
а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот: "980210 00 00". 

- ако се извезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се 
запишува заедничко наименувана. "Воена одрема и делови на предмети 
за вооружување", а а во шифрираното поле, на)рубрика 33 се запишува 
бројот "980280 00 00". 

- ако се враќа привремено увезен алат, ситен инвентар и мостри, се 
запишува "Враќање на привремено увезен!Салат, ситен инвентар и 
мостри", а во шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "980260 
00 00". ^ 

- ако дел од стоките кои биле привремено увезени на облагородување се 
враќаат во непроменета состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе 
тарифни ознаки на Царинската тарифа, се запишува заедничко наимену-
вание "Враќање на ^облагородени стоки во непроменета состојба", а во 
шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "980250 00 00". 

- ако привремено се извезува алат, ситен инвентар, радио и телевизиска 
опрема, се запишува заедничко наименувание "Алати и ситен инвентар" 
или "Радио и "ТВ опрема\ а во шифреното поле на рубрика 33 се 
запишува бројот "980270 00 00". 

- ако привремено се извезува или враќа привремено увезена стока заради 
прикажување на меѓународни саеми, изложби или други приредби, од-
носно штанд-материјал наменет за уредување на саемски простории, се 
запишува "Саемска стока", односно "Стока за изложба", односно 
"Штанд-материјал", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува 
бројот "980240 00 00". 

- ако стоките се извезуваат во амбалажа која привремено била увезена, за 
раздолжување на привремено увезената амбалажа се поднесува образец 
ЕЦД за увоз кој служи за раздолжување на привремено увезени стоки. 

- ако физички лица освен претприемачи, извезуваат селидбени предмети, 
во оваа рубрика се запишува "Селидбени предмети по приложен список", 
а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "980230 00 00" . 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ 
Во оваа рубрика се запишува реден број на наименуванието В9 согласност 

со вкупниот број наведен во рубрика 5. 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 
Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишуваат првите шест цифри од тарифната 

ознака. 
- втора подрубрика: се запишува седмата и осмата цифра од тарифата 

ознака. 
- трета подрубрика: се запишуваат последните две цифри од тарифната 

ознака. 
- четврта и пета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку опре-

делено, овие подрубрики не се пополнуваат. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубрика се запишува шифрата на земјата на потекло од Кодексот 

на шифри за држави во која стоките се произведени според прописите за по-
текло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките. 
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РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ?) 
Во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, 

заокружена на две децимални места, на стоката опишана во рубрика 31. 

Ако се извезува електрична енергија, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
Во оваа рубрика се запишува видот на постапка со должина од 7 (седум) 

цифри дефиниран во Кодексот на шифри за вид на постапка и Кодексот на 
шифри за вид на постапка на национално ниво. 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва и втора подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за 
вид на постапка. 

- трета подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на 
постапка на национално ниво. Ако не е предвидена национална постапка 

• се запишува "ООО". 
РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 
Во оваа рубрика се запишува нето маса на стоката наведена во рубрика 31, 

изразена во килограми, заокружена на две децимални места. 
Ако нето масата на стоката е изразена со цели броеви, во двете децимални 

места се запишуваат нули. 
Ако масата на стоката е договорена бруто за нето, во рубриките 35 и 38 се 

запишува ист податок. 
Ако се извезува електрична енергија, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 . КОНТИНГЕНТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува количината на стоките изразена во единица на 

мера од рубрика 43, заокружена на две децимални места. 
Ако сукцесивно се царинат стоки, а кои се неделиви по количина, оваа руб-

рика ќе се пополнува со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во 
однос на вкупната вредност од решението за сукцесивен извоз (на пример, ако во 
решението за сукцесивен извоз количината во единица мера е 1 со вкупна вред-
ност 115624 парични единици и при првата пратка се извезува дел од пратката со 
фактурна вредност од 67823 парични единици, во оваа рубрика се запишува 
"0,59". Овој број се добива кога фактурната вредност на дел од пратката ќе се 
подели со вкупната вредност од решението за сукцесивен извоз 
(67823:115624=0,586583)). 

Ако вредноста на стоките зависи од промената на цената на пресметков-
ната тежина, се запишува договорената пресметковна тежина на стоката 
(кондиционирана тежина). 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 
Во оваа рубрика се запишува износот на валута од фактурата заокружена 

на две децимални места која се наплаќа од странскиот купувач врз основа на до-
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говор, за конкретното наименувана. Видот на валутата мора да биде идентичен 
со првата подрубрика на рубриката 22. 

Ако се царинат стоки што се извезуваат без наплата на противвредноста, во 
оваа рубрика се запишува износот од фактурата. 

Ако во образецот ЕЦД за извоз е пријавено само едно наименувание, оваа 
рубрика мора да биде идентична со вредноста од втората подрубрика на рубри-
ката 22. 

Ако се извезуваат стоки од облагородување; вградување или поправка, во 
оваа рубрика се запишува износот на услугите и вградениот материјал кој се 
наплатува од странскиот нарачател. 

Ако се извезува стока од реекспорт, се запишува вкупната вредност на сто-
ката за конкретното наименувание. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката 

за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз, според соодветната 
шифра од Кодексот на шифри за единици на мери. 

РУБРИКА44 -ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Ов^а рубрика е поделена на три реда и се пополнува на следниов начин: 

Првиот ред се дели на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
прва подрубрика: 

Ако се извезуваат стоки кои биле претходно привремено увезени по 
било кој основ, се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинската 
испостава од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони 
единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД за увоз со кое 
стоките биле привремено увезени (на пример, "81019/324/1997"). Извозот на 
привремено увезените стоки се врши единствено во царинската испостава 
каде стоките биле привремено увезени. 

Ако конечно се царинат привремено извезени стоки по било кој основ, 
се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од 
Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, регис-
тарскиот број и годината на образецот ЕЦД за извоз ср кое стоките биле 
привремено извезени (на пример, "81108/1543/1997"). Извозот на 
привремено извезените стоки се врши единствено во царинската испостава 
каде стоките биле привремено извезени. 

eiuopa подрубрика: 
Ако се извезуваат стоки кои ги прати сертификат за потекло или 

уверение за потекло, се запишуваат последните десет цифри од дв'анаесто-
цифрениот број на сертификатот за потекло, односно сите цифри од бројот 
на уверението за потекло. Во спротивно, оваа подрубрика не се пополнува. 
трета подрубрџка: 

Ако се извезуваат стоки кои ги прати извозна дозвола, се запишуваат 
последните пет цифри од бројот на извозната дозвола. Во спротивно оваа 
подрубрика не се пополнува. 

Вториот ред се пополнува на следниов начин: 
Се запишува формата на извоз од Кодексот на шифри за форми на из-

воз и увоз и шифрите на документи и исправи кои се приложуваат кон 
образецот ЕЦД за извоз од Кодексот на шифри за вид на приложени 
документи и исправи. 
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Третиот ред се дели на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
прва подрубрика: 

Се запишува називот и седиштето на производителот на стоката што се 
извезува. 
втора подрубрика: 

Се запишува матичниот број на производителот на стоката што се из-
везува. 

Ако се извезува привремено увезена стока заради облагородување, 
вградување или поправка во првата подрубрика на третиот ред се запишува 
називот и седиштето на правното лице кај кое се врши облагородување, 
вградување или поправка на стоките, односно кое ги испраќа привремено 
увезените стоки, а во втората подрубрика на третиот ред се запишува него-
виот матичен број. 

Ако испраќач на стоките е физичко лице, во првата подрубрика на тре-
тиот ред се запишува неговото име, презиме, адреса и место на живеење, а 
во втората подрубрика на третиот ред се запишува неговиот единствен 
матичен број. 

Ако испраќач е физичко лице-странец, во првата подрубрика на тре-
тиот ред се запишува неговото име, презиме, адреса и место на живеење, а 
Bt) втората подрубрика на третиот ред се запишува број на неговата патна 
исправа. 

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која 
се добива со пресметување на износот во валутата кој е запишан во рубрика 42 
по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Маке-
донија за тековната година. 

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, се 
запишува вредноста на стоката намалена за трошоците на превозот, 
осигурувањето и испраќањето на стоките од македонската граница до местото 
на испораката во странство. 

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Република Македо-
нија, се запишува вредноста на стоката зголемена за трошоците на превозот, 
осигурувањето и испраќањето на стоките од местото на испораката во 
Република Македонија до македонската граница.* 

Ако се царинат стоки кои се извезуваат од облагородување, вградување или 
поправка, во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на привремено увезе-
ните стоки, вредноста на услугите, вредноста на вградениот домашен материјал, 
како и трошоците на испраќање од преработувачот до македонската граница, 
ако истите не се засметани во цената на услугите. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ 
Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин: 
- прва колона: шифрата на давачка според Кодексот на шифри за видови 

на давачки. 
- втора колона: основица (бруто маса) врз која се врши пресметка на 

административната тежинска такса во готови пари. 
Ако образецот ЕЦД за извоз се состои од повеќе 

наименуванија, бруто тежината врз која се врши пресметка на 
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административната тежинска такса во готови пари се пополнува во 
последното наименувание на образецот ЕЦД-БИС за извоз. 

- трета колона: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 
рубрика не се пополнува. 

- четврта колона: износот на давачката што се плаќа за соодветното наи-
менуваше. 

Ако образецот ЕЦД за извоз се состои од повеќе 
наименуванија, износот на административната тежинска такса во 
готови пари се пополнува во рекапитулацијата на последниот 
образец ЕЦД-БИС за извоз. 

- петта колона: шифра од Кодексот на шифри за начинот на плаќање на 
давачките. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН 
Во оваа рубрика се запишува, шифрата на консигнациониот склад од 

решението на царинарницата за отворање на консигнационен склад за стоки кои 
се изнесуваат од консигнационен склад. 

Ако привремено се извезуваат стоки во оваа рубрика се запишува рокот за 
враќање на привремено извезените стоки, .изразен во денови, според решението 
на царинарницата - царинската испостава со кое е одобрен привремениот извоз 
(на пример, рокот е одреден 30 дена се запишува "30" или ако е одреден 45 дена 
се запишува "45"). Во овој случај, оваа рубрика ја пополнува надлежната царин-
ска испостава. 

Ако се извезуваат стоки од реекспорт, во оваа рубрика се запишува бројот и 
годината на основното решение за реекспорт издадено од надлежниот орган. 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 
Во оваа рубрика се запишуваат: 
- име, татково име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање, место на 

живеење и број на патната исправа на возачот на домашното превозно средство 
што ја превзело обврската да ја предаде стоката на излезната царинарница и 

- назив, седиште и матичен број на правното лице што ја превзело обврската 
да ја предаде стоката на излезната царинарница. 

Ако стоката се превезува со странско превозно средство, главен обврзник е 
подносителот на образецот ЕНД за извоз од рубрика 14 и 54 и се внесуваат пода-
тоци на одговорното лице од правното лице исто како и за возачот на 
домашното превозно средство. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И 
ЗЕМЈИ) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. • 
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РУБРИКА54 -МЕСТО, ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА 
ДЕКЛАРАНТОТ / ЗАСТАПНИК 

Во оваа рубрика се запишува место, датум, име, презиме, потпис и печат на 
подносителот на образецот ЕЦЦ за извоз од рубрика 14. 

РУБРИКА55 -ПРЕТОВАР 
Во оваа рубрика, на листот обележан со број 5 се запишуваат местото на 

претовар, регистрација и држава на новото превозно средство во кое стоката е 
претоварена, број на контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Подато-
ците може да се допишат рачно, со мастило и печатни букви. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗОТ / 
; ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ 

Во оваа рубрика се запишуват податоци кои заради недостаток на Простор 
не можеле да бидат запишани во рубрика 55. 

Член 17 

Во образецот ЕЦД за извоз царинарницата ги пополнува рубриките на 
следниов начин: 

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува име на царинската .испостава, нејзина шифра 

од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, број И 
датум на регистрација ра образецот ЕЦД за извоз, време на прием на образецот ? 

ЕЦД за извоз, потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием На 
образецот ЕЦД за извоз. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА К Н И Ж Е Њ Е 
Во горниот дел на оваа рубрика се запишува одвоен со коса црта бројот и 

датумот на утврдување на образецот ЕЦД за извоз. 
Во средниот дел на оваа рубрика се запишува одвоен со коса црта редниот 

број и датумот од приходната книга под кој е прокнижен образецот ЕЦД за из-
воз, кој се заверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник. 

Ако привремено се извезуваат стоки во долниот дел на оваа рубрика се 
запишуваат одвоени со коса црта шифрата на царинарницата (царинската испос-
тава), бројот и годината на решението за одобрен привремен извоз и рокот за 
враќање на привремено извезените стоки (на пример, 
"81019/520/1997/15/05/1998"). 

РУБРИКА В -ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика на листот обележан со број 5 се запишува името на 

излезната царинска испостава и нејзината шифра од Кодексот на шифри за 
царинарници и нивни организациони единици, бројот и датумот, од контрол-
никот под кој е евидентиран образецот ЕЦД за извоз во излезната царинска ис-
постава, и се заверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник 
и Печат на царинската испостава. 

РУБРИКА F - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнува извозната царинска испостава во која се 

запишуваат податоци за извршениот преглед на стоката, и тоа: 
- прв ред (резултат): податоци за утврдената состојба на стоката и мерки 

кои царинската испостава ги превзела за утврдување на фактичката сос-
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тојба, ако е утврдено дека податоците од образецот ЕЦД за извоз и 
приложените исправи се исправни. 

- втор ред (ставени пломби - вкупно): вкупен број на ставени царински 
пломби. 

- трет ред (идентитет): бројот на царинската клешта со која е жигосана 
царинската пломба. 

- четврти ред (рок - датум): рок на предавање на стоката на излезната 
царинарница. 

- петти ред (потпис): потпис и факсимил на царинскиот работник, односно 
царинските работници кои го извршиле прегледот на стоката. 

На десната страна од рубриката се става печат на извозната царинска ис-
постава. , : 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските. служби (ветеринарна, сани-

тарна, фито-санитарна и пазарна). 

РУБРИКА Ѓ - ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН 
При претовар на стоката во оваа рубрика се запишуваат бројот и ознаките 

на новите царински обележја - пломби, печат на царинарницата, потпис и фак-
симил на царинскиот работник. 

Ако при извозната царинарница се издадени повеќе обрасци на ЕЦЦ за из-
воз на едно превозно средство, во оваа рубрика се запишува ознака на сите при-
мени обрасци на ЕЦД за извоз со броеви од рубриката А. 

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ 
Оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитар-

на, фито-санитарна и пазарна). 

РУБРИКА 3 - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава при констати-

рани неправилности при пријавување на стоката. Податоците се запишуваат во 
долниот дел, рачно, со мастило или хемиски молив, потпис и факсимил на царин-
скиот работник и печат на царинската испостава. 

РУБРИКА - ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ 
Оваа рубрика на листот обележан со број 5 (пет) ја пополнува излезната 

царинска испостава со наведување на регистарскиот број и датум на образецот 
ЕЦЦ за извоз и име на појдовната извозна царинарница. Во оваа рубрика, исто 
така се запишува името на излезната царинска испостава и нејзината шифра од 
Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, бројот и 
датумот од контролникот под кој е евидентиран образецот ЕЦД за изврз во 
излезната царинска испостава, кој се заверува со потпис и факсимил на одговор-
ниот царински работник и печат на царинската испостава. 

Член 18 

За извоз на стоки од царинското подрачје на Република Македонија како и 
за извоз на стоки без преминување на царинската линија се поднесува образец 
ЕЦД за извоз кој има 6 (шест) листа кои се обележани со броевите 1.' 2. 2: 3. 3. 5. 

За стока која се извезува во патниот сообраќај, а се превезува со паггни 
превозни средства, за секое превозно средство се поднесува образец ЕЦД за из-
воз. 
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По исклучок од став 1 на овој член, физичките лица, освен претприемачите, 
при извозното царинење поднесуваат образец ЕЦД за извоз кој има 3 (три) листа 
кои се обележани со броевите 1. 3. 5. 

После приемот на образецот ЕНД за извоз кој ги исполнува сите услови од 
член 222 став 1 од Законот за царини и одредбите на овој Правилник, царин-
скиот работник во рубрика А го запишува бројот и датумот под кој е регистри-
ран образецот ЕЦД за извоз. 

На секој лист на образецот ЕЦД за извоз и образецот ЕНД БИС за извоз 
царинскиот работник стара отисок на округлиот печат на извозната царинска 
испостава. iqry \ 

После спроведената ̂ стапка на царинење, листот на образецот ЕЦД за 
извоз обележан со број f ¥&Задржува царинската испостава каде што се врши 
извозното царинење, првиот примерок од листот обележан со број 2 се доста-
вува до Центарот за електронска обработка на податоци, вториот примерок од 
листот обележан со број 2 се доставува до Народна банка на Република Македо-
нија. Листовите обележани со број 3 му се враќаат на подносителот на образецот 
ЕЦД за извоз, а со листот обележан со број 5 се упатува стоката на излезната 
царинска испостава и служи како потврда дека стоките се извезени од Република 
Македонија, а перфорираниот дел од листот обележан со број 5 му се предава на 
превозникот и служи како потврда дека ја предал стоката на излезната царинар-
ница. 

Излезната царинска испостава Уго потврдува приемот на стоката на листот 
обележан со број 5 на царинската испостава каде што е извршено извозното 
царинење. 

Член 19 

Откако извозната царинска испостава ќе добие потврда од излезната царин-
ска испостава дека стоката е извезена од царинското подрачје на Република 
Македонија, таа го потврдува ова на вториот примерок од листот обележан со 
број 3 во рубриката В и му го враќа на подносителот на образецот ЕЦД за извоз. 

IV. ЕЦД ЗА УВОЗ 
Член 20 

Образецот ЕЦД за увоз и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за увоз е со 
димензии 210 х 297 мм, со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку 
или 8 мм повеќе. Образецот се печати на самокопирна хартија со најмала маса од 
40 гр/м2 и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде достатно 
непропусна,' за податокот на едната страна да не би влијаел на веродостојноста 
на податокот на другата страна и со отпорност таква, при нормална употреба 
лесно да не се кине или превиткува. 

Член 21 

Образецот ЕЦД за увоз и ЕЦД-БИС за увоз се состои од пет листови. На-
мената на секој лист е следнава: 

- листот со број 6 (примерок во една копија) - останува во царинарницата 
на земјата увозник. 

- листот со број 7 (примерок во две копии) - служи за статистички потреби 
и за потребите на Народната банка на РМ. 

- листот со број 8 (примерок во две копии) - се враќа на увозникот заверен 
од надлежните царински органи. 

Ако заради обезбедување на одредени права во врска со увозот на стоката, 
односно заради спроведување на одредени постапки се поднесуваат повеќе лис-
тови од образецот ЕЦД за увоз и образецот ЕЦД-БИС за увоз од пропишаните 
за спроведување на увозното царинење, подносителот на образецот ЕЦД за увоз 
и образецот ЕЦЦ-БИС за увоз, освен пропишаните примероци на листовите, 
поднесува дополнителни примероци од листовите обележани со бројот 8. 
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Листовите на образецот ЕЦД за увоз и образецот ЕЦД-БИС за увоз се 
обрабени по десната страна со испрекинат обоен раб со широчина од 3 мм: и тоа 
листот број 6 со црвена боја, листот број 7 со зелена боја и листот број 8 со 
жолта боја. 

Во листот обележан со број 6, рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 
4, 5, 6, 8,15 (прва подрубрика), 17,18,19, 21, 25, 27, 31 (втора подрубрика) 32, 33, 
35, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 
(втора, трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 (втора и трета 
подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриките А, 1 Автора подрубрика), 7, 9,10, 
11,12,13,14,15 (втора и трета подрубрика), 16,17 (прва и втора подрубрика), 20, 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 30, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва 
подрубрика), 45, 46, 47, 48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 
52 (прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја. 

Во листовите обележани со број 7 и 8 сите рубрики се со бела боја. 

Член 22 

Образецот ЕЦД за увоз се користи за декларирање на стоки кои се 
распоредуваат во една тарифна ознака. Во случај со еден образец ЕНД за увоз 
да се пријават повеќе видови на стоки, кои се распоредуваат во повеќе од една 
тарифна ознака на Царинската тарифа, заедно со образецот ЕЦД за увоз се 
приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за увоз, со ист број на листови како 
што ги има и образецот ЕЦД за увоз. Со еден образец, ЕЦД за увоз увозно може 
да се царинат стоки само со еден вид на увоз. 

Со секој дополнителен образец ЕЦД-БИС за увоз се дозволува деклари-
рање на три наименуванија, а со еден образецот БОД за увоз и повеќе обрасци 
ЕЦЦ-БИС за увоз можат да се пријават најмногу 99 наименуванија. 

Член 23 

Образецот ЕЦД за увоз подносителот го пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 : ДЕКЛАРАЦИЈА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: "У" (увоз). 
- втора подрубрика:"4" (увоз); 

"5" (привремен увоз); 
"6" (увоз на привремено извезени стоки); 
"7" (сместување на стоки во консигнационен склад); 
"9" (други видови на увоз), овој вид на увоз ќе се 

употреби за пресметка на давачки за привремено 
увезени стоки, за раздолжување на привремено 
увезени стоки со решение на царинарница и за 
царинење на стоки по службена должност. 

- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено. 
оваа подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште и адреса на странското правно 

лице или лицето, што ја продало стоката, што ја враќа привремено извезената 
или несоодветна стока, односно називот, седиштето и адресата на сопственикот 
на стоката која треба да биде сместена или е сместена во консигнационен склад. 

Ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување, вградување или 
поправка, во оваа рубрика се запишува назив, седиште и адреса на лицето со кое 
царинскиот обврзник договорил извршување на услуги на облагородување, 
вградување или поправка. 
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Ако привремено се увезува стока по други основи или се увезува стока без 
плакање на противвредност, во оваа рубрика се запишува називот, седиштето и 
адресата на странското правно лице или лицето што ја испраќа стоката. 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на 

обрасци ЕЦД за увоз и ЕЦД-БИС за увоз. 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги 

обрасците ЕЦД за увоз и ЕЦД-БИС за увоз. 
(На пример, еден образец ЕЦД за увоз со 5 наименуванија треба да содржи 

еден образец ЕНД за увоз и два обрасци ЕЦД-БИС за увоз. На првиот образец 
т.е. на ЕЦД за увоз се запишува "1" в^ првата подрубрика и "3" во втората под-
рубрика. На вториот образец т.е. на првиот образец ЕЦД-БИС за увоз се 
запишува "2" и "3" с^дветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец 
ЕЦД-БИС за увоз се запишува "3" и "3" соодветно). 

Кога со образецот ЕЦД за увоз се пријавува стока која се распоредува само 
во една тарифна ознака, оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се 
запишува "1". 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА 
Во оваа рубрика се запишува вкупен број ла наименуванија пријавени со 

образецот ЕЦД за увоз. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандаци, 

палета, вреќи, омота, бали, ита.), во зависност од тоа како е пакувана стоката. 
Ако стоката е во растурлива состојба во оваа рубрика се запишува " 1". 
Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, стоки сместени во кон-

сигнационен склад или се врши пресметка на давачките на привремено увезе-
ните стоки, во оваа рубрика се запишува " 1". 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија и по службена 
должност, во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 
Во оваа рубрика се запишува редниот број на подносителот на образецот 

ЕЦД за увоз во царинската испостава каде се врши царинење на стоките. Оваа 
рубрика ја пополнува подносителот на образецот ЕЦЦ за увоз, ако има 
електронски пристап при поднесувањето на истиот. Во спротивно, оваа рубрика 
ја пополнува надлежната царинска испостава. 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ/УВОЗНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште, адреса и матичниот број на 

царинскиот обврзник. 
Ако се сместуваат, односно конечно царинат консигнациони стоки, во оваа 

рубрика се запишува називот, седиштето, адресата и матичниот број на правното 
лице-застапник на странското правно лице, на која Царинарницата и одобрила 
отварање на консигнационен склад за сместување на стоки. 
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Ако примач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса, 
место на живеење и единствениот матичен број на граѓанинот. 

Ако примач е физичко лице-странец, во оваа рубрика се запишува неговото 
име, презиме, адреса, место на живеење и број на неговата патна исправа. 

Ако увозот на стоки од странство го вршат дипломатски, конзуларни, 
трговски и други претставништва, во оваа рубрика се запишува неговиот назив, 
седиште, адреса и бројот "0200000". 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛВДЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ ; : 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 
Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, 

осигурување, амбалажа, монтажа, камата и други трошоци) од декларацијата за 
царинска вредност изразени во денари според курсот на денарот за утврдување 
на царинската основица, која ја зголемува или намалува царинската основица. 

Ако трошоците ја намалуваат царинската основица пред износот на .вред-
носта се запишува знакот "-". 

Ако погоре наведените трошоци не постојат, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште, адреса и матичен број на 

подносителот на образецот ЕЦД за увоз. 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која се увезуваат 

стоките. 
Ако стоките се испорачуваат од консигнационен склад во Република Маке-

донија, а плаќањето се врши непосредно на странското правно лице-сопственик 
на стоките, како земја од која стоките се увезуваат се запишува земјата на стран-
скиот продавач-сопственик на стоките. 

Ако странскиот продавач испорачува стоки од свое производство од кон-
сигнационен склад во друга земја, односно ако стоките се увезуваат од местото 
на складирањето (стокови, слободни зони), под услов тие стоки да не ги нацио-
нализирала друга држава, се запишува земјата во која стоките се произведени. 

Ако се сместуваат стоки во консигнационен склад или конечно се царинат 
стоки кои биле сместени во консигнационен склад се запишува називот на зем-
јата во која се наоѓа седиштето на странското правно лице кое држателот на 
консигнациониот склад го застапува. 
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Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, ако се врши пресметка 
на давачките на привремено увезените стоки или ако се царинат стоки по 
службена должност, во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која се 
увезени стоките. 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се 
запишува називот на земјата во која се наоѓа седиштето на странското правно 
лице кое ја продало стоката. 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ ИЗВОЗ 
Во оваа рубика се запишува шифрата на земја од Кодексот на шифри за 

држави од која стоките се увезуваат. 
Ако стоките се испорачуваат од консигнационен склад во Република Маке-

донија, а плакање се врши непосредно на странското правно лице-сопственик на 
стоките, како земја од која стоките се увезуваат се запишува шифрата на земјата 
на странскиот продавач-сопственик на стоките. 

Ако странскиот продавач испорачува стоки од свое производство од кон-
сигнационен склад во друга земја, односно ако стоките се увезуваат од местото 
на складирањето (стокови, слободни зони), под услов да тие стоки не ги нацио-
нализирала друга држава, се запишува шифрата на земјата во која стоките се 
произведени. 

Ако се сместуваат стоки во консигнационен склад или конечно се царинат 
стоки кои биле сместени во консигнационен склад се запишува шифрата на зем-
јата во која се наоѓа седиштето на странското правно лице кое држателот на 
консигнациониот склад го застапува. 

Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, ако се врши пресметка 
на давачките на привремено увезените стоки или ако се царинат стоки по 
службена должност, во оваа рубрика се запишува шифрата на земјата од која се 
увезени стоките. 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се 
запишува шифрата на земјата во која се наоѓа седиштето на странското правно 
лице кое ја продало стоката. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубика се запишува^називот на земјата во која стоките се произ-

ведени според прописите за потекло на стоките и исправите со кои се докажува 
потеклото на стоките. 

Ако се увезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки и 
кои се од различни земји на потекло, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ПРИ ДОАЃАЊЕ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство 
(камион, вагон), ако стоката е директно утоварена. Во оваа подруб-



16 јануари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 2 - Стр. 65 

рика се запишува регистарскиот број само на еден камион (на пример, 
"SK791AI/SK140AK"). За стоките наменети за увозно царинење нато-
варени во еден камион може да се поднесат повеќе обрасци на ЕЦД за 
увоз. 

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, се 'запишува 
"по список" и се приложува список на вагоните со нивните броеви. 

Ако се увезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај, се 
запишува "транспорт со железница". 
втора подрубрика: шифра на државата на превозното средство од 
Кодексот на шифри за држави. 

Ако влекачот и приколицата се регистрирани во различни држави 
се запишува шифрата на државата каде е регистрирано влечното 
возило. 

Во железничкиот сообраќај оваа подрубрика не се пополнува. 
Во воздушниот и во поштенскиот сообраќај, оваа рубрика не се пополнува. 
Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, стоки сместени во кон-

сигнационен склад или се врши пресметка на давачките на привремено увезе-
ните стоки, оваа рубрика не се пополнува. 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија или по службена 
должност, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР) 
Во оваа рубрика се запишува: 
- "0" за стоки кои не се увезуваат во контејнер, и 
- "1" за стоки кои се увезуваат во контејнер. Во овој случај иденти-

фикациониот број на контејнерот мора да се запише во рубрика 31. 
Ако конечно, се царинат привремено увезени стоки, стоки сместени во кон-

сигнационен склад или се врши пресметка на давачките на привремено увезе-
ните стоки, во оваа рубрика се запишува "0". 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија или по службена 
должност, во оваа рубрика се запишува "0". 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: шифра од Кодексот на шифри за услови на испорака 

(паритет). 
- втора подрубрика: место од условот на испораката (паритетот). 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, .оваа 

подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 21 -РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: шифра од Кодексот на шифри за видови на валути, во 

која се искажува вредноста на стоката. 
- втора подрубрика: вкупната вредност на стоката во валута заокружена 

на две децимални места, која се царини со образецот ЕНД за увоз. 
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Ако се увезува стока која била привремено извезена на облагороду-
вање, вградување или поправка, се запишува вкупната вредноста на ус-
лугата и на вградениот материјал во валута која се плаќа на странскиот 
нарачател. 

Ако се сместуваат стоки во консигнационен склад во оваа рубрика се 
запишува вкупната вредност на стоките во валута која се пријавува со 
образец ЕЦЦ за увоз со кој стоките се сместуваат во консигнационен 
склад. 

Ако конечно се царинат стоки сместени во консигнационен склад во 
оваа рубрика се запишува вкупната вредност на стоките во валута прија-
вени со образец ЕЦД за увоз со кој конечно се царинат консиѓнационите 
стоки, заради раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 
Во оваа рубрика се запишува средниот курс на странската валута од првата 

подрубрика од рубрика 22, утврдена од Народна банка на Република Македонија 
претпоследниот ден во неделата, кој и претходи на неделата во којџ се утврдува 
износот на царината и другите увозни давачки во согласност со одредбите на 
член 22, член 246 и член 265 од Законот за царините. 

РУБРИКА 24 - НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО 
ТРГОВСКА РАБОТА (НТР) ^ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за начин на 
плаќање во надворешна-трговска работа. 

- втора подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 
подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА / Д 
Во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на 

транспорт со кој стоката ја поминува царинската линија, во согласност со руб-
рика 18. ; 

Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, стоки сместени во кон-
сигнационен склад или се врши пресметка на давачките на привремено увезе-
ните стоки, во оваа рубрика се запишува соодветниот вид на транспорт со кој 
стоките ја поминале царинската линија. t 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија или по службена 
должност, во оваа рубрика се запишува "9". 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. ; 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 
Оваа рубрика е поделена на два реда и се пополнува на следиот начин: 

прв ред (број и датум на договор): 
Во првиот ред на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на дого-

ворот за увоз на стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои95 

меѓусебе треба да бидат одвоени со коси црти. Бројот на договорот требг1 да" 
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биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други ознаци. 
Датумот на договорот се запишува со цифри на денот, месецот и годината 
од евиденцијата што ја води правното лице (на пример, договор број А-544 
од 29.10.1997 се запишува како "544/29/10/1997"). 

Ако се увезуваат стоки кои биле привремено извезени, се запишуваат 
одвоени со коси црти истиот број и датум на договорот по кој привремено 
извезените стоки биле оцаринети. 

Ако се царини стока која се прима во замена за несоодветната стока 
вратена во странство, се запишуваат одвоени со коси Црти, бројот и датумот 
на договорот врз основа на кој се увезени несоодветните стоки. 

Ако се царинат стоки кои се испраќаат без плаќање на противвредност 
т.е. стоки кои претходно се фактурирани и оцаринети, а дополнително 
комисиски е утврдено дека стоките не се испорачани, се запишуваат од-
воени со коци црти, бројот и датумот на договорот за увоз врз основа на кој 
стоките се предходно оцаринети. 

Ако конечно се царинат привремено увезени стоки или се врши прес-
метка на давачките на привремено увезените стоки, се запишуваат одвоени 
со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој стоките 
привремено се увезени. 

Ако конечно се царинат стоки сместени во консигнационен склад, овој 
ред не се пополнува. 

Ако се царинат стоки кои се испраќаат без плаќање на противвредност, 
овој ред не се пополнува. 

Ако се царинат стоки кои ги увезува физичко лице, освен претприемач, 
овој ред не се пополнува. 

Ако се царинат стоки по службена должност, овој ред не се пополнува. 
втор ред (земја на плаќање): 

Во вториот ред на оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на 
шифри за држави и името на државата во која е седиштето на странското 
правно лице продавач или испраќач на стоките (на пример, земја на 
плаќање или испраќање е Република Германија се запишува "DE 
Германија"). 

Ако привремено се увезува стока, во овој ред се запишува шифрата од 
Кодексот на шифри за држави и името на државата во која е седиштето на 
странското правно лице испраќач на стоките . 

Ако се увезува стока без плаќање на противвредност, во овој ред се 
запишува шифрата од Кодексот на шифри за држави и името на државата 
во која е седиштето на странското правно лице испраќач на стоките. 

Ако конечно се царинат привремено увезени стоки или се врши прес-
метка на давачките на привремено увезените стоки, во овој ред се запишува 
шифрата од Кодексот на шифри за држави и името на државата, во која е 
седиштето на странското правно лице од рубрика 2 во образецот ЕЦД за 
увоз со кој привремено се увезени стоките. 

Ако конечно се царинат стоки сместени во консигнационен склад, во 
овој ред се запишува шифрата од Кодексот на шифри за држави и името на 
државата во која е седиштето на странското правно лице кое држателот на 
консигнациониот склад го застапува. 

Ако се сместува стока во консигнационен склад, овој ред не се попол-
нува. 

Ако увезува стоки физичко лице, освен претприемач, овој ред не се 
пополнува. 

Ако се царинат стоки по службена должност, овој ред не се пополнува. 
РУБРИКА 29 - ВЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за царинарници 

и нивни организациони единици и името на царинската'испостава на која се 
влезени во Република Македонија, односно од која се упатени стоките. 
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Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, стоки сместени во кон-
сигнационен склад или се врши пресметка на давачките на привремено увезе-
ните стоки, во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за цари-
нарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде 
се царинат стоките. 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија или по службена 
должност, во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за цари-
нарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде 
се царинат стоките. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 
Кога се царини стока која е сместена во царински склад, царинско сместу-

валиште, магацин за резервни делови на воздухоплови и други простори и прос-
тории во оваа рубрика се запишува нивната соодветна шифра. Во спротивно 
оваа рубрика не се пополнува. 

Ако конечно се царинат стоки сместени во консигнационен склад, оваа руб-
рика не се пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО НАИМЕНУВАШ® И 
ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И БРОЕВИ -
КОНТЕЈНЕР БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика е поделена на осум реда и се пополнува на следниов начин: 
прв ред (намена на увозот): 

- во овој ред се запишува шифрата за намена на увозот од Кодексот на 
шифри за намена на увозот. 

Ако се сместуваат стоки во консигнационен склад, овој ред не се 
пополнува. 

втор ред (вредност на привремено извезени стоки): 
- ако се увезуваат стоки кои биле привремено извезени заради облагоро-

дување, вградување или поправка се запишува вредноста на привремено 
извезените стоки изразена во денари, пресметана по курсот по кој е 
утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за 
тековната година. Во спротивно, овој ред не се пополнува. 

трет ред (број и вид): 
Овој ред е поделен на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
прва подрубрика (број на колети): 
- во оваа подрубрика се запишува вкупниот број на колетите. 

Ако повеќе видови стоки се спакувани во еден колет, односно ако се 
допремени во еден вагон, односно еден камион, бројот на колетото, од-
носно вагонот или камионот се запишува само кај првото наименувание. 

втора подрубрика (вид на ко лети): 
- во оваа подрубрика се запишува видот на колетите од Кодексот на 

шифри за вид на колети. Ако за едно наименувание постојат повеќе ви-
дови на колета се запишува бројот "99". 

четврти и пети ред (идентификационен број на контејнери): 
- ако во рубрика 19 е запишан бројот 1 се запишува идентификациониот 

број на контејнерот. Може да се запишат вкупно четири идентифика-
циони броеви на контејнери. 

шестиот, седмиот и осмиот ред (тарифско наименувание и опис на стоката): 
- во шестиот, седмиот и осмиот ред се запишува наименуванието на 

стоката од Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката 
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и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката 
според Царинската тарифа и Тарифата за данок на промет и акцизи. 

Наименуванието на стоките во образецот ЕЦД за увоз мора да биде 
потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат 
според Царинската тарифа, односно според други прописи кои се 
применуваат при увозот. 

Шестиот, седмиот и осмиот ред во одделни случаи се 
пополнуваат на следниов начин: 

- ако се враќаат привремено извезени стоки кои биле изложени на 
меѓународни саеми, изложби или други приредби во странство, односно 
штанд-материјал кој бил наменет за уредување на саемски простории, се 
запишува заедничко наименувание "Саемски стоки", а во рубрика 33 се 
запишува бројот "980140 00 00". Во овој случај кон образецот ЕЦД за 
увоз се приложува посебен список кој содржи податоци за видот, 
квалитетот и вредноста, како и други податоци за идентификација на 
стоките. 

- ако правно лице кое изведува работи во странство враќа привремено 
извезен алат и ситен инвентар, се запишува заедничко наименувание 
"Алат и ситен инвентар", а во рубрика 33 се запишува бројот "980160 00 
00". Во овој случај кон образецот ЕЦД за увоз се поднесува посебен 
список кој содржи податоци за видот, квалитетот и вредноста, како и 
други податоци за идентификација на стоката. 

- ако стоките се увезуваат во амбалажа која привремено е извезена, за 
раздолжување на привремено извезената амбалажа се поднесува образец 
ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено извезени 
стоки. 

- ако се увезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, кои 
се ослободени од плаќање на царина, се запишува заедничко наимену-
вани^ "Воена опрема и делови на предмети за вооружување", а во руб-
рика 33 се запишува бројот "980180 00 00". 

- ако се увезуваат стоки согласно член 4 од Законот за царинска тарифа, 
се запишува наименуванието на финалниот производ, а во рубрика 33 се 
запишува тарифната ознака на финалниот производ. 

- ако привремено се увезува алат, ситен инвентар, радио и телевизиска 
опрема, се запишува заедничко наименувание "Алат и ситен инвентар" 
или "Радио и ТВ опрема", а во рубрика 33 се запишува бројот "980170 00 
00". Во овој случај кон образецот ЕЦД за увоз се поднесува посебен 
список кој содржи податоци за видот, квалитетот и вредноста, како и 
други податоци за идентификација на стоката. 

- ако привремено се увезуваат стоки заради излагање на Меѓународни 
саеми, изложби и други приредби, како и предмети кои привремено се 
увезуваат заради уредување на саемски, односно изложбени простории, 
се запишува заедничко наименувание "Саемски стоки", а во рубрика 33 
се запишува бројот "980140 00 00". Во овој случај кон образецот ЕЦЦ за 
увоз се поднесува посебен список кој содржи податоци за трговскиот 
назив на стоките, проспект или каталог, фактура и друга исправа врз 
основа на која може да се утврди идентичноста, видот, квалитетот и 
вредноста на стоките. 

- ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување согласно 
член 6 од Законот за царинска тарифа заради производство на опре-
делена количина на стоки кои ќе се извезат, а тие стоки се распоредуваат 
во една или повеќе тарифни ознаки на Царинската тарифа, се пријавува 
финалниот производ кој ќе се извезе и трговскиот вообичаен назив на 
стоките, а во рубрика 33 се запишува соодветната тарифна ознака на 
финалниот производ. Во последното наименувание на образецот ЕЦЦ за 
увоз се запишува заедничко наименувание "Стоки за производство на 
финални производи", а во рубрика 33 се запишува бројот "980150 00 00". 
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Ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување 
согласно член 6 од Законот за царинска тарифа во повеќе пратки-
сукцесивно, во втората и наредните испораки се запишува само едно 
наименувание "Стоки за производство на финални производи", а во 
рубрика 33 се запишува бројот "980150 00 00". 

Кога во оваа рубрика се запишува тарифната ознака на финалните 
производи кои ќе се извезат, а во рубрика 33 се запишува соодветната 
тарифна ознака на финалниот производ, рубриките: 12 (податок за 
вредноста), 35 (бруто маса), 38 (нето маса), 42 (фактурна вредност) и 44 
(приложени документи и дополнителни информации) не се пополну-
ваат, а во рубриката 46 (статистичка вредност) се запишува бројот "1". 
Во рубриките: 31(тарифско наименувание и опис на стоката), 41 
(количина во единица мера) и 43 (единица мера), се запишуваат пода-
тоците за финалните производи. 

Кога во оваа рубрика се запишува заедничко наименувание 
"Стоки за производство на финални производи", а во рубрика 33 се 
запишува бројот "980150 00 00", рубриките: 12 (податок за вредноста), 
41 (количина во единица мера) и 43 (единица мера) не се пополнуваат. 

ако физички лица, освен претприемачи, увезуваат селидбени предмети 
кои се ослободени од плаќање на царина, во оваа рубрика се запишува 
"Селидбени предмети", а во рубрика 33 се запишува бројот "980130 00 
00". Во овој случај кон образецот ЕЦД за увоз се поднесува посебен 
список кој содржи податоци за видот, квалитетот, количината и 
вредноста, како и други податоци за идентификација на стоките -
селидбени предмети. 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ 
Во оваа рубрика се запишува реден број на наименуванието во согласност 

со вкупниот број наведен во рубрика 5. 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 
Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишуваат првите шест цифри од тарифната 

ознака. 
- втора подрубрика: се запишува седмата и осмата цифра од тарифната 

ознака. 
- трета подрубрика: се запишуваат последните две цифри од тарифната 

ознака. 
- четврта подрубрика: се запишува шифрата од Кодексот на шифри за 

данок на промет на производи и акцизи. 
- петта подрубрика: се запишува бројот "4000" ако се применува член 4 

од Законот за царинска тарифа; 
се запишува бројот "1000" ако за тарифната ознака 
е предвидено плаќање на посебна давачка за зем-
јоделски и прехранбени производи, а истата не се 
наплаќа. 
во спротивно, оваа подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа ру бика се запишува шифрата на земјата на потекло од Кодексот на 

шифри за држави во која стоките се произведени според прописите за потекло 
на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките. 

Ако се увезува стока со македонско потекло и рубриката 37 (постапка) 
започнува со цифрата 4, во оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на 
шифри за држави на земјата од.која се увезуваат стоките. 
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РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.) 
Во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, 

заокружена на две децимални места, на стоката опишана во рубрика 31. 
Ако се увезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ 
Во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за држави во 

случај на промена на царинската стапка пропишана со Законот за царинска 
тарифа. Основ за измена на царинската стапка (намалување или зголемување) е 
поврзан со земјата на потекло. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА. 
Во оваа рубрика се запишува видот на постапка со должина од 7 (седум) 

цифри дефиниран во Кодексот на шифри за вид на постапка и Кодексот на 
шифри за вид на постапка на национално ниво. 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва и втора подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за 
вид на постапка. 

- трета подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на 
постапка на национално ниво. Ако не е предвидена национална постапка 
се запишува "ООО". 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 
Во оваа рубрика се запишува нето маса на стоката наведена во рубрика 31, 

изразена во килограми, заокружена на две децимални места. 
Ако нето масата на стоката е изразена со цели броеви, во двете децимални 

места се запишуваат нули. 
Ако масата на стоката е договорена бруто за нето, во рубриките 35 и 38 се 

запишува ист податок. 
Ако се увезува електрична енергија, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ 
Во овда рубрика се запишува редниот број под кој во Царинската управа е 

евидентирано решението донесено врз основа на чл.52 од Законот за царините. 

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 
Во оваа рубрика се запишува бројот на документот кој се раздолжува'. 
Ако се сместуваат стоки во консигнационен склад, оваа рубрика не се 
пополнува. 
Ако конечно се царинат привремено увезени стоки, стоки сместени во кон-

сигнационен склад или се врши пресметка на давачките на привремено увезе-
ните стоки, оваа рубрика не се пополнува. 

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија или по службена 
должност, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува количината на стоките изразена во единица на 

мера од рубрика 43, заокружена на две децимални места. 
Ако сукцесивно се царинат стоки, а кои се неделиви по количина, оваа руб-

рика ќе се пополнува со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во 
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однос на вкупната вредност од решението за сукцесивен увоз (на пример, ако во 
решението за сукцесивен увоз количината во единица мера е 1 со вкупна вред-
ност 115624 парични единици и при првата пратка се увезува дел од пратката со 
фактурна вредност од 67823 парични единици, во оваа рубрика се запишува 
"0,59". Овој број се добива кога фактурната вредност на дел од пратката ќе се 
подели со вкупната вредност од решението за сукцесивен увоз 
(67823:115624=0,586583)). 

Ако вредноста на стоките зависи од промената на цената на пресметков-
ната тежина, се запишува договорената пресметковна тежина на стоката 
(кондиционирана тежина). 

Ако се увезуваат стоки согласно член 4 од Законот за царинска тарифа, 
оваа рубрика се пополнува со количината на стоките изразени во 
задолжителната единица на мера на производот за кој се увезуваат. 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 
Во оваа рубрика се запишува износот на валута од фактурата заокружена 

на две децимални места кој му се плаќа на странскиот продавач врз основа на 
договор, за конкретното наименувание. Видот на валутата мора да биде 
'идентичен со првата подрубрика на рубриката 22. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат без плаќање на противвредноста, во 
оваа рубрика се запишува износот од фактурата. Ако увозникот нема фактура 
во оваа рубрика се запишува износот во валута што ја претставува договорената 
цена согласно на одредбите на член 38 до 40 од Законот за царините. 

Ако во образецот ЕЦД за увоз е пријавено само едно наименувание, оваа 
рубрика мора да биде идентична со вредноста од втората подрубрика на рубри-
ката 22. 

Ако се врши пресметка на давачките за привремено увезени стоки се 
запишува соодветниот дел од вредноста во валутата на која се наплатуваат 
давачките според одредбата на членот 265 од Законот за царините. 

Ако се увезуваат стоки од облагородување, вградување или поправка, во 
оваа рубрика се запишува износот на услугите и вградениот материјал кој му се 
плаќа на странскиот нарачател. 

Ако се сместуваат стоки во консигнационен склад во оваа рубрика се 
запишува фактурната вредност на стоките изразена во валута. 

Ако конечно се царинат стоки сместени во консигнационен склад во оваа 
рубрика се запишува фактурната вредност на стоките изразена во валута, заради 
раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува задолжителната единица на мера, од Одлуката 

за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз според соодветната 
шифра од Кодексот на шифри за единици на мери. 

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Оваа рубрика е поделена на три реда и се пополнува на следниов начин: 

Првиот ред се дели на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
прва подрубрика: 

Ако се увезуваат стоки кои биле претходно привремено извезени по 
било кој основ, се запишуваат одвоени со коси црти, шифра на царинската 
испостава од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони 
единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД за извоз со кој 
стоките биле привремено извезени (на пример, "81019/528/1997"). Увозот на 
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привремено извезените стоки се врши единствено во царинската испостава 
каде стоките биле привремено извезени. 

Ако конечно се царинат привремено увезени стоки по било кој основ, 
се запишуваат одвоени со коси црти шифра на царинската испостава од 
Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, регис-
тарскиот број и годината на образецот ЕЦД за увоз со кој стоките биле 
привремено увезени (на пример, "81043/1543/1997"). Конечното царинење на 
привремено увезените стоки се врши единствено во царинската испостава 
каде стоките биле привремено увезени. 

Ако се увезува стока заради реекспорт се запишува бројот и годината 
на основното решение за реекспорт издадено од Министерството за над-
ворешни работи (на пример, решение број 18-234 од 25.05.1997 година се 
запишува како "234/1997"). 

Ако се царинат стоки кои се враќаат од странство, согласно со член 18 
став 2 точка 3 на Законот за царините, се запишува шифрата на царинската 
испостава од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони 
единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕНД за извоз одвоени 
со коси црти врз основа на кој тие стоки се извезени. 

втора подрубрика: 
Во оваа подрубрика одвоени, со коси црти се запишува денот, месецот и 

годината кога настанала обврската за плаќање на царина, согласно член 19 
од Законот за царините. 
трета подрубрика: 

Ако датумот кога се утврдува износот на царината и другите увозни 
давачки, согласно член 22, член 246 и член 265 од Законот за царините е 
различен од датумот на поднесување на образецот ЕЦД за увоз, во оваа 
подрубрика одвоени со коси црти се запишува денот, месецот и годината 
кога се утврдува износот на царината и другите увозни давачки. Во 
спротивно, оваа рубрика не се пополнува. 

Вториот ред се пополнува на следниов начин: 
Се запишува формата на увоз од Кодексот на шифри за форми на извоз 

и увоз и шифрите на документи и исправи кои се приложуваат кон 
образецот ЕЦД за увоз од Кодексот на шифри за вид на приложени 
документи и исправи. 

Третиот ред се дели на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
прва подрубрика: 

Се запишува називот и седиштето на корисникот на стоката што се 
увезува. 
втора подрубрика: 

Се запишува матичниот број на корисникот на стоката што се увезува. 
Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Репуб-

лика Македонија, на републичките органи и организации, републичките 
стокови резерви, Агенцијата за стопански недоволно развиените подрачја и 
за други потреби на републиката, во првата подрубрика на третиот ред се 
запишува "Република"односно називот на органот, а во втората подрубрика 
на третиот ред се запишува "4000005" односно неговиот матичен број. 

Ако привремено се увезува стока заради облагородување, вградување 
или поправка во првата подрубрика на третиот ред се запишува називот и 
седиштето на правното лице кај кое се врши облагородување, вградување 
или поправка на стоките, односно кое ги прима привремено увезените 
стоки, а во втората подрубрика на третиот ред се запишува неговиот 
матичен број 

Ако корисникот на привремено увезените стоки е странско трговско 
или друго претставништво во Република Македонија, во првата подрубрика 
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на третиот ред се запишува називот и седиштето на преставништвото, а во 
втората подрубрика на третиот ред се запишува бројот "0200000". 

Ако корисник на стоките е физичко лице, во првата подрубрика на 
третиот ред се запишува неговото име, презиме, адреса и место на живеење, 
а во втората подрубрика на третиот ред се запишува неговиот единствен 
матичен број. 

Ако примач е физичко лице - странец во првата подрубрика на третиот 
ред се запишува неговото име, презиме, адреса и место на живеење, а во 
втората подрубрика на третиот ред се запишува број на неговата патна 
исправа. 

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ 
Во оваа рубрика се запишува бројот "1". 
Ако се применуват одредбите од член 38 до член 48 од Законот за царините, 

заради утврдување на царинската основица, во оваа рубрика се запишува коефи-
циентот на зголемување, заокружен на три децимални места, на вредноста од 
рубрика 42. 

Ако конечно се царинат консигнациони стоки, заради утврдување на царин-
ската основица, во оваа рубрика се запишува коефициентот помеѓу продажната 
вредност и вредноста на стоката сместена во консигнационен склад. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 
Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која 

се добива со пресметување на износот во валута кој е запишан во рубрика 42, по 
курсот по кој е утврдена проекцијата на платниов биланс за тековната година. 

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, се 
запишува вредноста на стоката зголемена за трошоците на превозот, 
осигурувањето и допремувањето на стоките од местото на испорака до 
македонската граница. 

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Република Маке-
донија, се запишува вредноста на стоката намалена за трошоците на превозот, 
осигурувањето и допремувањето на стоките од македонската граница до местото 
на испорака во Република Македонија, освен во воздушниот сообрааќај. 

Ако се врши пресметка на давачки за привремено увезени стоки, во оваа 
рубрика се запишува соодветниот дел од вредноста во денари во кој се наплату-
ваат давачките според одредбите на Законот за царините. 

Ако се царинат стоки кои се увезуваат од облагородување, вградување или 
поправка, во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на привремено изве-
зените стоки, вредноста на услугите, вредноста на вградениот странски матери-
јал, како и трошоците на испраќање од преработувачот до македонската гра-
ница, ако истите не се засметаш! во цената на услугите. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАБ АЧКИ 
Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин: 
- прва колона: шифрата на давачка според Кодексот на шифри за видови 

на давачки. 
- втора колона: царинската основицата врз која се врши пресметка на 

царината; 
царинската основица врз која се врши пресметка на 
давчката за царинско евидентирање; 

* даночната основица или износот во единица Мера врз кои 
се врши пресметка на данокот на промет на производи-
или акциза; 
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основицата врз која се врши пресметка на давачката за 
земјоделски и прехрамбени производи; 
бруто тежината врз која се врши пресметка на админис-
тративната тежинска такса во готови пари и 
другите основици врз кои се врши пресметка на други 
давачки доколку се предвидени со позитивните прописи. 

Оваа колона се пополнува и ако стоките се ослободени од 
плакање на царина и други увозни давачки. 

Ако" образецот ЕНД за увоз се состои од повеќе 
наименуванија, бруто тежината врз која се врши пресметка на 
административната тежинска такса во готови пари се пополнува во 
последното наименувание на образецот ЕЦД-БИС за увоз. 

- трета колона: процент (стапка на царина); 
стапката на давачката за царинско евидентирање; 
стапката на данок на промет на производи или акцизи или 
износот на данок на промет на производи или акцизи по 
единица мера; 
износот на давачката по единица мера на земјоделски и 
прехрамбени производи; 
други стапки (износи на давачки по единица мера) на 
други давачки доколку се предвидени со позитивните 
прописи. 

Оваа колона се пополнува и ако стоките се ослободени од 
плаќање на царина и други увозни давачки. 

- четврта колона: износот на давачките што се плаќаат за соодветното 
наименувание. 

Ако образецот ЕЦД за увоз се состои од повеќе 
наименуванија, износот на административната тежинска такса во 
готови пари се пополнува во рекапитулацијата на последниот 
образец ЕЦД-БИС за увоз. 

- петта колона:шифра од Кодексот на шифри за начинот на плаќање на 
давачките. 

Ако по еден образец ЕЦД за увоз се пријавени стоки кои се распоредуваат 
воѓповеќе тарифни ознаки на Царинската тарифа, рекапитулацијата на вкупниот 
износ на давачки по видови се запишува во последната поделба на образецот 
ЕЦД-БИС за увоз. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН 
Во оваа рубрика се запишува шифрата на консигнациониот склад од 

решението на царинарницата за отварање на консигнационен склад, при сместу-
вање на стоки во консигнационен склад и при конечно царинење на консигна-
циони стоки. 

Ако привремено се увезуваат стоки во оваа рубрика се запишува рокот за 
враќање на привремено увезените стоки изразен во денови, според решението на 
царинарницата - царинската испостава со кое е одобрен привремениот увоз (на 
пример, рокот е одреден 30 дена се запишува "30" или ако е одреден 45 дена се 
запишува "45"). Во овој случај оваа рубрика ја пополнува надлежната царинска 
испостава. 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 
Во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коси црти името, матичниот број 

на гарантот, рокот на важење и бројот на гаранцијата (на пример, "ФЕРШПЕД 



Стр. 76 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 1998 

А.Д./4057465/26/12/1997/205") во случај кога се приложува гаранција која служи 
за обезбедување на наплата на царината и на другите увозни давачки. Во 
спротивно оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И 
ЗЕМЈИ) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈАТА НЕ ВАЖИ ЗА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
РУБРИКА 54 - МЕСТО, ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА 

ДЕКЛАРАНТОТ / ЗАСТАПНИК 

Во оваа рубрика се запишува место, датум, име, презиме, потпис и печат на 
подносителот на образецот ЕЦД за увоз од рубрика 14. 

Член 24 

Во образецот ЕНД за увоз царинарницата ги пополнува рубриките на след-
ниов начин: -

РУБРИКА А - УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува име ца царинската испостава, нејзина шифра 

од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, број и 
година на документот со кој стоките се пријавени во надлежната царинска ис-
постава, број и датум на регистрација на образецот ЕЦД за увоз, време на прием 
на образецот ЕЦД за увоз, потпис и факсимил на царинскиот работник кој 
извршил прием на документот. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ 
Во горниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта бројот и 

датумот на утврдување на образецот ЕЦД за увоз. 
Во средниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта редниот 

број и датумот од приходната книга под кој е прокнижен образецот ЕЦД за увоз, 
заверело потпис и факсимил на одговорниот царински работник. 

Ако привремено се увезуваат стоки во долниот дел на оваа рубрика се 
запишуваат, одвоени со коса црта шифрата на царинарницата (царинската ис-
постава), бројот и годината на решението за одобрен привремен увоз и рокот за 
враќање на привремено увезените стоки (на пример, 
" 81019/648/1997/15/05/1998"). 

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнува увозната царинска испостава во која се 

запишуваат податоци за извршениот преглед на стоката, и тоа: 
- прв ред: податоци за утврдената состојба на стоката и мерки кои царин-

ската испостава ги превзела за утврдување на фактичката состојба, ако е 
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утврдено дека податоците од образецот .£ЦД за увоз и приложените ис-
прави се исправни. 

- втор ред: потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил пре-
глед на стоката. 

- трет ред: потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прегл-
ед на стоката. 

На десната страна од рубриката се става печат на увозната царинска ис-
постава. 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, сани-

тарна, фито-санитарна и пазарна). 
Член 25 

За увоз на стоки во царинското подрачје на Република Македонија се под-
несува образец ЕЦД за увоз кој има 5 (пет) листа кои се обележани со броевите 
6,7,7,8,8. 

За стока која е пријавена со еден образец ЕЦД за царински надзор може да 
се поднесат еден или повеќе обрасци на ЕЦД за увоз. 

После приемот на образецот ЕЦД за увоз кое ги исполнува сите услови од 
член 222 став 1 од Законот за царините и одредбите на овој Правилник, царин-
скиот работник во рубрика А го запишува регистарскиот број и датумот под кој 
е регистриран образецот ЕЦЦ за увоз. 

На секој лист од образецот ЕЦД за увоз и образецот ЕЦЦ-БИС за увоз 
царинскиот работник става отисок на округлиот печат на увозната царинска 
испостава. 

После спроведената постапка на царинење, листот на образецот ЕЦД за 
увоз обележан со број 6 го задржува царинската испостава каде што се врши 
увозното царинење, првиот примерок од листот обележан со број 7 се доставува 
до Центарот за електронска обработка на податоци, вториот примерок од лис-
тот обележан со број 7 се доставува до Народна банка на Република Македонија. 
Листовите обележани со број 8 му се враќаат на подносителот на образецот 
ЕЦД за увоз. 

Член 26 

Подносителот на обрасците ЕНД за надзор, ЕЦД за извоз и ЕЦЦ за увоз, 
кон нив поднесува превозна исправа и фактура.'Кон образецот ЕЦД за извоз и 
образецот ЕЦД за увоз се поднесува и пресметка на трошоците за превоз, прес-
метка на трошоците за осигурување, ако тие пресметки не се внесени во 
превозната исправа, односно фактурата. Зависно од видот на стоките и условите 
на извозот, односно увозот кон обрасците ЕЦД за извоз односно образецот ЕЦД 
за увоз се поднесуваат и уверение за потекло на стоките, уверение за квалитет 
на стоките, ветеринарно, фито-санитарно уверение, како и други исправи чие 
поднесување е предвидено со посебни прописи или се потребни за правилно 
водење на царинската постапка. 

V. РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ-ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ 

Член 27 

За раздолжување на привремено увезените стоки се користи образецот 
ЕНД за увоз, а за раздолжување на привремено извезените стоки се користи 
образецот ЕНД за извоз. 

Член 28 

Кога се користи образецот ЕНД за увоз за раздолжување на привремено 
увезени стоки, односно кога се користи образецот ЕЦЦ за извоз за 
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раздолжување на привремено извезени стоки, може да се раздолжат стоките 
само со еден вид на привремен увоз-извоз. 

Член 29 

Кога се користи образецот ЕЦД за увоз за раздолжување на привремено 
увезени стоки, односно кога се користи образецот ЕЦЦ за извоз за 
раздолжување на привремено извезени стоки истите се поднесуваат заедно со 
образецот ЕЦД за увоз односно ЕЦЦ за извоз со кои се царини стоката. 

Кога раздолжувањето на привремено увезените-извезените стоки се врши 
по службена должност или со решение на царинарницата се поднесува само 
образец ЕЦД за увоз односно образец ЕЦД за извоз кои се користат за 
раздолжување на привремено увезени односно привремено извезени стоки. 

Член 30 

РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ СТОКИ 

Образецот ЕЦД за увоз когаје користи за раздолжување на привремено 
увезени стоки и образецот ЕЦД-БИС за увозкогасе користи за раздолжување на 
привремено увезени стоки се состои од четири листови обележани со броевите 6, 
7 и 8. Намената на секој лист е следнава: 

- листот со број 6 (примерок во една копија) •• останува во царинарницата; 
- листот со број 7 (примерок во две копии) - една копија се прилага во 

образецот ЕЦД со кој се царини привремено увезената, стока или се 
прилага кон решението издадено од надлежната царинарница кога 
царинењето се врши по службена должност,„ а другата копија се 
доставува до Центарот за информатика и автоматска обработка на.-
податоци при Царинската управа; 

- листот со број 8 (примерок во една копија) - се враќа на подносителот на 
образецот ЕЦЦ за увоз кој се користи за раздолжување на привремено 
увезени стоки заверен од надлежниот царински орган. 

Образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на привремено 
увезени стоки подносителот го пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: НС" (спецификација). 
- втора подрубрика:" 3" (раздолжување на привремен увоз); 

"4" (раздолжување на привремено увезени стоки 
заради облагородување согласно член 6 од ЗЦТ 
при конечно царинење); 

"9" (раздолжување по службена должност или со 
решение на царинарница). 1 

- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, 
оваа подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 2 

од образецот ЕЦД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
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- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на 
" г - обрасци ЕЦД за узвоз и ЕЦД-БИС за увоз кои се користат за 

раздолжување на привремено увезени стоки. 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги 

обрасците ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на привремено 
увезени стоки и ЕЦДЈБИС за увоз кој се користи за раздолжување на 

: привремено увезени стоки. 
Кога со образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на 

привремено увезени стоки се пријавува стока која се распоредува само во една 
тарифна ознака, оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се 

; запишува "1". 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 5. - НАИМЕНУВАНИЈА 
Во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименуванија пријавени со 

образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на привремено увезени 
стоки. 

, РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува "1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 
Во оваа1 рубрика се запишува редниот број на подносителот на образецот 

„ ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на привремено увезени стоки во 
царинската, испостава каде се врши царинење на стоките. Оваа рубрика ја 
пополнува подносителот на образецот ЕНД за увоз кој се користи за 
раздолжување на привремено увезени стоки, ако има електронски пристап при 

( поднесувањето на истиот. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната 
царинска испостава. 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ/УВОЗНИК 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 8 

од образецот ЕЦД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште, адреса и матичен број на 

подносителот на образецот ЕНД за увоз кој се користи за раздолжување на 
привремено увезени стоки. 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

15 (отпремна земја/извоз) од образецот ЕНД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

15 (шифра на отпремна земја/извоз) од образецот ЕНД за увоз кој се 
раздолжува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

16 од образецот ЕНД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ 

Во оваа рубрика во првата подрубрика се запишува бројот "1". 

РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР) 
Во оваа рубрика се запишува "0". 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишува "DAF". 
- втора подрубрика: се запишува "Македонска граница". 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
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- прва подрубрика: се запишува шифра на валута "МКД". 
- втора подрубрика: се запишува вкупниот број на наименуванија, 

идентично на рубрика 5. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 24 - НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО 
ТРГОВСКА РАБОТА (НТР) 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва подрубрика: се запишува "6.2"; 
- втора подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

25 од образецот ЕНД за увоз кој ^раздолжува. 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВ АР 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 29 - ВЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

16 од образецот ЕНД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И 
БРОЕВИ-КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика е поделена на осум редови од кои се пополнува првата 
подрубрика на третиот ред и тоа во првото наименувание се запишува "1", а во 
другите се запишува "0". 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ 
Во оваа рубрика се запишува реден број на наименуванието во согласност 

со вкупниот број наведен во рубрика 5. 
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РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

33 од образецот ЕЦД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

34 од образецот ЕЦД за увоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
Во оваа рубрика се запишува видот на постапка со должина од 7 (седум) 

цифри дефиниран во Кодексот на шифри за вид на постапка и Кодексот на 
шифри за вид на постапка на национално ниво. 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва и втора подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за 
вид на постапка. 

- трета подрубрика: се запишува "001" или "601". 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува количината на стоката која се раздолжува 

изразена во соодветната единица на мера, од рубрика 43, заокружена на две 
децимални места. 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 
Во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

43 од образецот ЕЦД за увоз кој се раздолжува. 
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РУБРИКА44 -ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
, ИНФОРМАЦИИ 

Во оваа рубрика во првиот ред во првата подрубрика се запишува одвоени 
со коси црти шифрата на испоставата од Кодексот на шифри за царинарници и 
нивни организациони единици, регистарскиот бројот и годината на образецот 
ЕЦД за увоз по кој што е извршено задолжувањето (на пример, Царинска 
испостава Скопје, ЕНД (ВС-120) бр. R 1546 од 1997 година се запишува 
"81043/1546/1997"). 

Во оваа рубрика во третиот ред во првата подрубрика на местото каде што 
во образецот ЕЦД за увоз се запишува назив и седиште на корисникот на 
стоката, се запишува бројот и годината на регистрација на образецот ЕЦЦ кон 
кој се приложува образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на 
привремено увезени стоки или бројот и годината на решението на 
царинарницата по кое се врши царинење на стоките по службена должност или 
решението на царинарницата со кое се врши предавање на стоките на слободно 
располагање. В6 одој случај пополнувањето го врши царинарницата. 

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ 
Во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 
Во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИТЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И 
ЗЕМЈИ) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА54 -МЕСТО, ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА 
ДЕКЛАРАНТОТ / ЗАСТАПНИК } 

Во оваа рубрика се запишува место и датум, име и презиме на подносителот 
на образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на привремено 
увезени стоки од рубрика 14, како и негов потпис и печат. 

Ако се врши царинење на стоките по службена должност во оваа рубрика се 
запишува датум, име и презиме (факсимил) и потпис на царинскиот работник кој 
го пополнува образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на 
привремено увезени стоки. 

Во образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување на привремено 
увезени стоки царинарницата ги пополнува рубриките на следниов начин: 

РУБРИКА А - УВОЗНА ЦРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра 

од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, број и 
датум на регистрација на образецот ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување 
на привремено увезени стоки, време на приемот на образецот ЕНД за увоз кој се 
користи за раздолжување на привремено увезени стоки, потпис и факсимил на 
царинскиот работник кој извршил прием на документот. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ 
Во горниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта бројот и 

датумот на утврдување на образецот ЕЦД за увоз кој се користи за 
раздолжување на привремено увезени стоки. 

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е Поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

Член 31 

РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ 

Образецот ЕЦД за извозјкогасе! користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки и образецот ЕЦД-БИС за извоз|когасе користи за раздолжување 
на привремено извезени стоки се состои од четири листови обележани со 
броевите 1,2 и 3. Намената на секој лист е следната: 

- листот со број 1 (примерок во една копија) - останува во царинарницата; 
- листот со број 2 (примерок во две копии) - една копија се прилага во 

образецот ЕЦД со кој се царини привремено увезената стока или се 
прилага кон решението издадено од надлежната царинарница кога 
царинењето се врши по службена должност, а другата копија се 
доставува до Центарот за информатика и автоматска обработка на 
податоци при Царинската управа; 
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- листот со број 3 (примерок во една копија) - се враќа на подносителот на 
образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки заверен од надлежниот царински орган. 

Образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки подносителот го пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прваподрубрика: '^"(спецификација). 
- втора подрубрика:" 6" (раздолжување на привремен извоз); 

"9" (раздолжување по службена должност). 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 2 

од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на 

обрасци ЕЦД за извоз и ЕЦД-БИС за извоз кои се користат за 
раздолжување на привремено извезени стоки. 

- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги 
обрасците ЕНД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки и ЕЦД-БИС за раздолжување на привремено извезени 
стоки. 

Кога со образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на 
привремено извезени стоки се пријавува стока која се распоредува само во една 
тарифна ознака, оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се 
запишува "1". 

РУБРИКА 4 -ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИА 
Во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименуванија пријавени со 

образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 
Во оваа рубрика се запишува редниот број на подносителот на образецот 

ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено извезени стоки во 
царинската испостава каде се врши царинење на стоките. Оваа рубрика ја 
пополнува подносителот на образецот ЕЦД за извоз кој се користи за 
раздолжување на привремено извезени стоки, ако има електронски пристап при 
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поднесувањето на истиот. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната 
царинска испостава. 

РУБРИКА 8 -ПРИМАЧ 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 8 

од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА И - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
v 

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК 
Во оваа рубрика се запишува назив, седиште, адреса и матичен број на 

подносителот на образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на 
привремено извезени стоки. 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

16 од образецот ЕНД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

17 (земја на намена) од образецот ЕНД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

17 (шифра на земја на намена) од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 
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РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ 

Во оваа рубрика во првата подрубрика се запишува бројот " 1". 

РУБРИКА 19 - КОНТ (КОНТЕЈНЕР) 
Во оваа рубрика се запишува "0". 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишува "DAF". 
- втора подрубрика: се запишува "Македонска граница". 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишува шифра на валута "МКД\ 
- втора подрубрика: се запишува вкупниот број на наименуванија, 

идентично на рубрика 5. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 24 - НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО 
ТРГОВСКА РАБОТА (НТР) 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва подрубрика: се запишува "6.2"; 
- втора подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

25 од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 
' . I ' 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

16 од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И 
БРОЕВИ-КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика е поделена на осум редови од кои се пополнува првата 
подрубрика на третиот ред и тоа во првото наименувание се запишува "1", а во 
другите се запишува "0". 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ 
Во оваа рубрика се запишува реден број на наименуванието во согласност 

со вкупниот број наведен во рубрика 5. 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

33 од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

34 од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
Во оваа рубрика се запишува видот на постапка со должина од 7 (седум) 

цифри дефиниран во Кодексот на шифри за вид на постапка и Кодексот на 
шифри за вид на постапка на национално ниво. 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 
начин: 

- прва и втора подрубрика: се запишува шифра од Кодексот на шифри за 
вид на постапка. 

- трета подрубрика: се запишува "002". 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН 
Ако ср посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
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РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува количината на стоката која се раздолжува 

изразена во соодветната единица на мера, од рубрика 43, заокружена на две 
децимални места. 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 

Во оваа рубрика се запишува "1". 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишуваат идентични податоци запишани во рубрика 

43 од образецот ЕЦД за извоз кој се раздолжува. 

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Во оваа рубрика во првиот ред во првата подрубрика се запишува одвоени 
со коси црти шифрата на испоставата од Кодексот на шифри за царинарници и 
нивни организациони единици, регистарскиот бројот и годината на образецот 
ЕЦД за извоз по кој што е извршено задолжувањето (на пример, Царинска 
испостава Аеродром, ЕЦД бр. R 1546 од 1997 година се запишува 
"81019/1546/1997"). 

Во оваа рубрика во третиот ред во првата подрубрика на местото каде што 
во образецот ЕЦЦ за извоз се запишува назив и седиште на производителот на 
стоката, се запишува бројот и годината на регистрација на образецот ЕЦД кон 
кој се приложува образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на 
привремено извезени стоки или бројот и годината на решението на 
царинарницата по кое се врши царинење на стоките по службена должност. Во 
овој случај пополнувањето го врши царинарницата. 

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 
Во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИТЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. • 
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РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И 
ЗЕМЈИ) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО, ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА 
ДЕКЛАРАНТОТ / ЗАСТАПНИК 

Во оваа рубрика се запишува место и датум, име и презиме на подносителот 
на образецот ЕНД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки од рубрика 14, како и негов потпис и печат. 

Ако се врши царинење на стоките по службена должност'во оваа рубрика се 
запишува датум, име и презиме (факсимил) и потпис на царинскиот работник кој 
го пополнува образецот ЕЦД за извоз кој се 'користи за раздолжување на 
привремено извезени стоки. 

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗОТ / 
ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 
пополнува. 

Во образецот ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено 
извезени стоки царинарницата ги пополнува рубриките на следниов начин: 

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра 

од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, број и 
датум на регистрација на образецот ЕЦД за извоз кој се користи за 
раздолжување на привремено извезени стоки, време на приемот на образецот 
ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на привремено извезени стоки, 
потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ ; 
Во горниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта бројот и 

датумот на утврдување на образецот ЕНД за извоз кој се користи за 
раздолжување на привремено извезени стоки. 
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РУБРИКА В -'ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА Ѓ - ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. д 

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 3 - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА - ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

VI. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ 
Член 32 

Правните лица кои поднесуваат образец ЕНД за увоз во кој во рубрика 37 
(постапка) првата цифра е 4, 6 и 9, поднесуваат и декларација за царинската 
вредност (ДЦВ) и декларација за царинска вредност-1 (ДЦВ-1). Образецот ДЦВ 
и ДЦВ-1 се со димензии 210 х 297 мм на самокопирна хартија 55 гр/м2 во два 
листа. 

Образецот ДЦВ се поднесува во два листа, од кој првиот лист го задржува 
царинарницата, а вториот лист му се предава на подносителот на образецот 
ЕЦ Д за увоз. 

Образецот ДЦВ-1 се поднесува во два листа, од кој првиот лист го 
задржува царинарницата, а вториот лист му се предава ' на подносителот на 
образецот ЕЦД за увоз. 

Ако по еден образец ЕЦД за увоз се пријавуваат повеќе од три наимену-
ванија на стоки, кон образецот ЕЦД за увоз се приложува онолкав број на 
обрасци на ДЦВ-1 колку што е потребно за да се опфатат сите наименуванија 
кои се пријавени по образецот ЕЦД за увоз. 

Член 33 

Образецот ДЦВ се пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - НАЗИВ И АДРЕСА НА ПРОДАВАЧОТ 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странското правно лице или 

лицето, што ја продало стоката. 
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РУБРИКА2(a) -НАЗИВ, АДРЕСА И МАТИЧЕН БРОЈ НА 
ЦАРИНСКИОТ ОБВРЗНИК 

Во оваа рубрика се запишува назив, адреса и матичниот број на царинскиот 
обврзник. 

РУБРИКА 2(6) - НАЗИВ, АДРЕСА И МАТИЧЕН БРОЈ НА 
ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЕЦД ЗА УВОЗ 

Во оваа рубрика се запишува назив, адреса и матичен број на подносителот 
на образецот ЕЦД за увоз кон кое се прилага образецот ДЦВ 

РУБРИКА 3 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА (ПАРИТЕТ) 
Во оваа рубрика се запишува условите (паритетот) за испорака на стоките 

со назначување на местото или границата. 

РУБРИКА 4 - БРОЈ И ДАТУМ НА ФАКТУРА 
Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на фактурата со која стоките 

увозно се царинат. 

РУБРИКА 5 г БРОЈ И ДАТУМ НА ДОГОВОР 
Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот од евиденцијата што ја води 

правното лице под кое е заведен договорот за надворешно-трговската работа, 
врз основа на кој се реализира увозот на стоките. 

РУБРИКА 6 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 7 
Во оваа рубрика се запишува знакот "х" во соодветниот квадрат во 

зависност од одговорот на прашањата наведени во оваа рубрика и писмено 
образложение во зависност од одговорот на прашањето. 

РУБРИКА 8 
Во оваа рубрика се запишува знакот "х" во соодветниот квадрат во 

зависност од одговорот да прашањата наведени во оваа рубрика и писмено 
образложение во зависност од одговорот на прашањето. 

РУБРИКА 9 
Во оваа рубрика се запишува знакот "х" во соодветниот квадрат во 

зависност од одговорот на прашањата наведени во оваа рубрика и писмено 
образложение во зависност од одговорот на прашањето. 

РУБРИКА 10(a) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 10(6)-МЕСТО, ДАТУМ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ПОТПИС И 
ПЕЧ АТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ 

Во оваа рубрика се запишува местото, датумот, името, презимето и 
потписот на одговорното лице од правното лице царински обврзник или 
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подносител на обрасецот ДЦВ, како и печат на правното лице царински 
обврзник или подносител на обрасецот ДЦВ. 

Член 34 ! 

Образецот ДЦВ-1 се пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ЦАРИНАРНИЦА-ИСПОСТАВА 
Во оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра 

од Кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици. 
РУБРИКА 2 -БРОЈ 
Во оваа рубрика се запишува бројот под кој образецот ЕНД за увоз е регис-

триран кај царинарницата. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се 
врши царинење на стоките. 

РУБРИКА3 -ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ПО ФАКТУРАТА ВО 
ВАЛУТА 

Во оваа рубрика се запишува вредноста, односно дел од вредноста на 
стоките ако образецот ЕНД за увоз содржи повеќе наименованија, искажани 
во фактурата, која се однесува на соодветниот вид стоки. 

РУБРИКА 4 - НАМАЛУВАЊЕ ЗА ДОГОВОРЕНАТА РАЗЛИКА ПО 
ЦЕНАТА 

Во оваа рубрика се запишува износот на намалувањето (рабат, каса-сконто 
и друго) кое е договорено и искажано во фактурата, а се однесува на стоките од 
даденото наименувание, согласно Правилникот за условите и начинот на 
утврдувањето на царинската основица, во понатамошниот текст: Правилникот. 

Во оваа рубриката се запишува и износот за кој се намалува фактурната 
вредност на стоките кои се купени во странство, кои се користени на 
градилиште во странство и кои за време на превозот и допремувањето, од-
носно додека се наоѓаат под царински надзор претрпеле оштетување, кое го 
утврдува царинарницата со процена согласно член 36 и 38 на Правилникот. 

РУБРИКА 5 - НЕТО ВРЕДНОСТ ВО ВАЛУТА 
Во оваа. рубрика се запишува износот кој се добива со намалувањана вред-

носта од рубриката 3 за искажаните разлики во рубриката 4 н^образецот ДЦВ-1. 

РУБРИКА 6 - КУРС ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
Во оваа рубрика се запишува средниот курс на странската валута утврдена 

од Народна банка на Република Македонија претпоследниот ден во неделата, кој 
и претходи на неделата во која се утврдува износот на царината и другите увозни 
давачки во согласност со одредбите на член 22, член 246 и член 265 од Законот 
за царините. 

РУБРИКА 7 - НЕТО ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ 
Во оваа рубрика се запишува износот кој се добива со пресметување на 

нето-вредноста вадута, од рубриката 5 со примена на важечкиот курс од 
рубриката 6 на образецот ДЦВ-1. 

РУБРИКА8 -ТРОШОЦИ ЗА ИСПОРАКА ДО ОДРЕДИШТЕТО ВО 
ВНАТРЕШНОСТА 

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците на превозот, осигурувањето и 
другите трошоци, во смисла на член 37 став 3 точка 2 на Законот за царините, 
пресметана во денари. 
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РУБРИКА 9 -ТРОШОЦИ ЗА МОНТАЖА, ОДРЖУВАЊЕ И 
ТЕХНИЧКА ПОМОШ НАСТАНАТИ ПО УВОЗОТ 

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците, согласно член 7 од Правил-
никот, пресметани во денари. 

РУБРИКА 10 - НАДОМЕСТ ЗА ПРАВО НА РЕПРОДУКЦИЈА 
Во оваа рубрика се запишува износот на надоместот, согласно член 41 став 

2 на Законот за царините, пресметан во денари, која се однесува на правото 
на репродукција на увезените стоки, ако надоместот е засметан во цената 
искажана во рубриката 3 на образецот ДЦВ-1. 

РУБРИКА И - КАМАТИ И ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
Во овоо рубрика се запишува износот, согласно член 45 став 1 од Законот за 

царините, ако е засметан во цената искажана во рубриката 3 на оваа ДЦВ-1, 
пресметан во денари. 

РУБРИКА 12 - ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИТЕ КОИ НЕ СЕ 
ЗАСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

Во оваа рубрика се запишува збирот на износите од рубриките 8 до 11 на образецот 
ДЦВ-1. 

РУБРИКА 13 - ТРОШОЦИ НА ПРЕВОЗОТ 
Во оваа рубрика се запишуваат трошоците на превозот, во смисла на 

одредбите на член 19 до 24 на Правилникот, пресметани во денари. 

РУБРИКА 14 - ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊА 
Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за осигурување, во смисла на 

член 25 на Правилникот, пресметани во денари. 

РУБРИКА 15 - ДРУГИ ТРОШОЦИ 
Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за натовар и претовар, согласно 

член 41 точка 5 на Законот за царините, пресметани во денари. 

РУБРИКА 16 - ТРОШОЦИ ЗА АМБАЛАЖА 
Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за амбалажа, согласно член 27 

од Правилникот, пресметани во денари. 

РУБРИКА 17 - ТРОШОЦИ ЗА ЗАКУП-КОРИСТЕЊЕ НА 
КОНТЕЈНЕРИ 

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за закуп, односно за користење 
на контејнери, цистерни и друга деллива амбалажа, согласно член 21 »и 28 
на Правилникот, пресметани во денари. 

РУБРИКА 18 - ПРОВИЗИЈА ЗА ПОСРЕДНИКОТ 
Во оваа рубрика се запишува провизијата на посредникот во смисла на 

член 26 од Правилникот, пресметана во денари. 

РУБРИКА 19 - СРАЗМЕРЕН ДЕЛ НА ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ 
КОЈА КУПУВАЧОТ ЈА ОБЕЗБЕДУВА НА 
ПРОДАВАЧОТ 

Во оваа рубрика се запишува вредноста, согласно чл. 30 до 32 од Пра-
вилникот, пресметана во денари. 
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РУБРИКА 20 - НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО 
КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВОТО НА УПОТРЕБА НА 
ПАТЕНТИ, ФАБРИЧКИ МАРКИ И ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

Во оваа рубрика се запишуваат надоместоците и трошоците, согласно 
член 33 од Правилникот, пресметани во денари. 

РУБРИКА 21 т ДЕЛ ОД ИЗНОСОТ ОСТВАРЕН СО ПРЕПРОДАЖБА, 
ОТСТАПУВАЊЕ ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 
СТОКИ 

Во оваа рубрика се запишува износот кој купувачот, во смисла на член 41 
точка 10 од Законот за царини, му го плаќа на продавачот, пресметан во де-
нари. 

Ако во моментот на увозот увозникот не е во можност да ја утврди виси-
ната на обврската од "член 41 точка 10 на Законот за царини, податоците за 
вредноста ќе се утврдат согласно член 231 од Законот за царини. Царинскиот 
обврзник дополнително, согласно член 42 став 2 на Законот за царини, ќе ја 
пријави разликата на вредноста на која се плаќа увозна давачка. 

РУБРИКА 22 - СРАЗМЕРЕН ДЕЛ НА ВРЕДНОСТА НА УСЛУГИТЕ 
ИЗВРШЕНИ ВО СТРАНСТВО КОИ КУПУВАЧОТ 
ПОСЕБНО ГИ ПЛАЌА 

Во оваа рубрика се запишува вредноста, согласно член 34 од Правилникот, 
пресметана во денари. 

РУБРИКА 23 - ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИТЕ КОИ СЕ 
ЗАСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

Во оваа рубрика се запишува збирот на износите од рубриките 13 до 21 на образецот 
ДЦВ-1. 

РУБРИКА 24 - ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА 
Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоките која претставува царин-

ска основица, а која претставува збир од рубриките 7 и 23 на образецот ДЦВ-1, 
намален за износот од рубриката 12 на образецот ДЦВ-1. 

VII. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-НАМАЛУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА КОНСИГНАЦИОНИТЕ СТОКИ 

Член 35 

За промена на вредноста на одделни видови на консигнациони стоки се под-
несува спецификација за зголемување-намалување на вредноста на консигна-
ционите стоки на Образецот XVI - Спецификација за зголемување - намалување 
на вредноста на консигнационите стоки, кој е со димензии 
310 х 203 мм на самокопирна хартија 55 гр на м2 во четири примероци. 

Ако со една спецификација од став 1 на овој член се менува вредноста на 
повеќе видови консигнациони стоки кои се распоредени во повеќе од десет 
тарифни ставови на Царинската тарифа, кон спецификацијата се поднесува 
потребен број влошки на образецот XVI/1 -Спецификација за зголемување-нама-
лување на вредноста на консигнационите стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член ја поднесува држателот на консиг-
национиот склад или од него овластеното лице. 

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува во четири примероци, 
од кои два примероци зарджува царинарницата, а два примероци му предава на 
држателот на консигнациониот склад. 
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Член 36 

Спецификацијата за зголемување-намалување на вредноста на консигна-
ционите стоки се пополнува на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Царинарницата) се запишува називот на царинарницата 
на која и се поднесува спецификацијата, а во шифреното поле со должина од пет 
места се запишува шифрата на царинарницата од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Бројот на спецификацијата) се пополнува само 
шифреното поле со должина од шест места, во кое се запишува бројот под кој 
спецификацијата е регистрирана во контролникот на спецификације за зголе-
мување-намалување на вредноста на консигнационите стоки. Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата; 

3) во рубриката 3 (Датум) во шифрените полиња со должина од по две 
места се запишува со бројот на денот, месецот и годината кога е донесено 
решението на царинарницата (на пример датумот: 15 мај 1996 година се 
запишува: " 15 05 96"). Таа рубрика ја пополнува царинарницата; 

4) во рубриката 4 (Држател) се запишува назив и седиште правното лице-
застапник на странското правно лице, на кого царинарницата и одобрила 
отворање на консигнационен склад за сместување на стоки, а во шифреното 
поле се запишува бројот на држателот на консигнациониот склад; 

5) во рубриката 5 (Странско правно лице) се запишува назив, седиштето и 
адресата на странското правно лице што го застапува држателот на 
консигнациониоот склад, а во шифреното поле со должина од пет места се 
запишува шифрата на странското правно лице од решението за отворање на 
консигнациониот склад; 

6) во рубриката 6 (Зголемување-намалување) се пополнува шифреното 
поле со должина од едно место, во кое се запишува бројот "1" ако вредноста на 
стоките се зголемува, односно "2" ако вредноста на стоките се намалува; 

7) во рубриката 7 (Вид на валута) се запишува ознаката на валутата по која 
се врши пресметка со странското правно лице (на пример: УСД, ДЕМ), а во 
шифреното поле со должина од три места се запишува шифрата на односната 
валута од Кодексот на шифрите; 

8) во рубриката 8 (Вкупен број на наименуванија) се пополнува шифреното 
поле со должина од две места, во кое се запишува вкупниот број на наименувани-
јата на стоките пријавени со односната спецификација; 

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност) се пополнува само шифреното поле со 
должина од десет цели и две децимални места, во кое се запишува вкупната 
вредност на стоките изразени во валута за која се зголемува или се намалува 
вредноста. Во првите десет места се запишува целиот број, а во другите две 
места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број; 

10) во рубриката 10 (Реден број на наименуванието) се пополнува само 
шифреното поле со должина од две места, во кое се запишува редниот број на 
наименуванието под кое се наведени стоките во спецификацијата; 

И) во рубриката И (Шифрата на тарифниот став) се пополнува само 
шифреното поле со должина од десет места, во кое се запишува шифрата на 
тарифната ознака во кој односните стоки биле пријавени во образецот ЕЦД за 
увоз на стоки; 

12) во рубриката 12 (Единица на мера) се пополнува само шифреното поле 
со должина од две места, во кое се запишува шифрата на единица на мера од 
Кодексот на шифрите; 

13) во рубриката 13 (Износ во валута за кој се зголемува- намалува вред-
носта) се пополнува само шифреното поле со должина од девет цели и две деци-
мални места, во кое се запишува износот во валута за кој вредноста на стоките 
од еден тарифен став се зголемува или се намалува. Во првите девет места се 
запишува целиот број, а во другите две места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува децималниот број. 
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УШ. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ 

Член 37 

Ако во обрасците ЕНД и ЕЦД-БИС дополнително се менуваат податоците, 
врз основа на решение на царинарницата кое е конечно во управна постапка, 
како и во случаи во кои некои од тие обрасци се поништуваат врз основа на 
решение од царинарницата, се поднесува Лист на промена на податоци (ЛПП). 

Ако наместо поништениот образец се поднесува нов образец, царинарни-
цата тој образец го регистрира под нов број. 

Листот на промена на податоци е со димензии 297 х 210 мм на самокопирна 
хартија 55 гр/м2. 

Листот на промена на податоци се поднесува во онолку примероци во колку 
што примероци е поднесен образецот во кој се менуваат податоците. Со листот 
на промена на податоци се постапува на истиот начин како и со образецот во кој 
се менуваат податоците. 

Со еден лист на промена на податоци може да се менуваат најмногу четири 
податоци. Ако треба да се менуваат повеќе од четири податоци, се поднесува 
нов лист на промена на податоци. 

Листот на промена на податоци го пополнува царинскиот обврзник. 
По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, листот на промена на по-

датоците го пополнува царинарницата, и тоа: 
1) ако по службена должност донела решение во кое се менуваат подато-

ците во обрасците од став 1 на овој член; 
2) ако со решението донесено во постапката според член 230'од Законот за 

царини се менува наодот на царинарницата; 
3) ако во врска со управниот спор се менува царинарницата. 

Член 38 

Врз основа на решението, односно заклучокот на царинарницата со кое се 
одобрува измена или поправка на податоците, се пополнува листот на промена 
на податоци и се постапува согласно со чл. 32 на овој Правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој чЈТ .И, ако се менуваат подато-
ците поради тоа што стоките требало да се царин - име на два или повеќе 
царински обврзници, односно два или повеќе договори или во други случаи во 
кои измена не може да се изврши на еден образец, па истиот е поништен во 
согласност на член 32 на овој Правилник, врз основа на решение од царинарни-
цата, царинскиот обврзник поднесува нови обрасци на исправи со точни пода-
тоци. 

Ако во еден тарифен став се пријавени стоки кои треба да се пријават во 
повеќе тарифни ставови, се поднесува лист на промена на податоците со кој се 
намалува количината на вредноста во односното наименувание, а за новите 
тарифни ставови се поднесува посебен образец на декларација кој царинарни-
цата го заведува во тековниот контролник под нов регистарски број. Со лист на 
промена на податоци не може да се додаваат или одземаат наименуваш^ во 
образецот ЕЦЦ. 

Член 39 

Листот на промена на податоците се пополнува на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ЦАРИНАРНИЦА - ИСПОСТАВА 
Во оваа рубрика се запишува називот на царинарницата, односно на царин-

ската испостава која листот на промена на податоците го прифаќа како составен 
дел од решението, односно од заклучокот кое е конечно во управната постапка, 
а во шифреното поле со должина од пет места се запишува шифрата на цари-
нарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифри за царинар-
ници и нивни организациони единици,.во зависност од тоа која организациона 
единица го решава наведениот предмет. 



Стр. 170 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 1998 

РУБРИКА 2 - БРОЈ 
Во оваа рубрика во шифреното поле од шест места се запишува бројот под 

кој листот на промена на податоци е регистриран кај царинарницата, односно кај 
царинската испостава во контролникот на листови на промена на податоци. Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата, односно царинската испостава , крја го 
донела решението. 

РУБРИКА 3 -ДАТУМ 
Во оваа рубрика во три шифрени полиња со должина од две, односно 

четири места се запишува со број денот, месецот и годината на регистрација на 
листот на промена на податоци во контролникот на листови на промена на 
податоци на царинарницата односно царинската испостава, (на пример, датум: 4 
јули 1997 година се запишува: "04 07 1997"). 

РУБРИКА 4 - ДОКУМЕНТ ШТО СЕ ИСПРАВУВА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишува буквата "У" или "И" во зависност од 

видот на документот. 
- втораподрубрика: се запишува "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "9" во 

зависност од видот на постапка. 

РУБРИКА 5 - ЦАРИНАРНИЦА - ИСПОСТАВА 
Во оваа рубрика се запишува шифрата на царинската испостава од рубри-

ката "А" на образецот ЕЦД во кој се исправаат податоците од Кодексот на 
пдефри за царинарници и нивни организациони единици. 

РУБРИКА 6 - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ И ГОДИНА 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишува буквата "R" "или "Ѕ" во зависност од 

видот на образецот ЕЦД за увоз-извоз. 
- втора подрубрика: се запишува регистарскиот број под кој документот е 

регистриран во царинската испостава. 
- трета подрубрика: се запишува со должина од четири места годината во 

која е извршена регистрација на образецот ЕЦД. 

РУБРИКА 7 - БРОЈ И ГОДИНА НА РЕШЕНИЕ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов 

начин: 
- прва подрубрика: се запишува бројот на решението односно на 

заклучокот врз основа на која е одобрена измена на 
податоците. 

- втора подрубрика: се запишува со должина од четири места годината 
кога е донесено решението, односно заклучокот.. 

Оваа рубрика ја пополнува царинарницата односно царинската испостава; 

РУБРИКА 8 - ЦАРИНСКИ ОБВРЗНИК Во оваа рубрика се запишува матичниот број на царинскиот обврзник. 

РУБРИКА 9 - ВКУПЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЈА 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на наименуванијата пријавени 

за исправка на податоците во листот на промена на податоци. 
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РУБРИКА 10 - КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД 
Во оваа рубрика се запишува шифрата на странското правно лице од 

решението за отворање на консигнационен склад. Оваа рубрика се пополнува 
само во случаите кога исправката се врши во образецот ЕНД што се однесуваат 
на консигнационо царинење (сместување, излез на консигнациони стоки и 
конечно царинење на консигнациони стоки). 

РУБРИКА 11 - РЕДЕН БРОЈ 
Во оваа рубрика со должина од две места се запишува редниот број на 

наименованието во листот на промена на податоци. 

РУБРИКА 12 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕТО НА ЕЦД ШТО 
СЕ МЕНУВА 

Во оваа рубрика во шифреното поле со должина од три места, се запишува 
редниот број на наименуванието од образецот ЕЦД во кое се врши измена на 
податоците. 

Ако се менуваат податоци од општиот дел на образецот ЕНД, оваа рубрика 
не се пополнува. 

Ако образецот се поништува согласно член 32 став 1 на овој Правилник, во 
оваа рубрика се запишува бројот "999". 

РУБРИКА 13 - РЕДЕН БРОЈ НА РУБРИКАТА 
Во оваа рубрика во шифреното поле со должина од две места се запишува 

редниот број на рубриката од образецот ЕНД во кој се менуваат податоците. 
Ако образецот се поништува, согласно член 32 став 1 на овој Правилник, во 

оваа рубрика се запишува бројот "99". 

РУБРИКА 14 - РЕДЕН БРОЈ НА РЕДОТ ВО РУБРИКАТА 
Во оваа рубрика во шифреното поле со должина од две места се запишува 

редниот број на редот на рубриката од образецот ЕЦД во кој се менуваат пода-
тоците. 

Ако рубриката која се менува во образецот ЕЦД не е поделена на повеќе 
редови, оваа рубрика не се пополнува. 

Ако образецот се поништува, согласно член 32 став 1 на овој Правилник, 
оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 15 - РЕДЕН БРОЈ НА ПОДРУБРИКА ВО РЕДОТ 
Во оваа рубрика во шифреното поле со должина од две места се запишува 

редниот број на подрубриката во редот на рубриката од образецот ЕЦД во кој се 
менуваат податоците. 

Ако рубриката, односно редот на рубриката која се менува во образецот 
ЕЦЦ не е поделен на повеќе подрубрики, оваа рубрика не се пополнува. 

Ако образецот се поништува, согласно член 32 став 1 на овој Правилник, 
оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 16 - ПОРАНЕШЕН ПОДАТОК 
Во оваа рубрика се запишува податокот што се менува. 

Ако образецот се поништува, согласно член 32 став 1 од овој Правилник, оваа 
рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 17 - НОВ ПОДАТОК 

Во оваа рубрика се запишува новиот податок. 
Ако образецот се поништува, согласно член 32 став 1 од овој Правилник, оваа 
рубрика не се пополнува. 
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IX. ЦАРИНСКА ПРИЈАВА ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ 

Член 40 
Царинската првава се поднесува на образецот XVIII - царинска пријава за 

увоз-извоз и провоз на стоки, кој е со димензии 210 х 297 мм на самокопирна хар-
тија 55 гр на м2 во три и четири примероци. • 

Ако по една царинска пријава се спроведува постапка на повеќе од два ви-
дови на стока наведени во превозната исправа кон царинската пријава се подне-
сува потребен број на влошки на оваа царинска пријава на образец XVIII/1. 

Член 41 

Рубриките означени со броеви во царинската пријава ги пополнува подне-
сителот на пријавата, а рубриките означени со букви ги пополнува царинскиот 
работник на царинарницата - царинска испостава каде се спроведува постапката 
со стоката врз основа на царинската пријава. 

Член 42 

Царинската пријава се поднесува до царинарницата - царинска испостава во 
три примероци, освен при спроведување на постапката на стоката која се 
превози во железничкиот сообраќај, која се поднесува во четири примероци. 

Член 43 

На царинската пријава, покрај потписот на секое лице кое учествува во 
постапката се запишуваат со печатни букви или со помош на штембил и нивните 
имиња и презимиња. 

IX/1. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ПРИЈАВА ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКА 

Член 44 

Образецот на царинска пријава (во понатамошниот текст: ЦП) подносите-
лот го пополнува на следниот начин: 

РУБРИКА А -ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува шифрата и називот на царинарницата - царин-

ска испостава на која и се пријавува стоката. 

РУБРИКА Б - БРОЈ НА ЦП 
Во оваа рубрика се запишува број на царинската пријава по која граничната 

железничка станица, водачот на воздухопловот или неговиот овластен прет-
ставник го пријавил возот или воздухопловот и стоката. 

РУБРИКА В -ДАТУМ НА ПРИЕМОТ 
Во оваа рубрика се запишува со броеви ден, месец и последните две цифри 

од годината и сатот на приемот на ЦП. 

РУБРИКА 1 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Во оваа рубрика се запишува името и презимето на одговорното лице под-

носител на ЦП, кое што пријавата е поднело. 

РУБРИКА 2 -ПОДНОСИТЕЛ НА ЦП 
Во оваа рубрика се запишува назив и седиште на подносителот на ЦП 

(гранична железничка станица и претставник на водачот на воздухопловот). 

РУБРИКА 3 - ВИД НА СООБРАЌАЈ 
Во оваа рубрика се запишува шифра за видот н*. сообраќај од Кодексот на 

шифрите. 
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РУБРИКА 4 - БРОЈ НА ВОЗОТ/ЛЕТОТ 
Во оваа рубрика се запишува број на возот односно број на летот на возду-

хопловот. 

РУБРИКА 5 - МАНИФЕСТ 
Во "оваа рубрика, за стоката која е пристигната со воздухоплов се запишува 

број на воздухопловниот манифест или извод од манифестот.Во случај кога сто-
ката е пристигната со железница оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 6 - РЕЛАЦИЈА 
ђо оваа рубрика за стоката која е пристигната со воздухоплов се запишува 

релацијата на превозното средство (појдовно воздухопловно пристаниште). 
Во случај стоката да пристигнала со железница, оваа рубрика не се попол-

нува. 
Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 

провоз (3 или 30). 

РУБРИКА 7 - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗДУХОПЛОВОТ 
Во оваа рубрика се запишува регистарскиот број на воздухопловот од 

манифестом 

РУБРИКА 8 -ЗЕМЈА 

Во оваа рубрика се запишува шифра и назив на земјата во која воздухопло-
вот е регистриран. 

Ако стоката се допрема со железница оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 9 -
Ако со посебни прописи не е поинаку определено оваа рубрика не се попол-

нува. 

РУБРИКА Г -
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА Д - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
Во оваа рубрика се запишува по приемот на царинската пријава која е прис-

тигната со железница, број кој ќе биде внесен во зелениот штембил на 
превозната исправа заради упатување до цриемната царинарница. 

РУБРИКА Ѓ -ДАТУМ НА ПРЕГЛЕД 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 

провоз (3 или 30). 

РУБРИКА Е - ИЗВРШИЛ ПРЕГЛЕД 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се 

пополнува. 
Оваа рубрика не се пополнува Кбга во рубрика 12 е впишана шифрата за 

провоз (3 или 30). 
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РУБРИКА 10 - ВКУПЕН БРОЈ НА ПРЕВОЗНИ ИСПРАВИ 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на превозните исправи за сто-

ката пристигната во вагони, односно воздухоплови, која се пријавува на цари-
нарницата. 

РУБРИКА 11 - РЕДЕН БРОЈ НА ПРЕВОЗНАТА ИСПРАВА 
Во оваа рубрика се запишува редниот број од превозната исправа. 

РУБРИКА 12 - ВИД НА ПОСТАПКА 
Во оваа рубрика се запишува една од следните шифри за: 
- упатување се впишува шифра 1 
- дополнително упатување се впишува шифра 2 
- провоз се впишува шифра 3 
- пријавување (поднесување на нови исправи заради сместување на стоката) 

се впишува шифра 4 
Ако се пријавуваат збирни пратки (денковни пратки) се запишуваат 10, 20, 

30,40, во зависност од постапката со стоката. 

РУБРИКА 13 - РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА НА ВАГОНОТ 
Ако стоката се допрема со железница во оваа рубрика се запишува бројот 

на вагонот во кој стоката се превози. 

РУБРИКА 14 - ЗЕМЈА НА РЕГИСТРАЦИЈА 
Во оваа рубрика се запишува шифра на земјата во која вагонот е регистри-

ран од Кодексот на шифрите. 
Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 

провоз (3 или 30). 

РУБРИКА 15 - БРОЈ НА ПРЕВОЗНА ИСПРАВА 
Во оваа рубрика се запишува бројот на превозната исправа за превозното 

средство со кое е допремена стоката која се пријавува. 

РУБРИКА 16 - ПРИМАЧ НА СТОКАТА 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на лицето кое како примач на 

стоката е означено во превозната исправа и негова адреса. 
Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 

провоз (3 или 30). 

РУБРИКА 17 - ПРИЛОЖЕНИ ИСПРАВИ 
Во оваа рубрика се запишува шифра на исправата од Кодексот на шифрите 

која се поднесува кон царинската пријава заради пријавување на стокава и 
спроведување на соодветна постапка. 

РУБРИКА Ж - УПАТИЛ ЦАРИНАРНИЦА 
Во оваа рубрика се запишува шифра на царинската испостава од Кодексот 

на шифрите на која надлежната царинска испостава упатува или накнадно 
упатува стока заради понатамошно спроведување на постапката и нејзин назив. 

РУБРИКА 3 - РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТОКАТА 
Во оваа рубрика се запишува со броеви ден, месец и последните две цифри 

од годината во која стоката треба да биде предадена на приемната царинарница -
царинска испостава. 
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РУБРИКА 18 - СКЛАД 
Оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори и пррс-

торија под царински надзор и во неа се запишува шифра и назив на просторот 
или просторијата под царински надзор каде стоката се сместува (царински склад, 
царинско сместувалиште, консигнационен склад и др.). 

РУБРИКА 19 - ДАТУМ НА СМЕСТУВАЊЕ 
Оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или прос-

торија под царински надзор и во неа се запишува со броеви ден, месец, послед-
ните две цифри од годината кога стоката е сместена во просторот или простори-
јата. 

РУБРИКА го - БРОЈ НА МАЛЦИНСКА КНИГА 
Оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или прос-

торија под царински надзор и во неа се запишува број на магацинската книга на 
држателот на просторот или просторијата. 

РУБРИКА 21 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или прос-

торија под царински надзор и во неа се потпишува одговорното лице на 
држателот на просторот или просторијата кое таа стока ја примило. 

РУБРИКА 22 - ЗАБЕЛЕШКА 
Во оваа рубрика се запишуваат дополнителните информации за превозната 

исправа со која стоката се пријавува. 

РУБРИКА 23 - РЕДЕН БРОЈ 
Во оваа рубрика се запишува редниот број на наименованието на стоката 

која се пријавува по царинската пријава пристигната по превозна исправа за која 
претходно се внесени податоци. 

РУБРИКА 24 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува број на колета на стоката од наименованието. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА КОЛЕТИ 
Во оваа рубрика се запишува видот на колетите на стоката од наимено-

ванието (палета, картон, сандак, бала и др.). 

РУБРИКА 26 - ОЗНАКА НА КОЛЕТИТЕ 
Во оваа рубрика се запишува ознаката на колетите за стоката од наимено-

ванието. 

РУБРИКА 27 - БРУТО МАСА ВО КГ 
Во оваа рубрика се запишува бруто маса во килограми од превозната ис-

права. 
Ако бруто масата на стоката е помала од еден кг. се запишува вредност "1\ 

РУБРИКА 28 - ПРЕТХОДНА ИСПРАВА 
Во случаевите за накнадно упатување на стока, во оваа рубрика се 

запишува, одвоено со коси црти, шифра и вид на царинската исправа од Кодек-



Стр. 170 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 1998 

сот на шифрите, шифра на царинската испостава која ја има упатено стоката, 
царинарница - царинска испостава која стоката накнадно ја упатува, двете пос-
ледни цифри од годината кога стоката е упатена, број на таа исправа и реден 
број на наименованието на стоката од исправата со која стоката била упатена. 

РУБРИКА 29 - ТРГОВСКИ НАЗИВ НА СТОКАТА 
Во оваа рубрика се запишува трговскиот назив на стоката према подато-

ците од превозната исправа и другите исправи кои се поднесуваат кон 
превозната исправа. 

Ако се по една превозна исправа пријавува збирна пратка се запишува 
"разна стока", ако на оваа исправа се приложува спецификација на предметната 
стока во која се наведени податоците на трговскиот назив, количината и бруто 
маса. 

РУБРИКА 30 - ЗАБЕЛЕШКА 
Во оваа рубрика се запишуваат дополнителни информации за стоката од 

наименованието (број на позиција во просторот под царински надзор каде е сто-
ката сместена, број на изјава врз основа на кој стоката е подигната од царинар-
ницата без потполна документација и др.); 

РУБРИКА 31 ПРИМИЛ ЦП - ЦР 
Во оваа рубрика се потпишува царинскиот работник и го запишува (ако 

има) свој службен број. 

X. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ СЕ УПАТУВААТ НА 
ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА - ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА 

Член 45 
Ако со Законот за царини или прописот донесен врз основа на тој закон не е 

поинаку определено, стоките се упатуваат до друга царинарница со царинска 
проследиш^ на Образецот XXII - Царинска проследиш^, кој е со димензии 310 х 
203 мм во два примероци. 

Член 46 

Ако стоките се упатуваат на друга царинарница со железнички превозни 
средства, железничката станица и поднесува на царинарницата, кон пријавата за 
увоз и провоз на стоките, железничката превозна исправа на која, во зелена боја 
е отпечатен штембилот на увозни царински стоки односно за превозни царински 
стоки на Образецот XXIII, кој е со димензии 210 х 148 мм. 

Член 47 

Ако стоките се упатуваат до друга царинарница со воздухоплов, се подне-
сува посебен манифест на Образецот XXIV -Посебен стоковен манифест на ца-
рински стоки, кој е со димензии 297 х 210 мм. 

Ако на другата царинарница и се упатува багаж пристигнат со воздухоплов 
одвоено од сопственикот, на царинарницата и се поднесува посебен стоковен 
манифест на Образецот XXV - Посебен манифест на патнички багаж пристигнат 
одвоено од сопственикот, кој е со димензии 297 х 210 мм. 

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 48 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи 
Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во 
царинската постапка ("Службен весник на РМ" бр.66/96 и 44/97). 

Член 49 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 

весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.1998 година. 
Бр. 08-80/1 Директор 

8 јануари 1998 година на Царинската управа, 
Скопје Илија Илоски, с.р. 
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КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ 
ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

Ред. Име на царинарницата односно на нејзината Шифра 
број организациона единица 

1.СКОПЈЕ 81000 

1. Царинска испостава Аеродром Петровец Скопје 81019 
2. Царинска испостава Деве Ваир 81027 
3. Царинска испостава Куманово 81035 
4. Царинска испостава Скопје 81043 
5. Царинска испостава Пошта Скопје 81051 
6. Царинска испостава Велес 81078 
7. Царинска испостава Штип 81086 
8. Царинска испостава Гостивар 81094 
9. Реферат за извозно царинење Скопје 81108 
10. Царинска испостава Железничка станица Скопје-Трубарево 81116 
И. Царинска испостава за работи на консигнација и саем 81124 
12. Царинска испостава Јажинце 81132 
13. Царинска испостава Железничка станица Волково 81159 
Ј4. Царинска испостава Блаце 1 81167 
15. Царинска испостава Железничка станица Табановце 81175 
16. Царинска испостава автопат Табановце 81183 
17. Царинска испостава Сопот 81191 
18. Царинска испостава Пелинце 81205 
19. Царинска испостава Тетово 81213 
20. Реферат за увоз - "Терминал-Скопје 81221 

2.БИТОЛА 82007 

1. Царинска испостава Битола 82015 
2. Царинска испостава Охрид 82023 
3. Царинска испостава Меџитлија 82031 
4. Царинска испостава Прилеп 82058 
5. Царинска испостава Ќафасан 82066 
6. Царински испостава Пошта Битола 82074 
7. Царински реферат Аеродром Охрид 82112 
8. Царински реферат Св. Наум 82139 
9. Царинска испостава Стење 82147 
10. Царинска испостава Блато 82155 
11. Царински реферат Ресен 82163 
12. Царинска испостава Струга 82171 

3. ГЕВГЕЛИЈА 83003 
1. Царинска испостава Железничка станица Гевгелија 83011 
2. Царинска испостава Струмица 83038 
3. Царинска испостава Делчево 83046 
4. Царинска испостава Богородица 83054 
5. Царинска испостава Ново Село 83062 
6. Царинска испостава Кавадарци 83070 
7. Царинска испостава Стари Дојран 83089 
8. Слободна Зона Фени - Кавадарци 83097 
9. Царинска испостава Клепало 83119 



Стр. 170 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јануари 1998 

II. ДРЖАВИ 

број И м в н а з в м ј а Шифра 

1. Андора AD 
2. Обединети Арапски Емирати АЕ 
3. Авганистан AF 
4. Антигва и Барбуда AG 
5. Ангвила AI 
6. Албанија AL 
7. Ерменија AIM 
8. Холандски Антили AN 
9. Ангола AO 
10. Антарктик AQ 
11. Аргентина AR 
12. Американска Самоа AS 
13. Австрија AT 
14. Австралија AU 
15. Аруба AW 
16. Азербејџан AZ 
17. Босна и Херцеговина ВА 
18. Барбадос BB 
19. Бангладеш BD 
20. Белгија BE 
21. Буркина Фасо BF 
22. Бугарија BG 
23. Бахреин BH 
24. Бурунди BI 
25. Бенин ВЈ 
26. Бермуди ВМ 
27. Брунеи BN 
28. Боливија BO 
29. Бразил BR 
30. Бахами BS 
31. Бутан Bf 
32. Буве BV 
33. Боцвана BW 
34. Белорусија BY 
35. Белиле BZ 
36. Канада СА 
37. Кокосови (Килинг) Острови CC 
38. Централно Афричка Република CF 
39. Конго CG 
40. Швајцарија СН 
41. Брегот на Слоновата Коска CI 
42. Кукови острови е к 
43. Чиле CL 
44. Камерун CM 
45. Кина CN 
46. Колумбија CO 
47. Костарика CR 
48. '1 Куба с и 
49. Зеленортски Острови (Зелен Рт) СУ 
50. Божиќен остров СХ 
51. Кипар CY 
52. Чешка CZ 
53. Германија DE 
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број И м в н а з в мЈ а 

54. Џибути 
55. Данска 
56. Доминика 
57. Доминиканска Република 
58. Алжир 
59. Еквадор 
60. Естонија 
61. Епитет 
62. Западна Сахара 
63. Еритреа 
64. Шпанија 
65. Етиопија 
66. Финска 
67. Фиџи 
68. Фолкландски острови (Малвини) 
69. Микронезија 
70. Фарски острови 
81. Франција 
82. Габон 
83. Велика Британија 
84 Гренада 
85. Грузија 
86. Француска Гвајана 
87. Гана 
88. Гибралтар 
89. Гренланд 
90. Гамбија 
91. Гвинеа 
92. Гваделуп 
93. Екваторијална Гвинеа 
94. Грција 
95. Гватемала 
96. Гуам 
97. Гвинеа-Бисао 
98. Гвајана 
99. Хонг Конг 
100. Хондурас 
101. Хрватска 
102. Хаити 
103. Унгарија 
104. Индонезија 
105. Ирска 
106. Израел 
107. Човечки остров 
108. Индија 
109. Британска Територија на Индиски Океан 
ИО. Ирак 
111. Иран 
112. Исланд 
ИЗ. Италија 
114. Јамајка 
115 Јордан. 
116. Јапонија 
117. Џонстон Остров 

Шифра 

ОЈ 
ОК 
о м 
DO 
DZ 
ЕС 
EE 
EG 
ЕН 
ER 
ES 
ЕТ 
FI 
FJ 
FK 
FM 
FO 
FR 
GA 
GB 
GO 
GE 
GF 
GH 
GI 
GL 
GM 
GN 
GP 
GQ 
GR 
GT 
GU 
GW 
GY 
НК 
HN 
HR 
НТ 
н и 
ID 
IE 
!L 
1М 
IN 
IO 
IQ 
IR 
IS 
IT 
JM 
JO 
Јр 
ЈТ 
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број И м в н а з в м ' а 

118. Кенија 
119 Киргизија. 
120. Кампучија 
121. Кирибати 
122. Коморски Острови 
123. Сент Ките и Невис 
124. Кореа, Демократска Народна Република 
125. Кореа 
126 Кувајт. 
127. Кајмански острови 
128. Казахстан 
129. Лаос 
130. Либан 
131. Сент Луција (Света Луција) 
132. Лихтенштајн 
133. Шри Ланка 
134. Либерија 
135. Лесото 
136. Литванија 
137. Луксенбург 
138. Латвија 
139. Либиска Арапска Џамахирија 
140 Мароко. 
141. * Монако 
142. Молдавија 
143. Мадагаскар 
144. Маршалски Острови 
145. Мидвејски Острови 
146. Македонија 
147. Мали 
148. Мијанмар 
149. Монголија 
150. Макао 
161. Северни Маријански Острови 
162. Мартиник 
163. Мавританија 
164. Монсерат 
165. Малта 
166. Маврициус 
167. Малдиви 
168. Малави 
169. Мексико 
170. Малезија 
171. Мозамбик 
172 Намибија. 
173. Нова Каледонија 
174. Нигер 
175. Норфолк Остров 
176. Нигерија 
177. Никарагва 
178. Холандија 
179; Норвешка 
180. Непал 
18V. $ Науру 

Шифра 

КЕ 
KG 
КН 
К! 
КМ 
KN' 
КР 
KR 
KW 
KY 
KZ 
LA 
LB 
LC 
L1 
LK 
LR 
LS 
LT 
LU 
LV 
LY 
МА 
МС 
МО 
MG 
МН 
Ml 
МК 
ML 
MM 
MN 
МО 
МР 
MQ 
MR 
MS 
МТ 
м и 
МУ. 
MW 
м х 
MY 
MZ 
NA; 
NC. 
NE 
NF 
NG 
N1 
NL 
NO 
NP 
NR 
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Име на земја Шифра 

182. Ниуе 
183. Нов Зеланд 
184.;, Оман 
185. Панама 
186 Перу. 
187. Француска Полинезија 
188. Папуа Нова Гвинеа 
189. Филипини 
190. Пакистан 
191. Полска 
192 Сент Шер и Микелон. 
193: Питкерн 
194. Порторико 
195. Португалија 
196: Палау 
197. Парагвај 
198. Катар 
199 Реунион. 
200. Романија 
201. Руска Федерација 
202. Руанда 
203 Саудиска Арабија. 
204. • Соломонски Острови 
205.,' СејшелскиОстрови 
206. Судан 
207. Шведска 
208. Сингапур 
209. Света Елена 
210: Словенија 
211. 1 Свалбард и Јан Мајен Острови 
212;.. Словачка 
213.' Сиера Леоне 
214. Сан Марино 
215. Сенегал 
216.. Сомалија 
217. • Суринам 
218. Сао Тома и Принципи 
219. Ел Салвадор 
220. Сирија 
221: Свазиленд 
222. Турке и Каикос Острови 
223.' Чад 
224. Француски Јужни Територии 
225. Того 
226. Таиланд 
227. Таџикистан 
228. Токелау 
229. Туркменистан 
230. Тунис 
231. Тонга 
232: Источен Тимор 
233 Турција. 
234. Тринидад и Тобаго 
235. Тувалу 

NU 
NZ 
ОМ 
РА 
РБ 
PF 
PG 
РИ 
РК 
PL 
РМ 
PN 
PR 
РТ 
PW 
PY 
QA 
RE 
RO 
RU 
RW 
SA 
SB 
SC 
SD 
SE 
SG, 
SH 
SI 
SJ 
SK 
SL 
ЅМ 
SN 
SO 
SR 
ST 
SV 
SY 
SZ 
ТС 
TD 
TF 
TG 
TH 
ТЈ 
ТК 
TM 
TN 
ТО 
ТР 
TR 
ТТ 
TV 
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Ред. 
број Име на земја Шифра 

236. Тајван TW 
237. Танзанија тг 
238 Украина. UA 
239. Уганда UG 
240. Соединети Американски Држави US 
241. Уругвај UY 
242 Узбекистан. мг 
243. Ватикан - Света Столица VA 
244. Сент Винсент и Гренадини VC 
245. Венецуела VE 
246. Британски Девствени Острови VG 
247. Соединети Држави Девствени Острови VI 
248. Виетнам VN 
249. Вануату VU 
250. Болне и Фортуна Острови WF 
251. Вејк, Остров WK 
252. Самоа WS 
253. Јемен YE 
254. Југославија YU 
255. Јужна Африка ZA 
256 Замбија. ZM 
257 Заир. ZR 
258. Зимбабве ZW 

III. ВИДОВИ НА ВАЛУТИ 

Ред. 
број Назив на валута Шифра 

1. ШИЛИНГ ATS 
2. АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР AUD 
3. БЕЛГИСКИ ФРАНАК BEF 
4. КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 
5. ШВАЈЦАРСКИ ФРАНАК CHF 
6. ГЕРМАНСКА МАРКА DEM 
7. ДАНСКА КРУНА DKK 
8. ШПАНСКА ПЕЗЕТА ESP 
9. ФИНСКА МАРКА FIM 
10. ФРАНЦУСКИ ФРАНК FRF 
11. ФУНТА СТЕРЛИНГА GBP 
12. ДРАХМА GRD 
13. ХРВАТСКА КУНА HRk 
14. ИРСКА ФУНТА IEP 
15. ЛИРА ITL 
16. ЈЕН JPY 
17. КУВАЈТСКИ ДИНАР KWD 
18. МАКЕДОНСКИ ДЕНАР MKD 
19. ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕН NLG 
20. НОРВЕШКА КРУНА NOK 
21. ПОРТУГАЛСКИ ЕСКУДО PTE 
22. ШВЕДСКА КРУНА SEK 
23. СЛОВЕНЕЧКИ ТОЛАР SIT 
24. АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР USD 
25. ЕВРОПСКА ПРЕСМЕТКОВНА ЕДИНИЦА XBA 
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IV. НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАВАЧКИТЕ 

Начин на плаќање на давачките Шифра 

1 Плакање со општ налог за пренос (Налог 40 и 41) 1 
2 Плакање со општ налог за пренос (обезбедување со чек) 4 
3 Плакање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот 5 

(обезбедување со чек) 
4 Плакање кај царинарницата 7 
5 Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот 8 

V. НАЧИНИ НА ПЛАКАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА РАБОТА 
(НТР) 

Ред. 
број 

Начин на плаќање Шиф| 

1. Плаќање преку банка 1.1 
2. Констатација г.2 
3. Пазарна и комисиона продажба 1.3 
4. Компензација 1.5 

Долгорочна производна кооперација 1.6 
6. Плаќање на противвредност со стоки или услуги 1.7 
7. Физички лица 1.8 
8. Претприемачи 1.9 
9. Закуп-лизинг 2.1 
10. Без плаќање на противвредност 6.2 
11. Плаќање на кредит 9.1 

VI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА 
ПОСТАПКА 

Ред.; 
број 

Единици на мера Шифра 

1000 парчиња MIL 
2, Шпил CNP 
3. Грам GRM 
4. Килограм KGM 
5. Литар LTR 
6; Метар МТК 
Ћ Метар Квадратен МТК 

Метар Кубен MTQ 
9. Мегават час MWH 
10. Парче PCE 
11. Гарнитура SET 
12; Киловат KWT 
13. Мегават MAW 
14. Тон TNE 
15. Дузина DZN 
16. 12-ет дузини (грос) GRO 
17- 12-ет гроса GGR 
18, Хектолитар HLT 
1% Број на парови NPR 
20. Карат CAR 
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VIL ВИДОВИ НА ПРЕВОЗНИТЕ, ОДНОСНО НА 
ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА 

Ред. Вид на превозното, односно преносното средство Шифра 
број 

1 Поморски транспорт 1 
2 Железнички сообраќај 2 
3 • Друмски сообраќај 3 
4 Воздушен сообраќај 4 
5 Поштенски сообраќај 5 
6 Комбиниран сообраќај 6 
7 Транспорт низ фиксни инсталации 7 
8 Езерски и речен транспорт 8 
9 Друг транспорт 9 

УШ. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА (ПАРИТЕТ) 

Услов на испорака (паритет) Шифра 

1. Франко фабрика (... назначено место) - било кој шрансиорш EXW 
2. Франко превозник (... назначено место) - железнички транс- FCA 

порт 
3. Франко покрај бокот на бродот (... назначено испратио прис- FAS 

таниште) - поморски транспорт 
4. Франко на палубата на бродот (... назначено испратио прис- FOB 

таниште) - поморски транспорт 
5. Трошоци и возарина (... назначено одредишне пристаниште) - CFR, 

поморски транспорт 
6. Трошоци, осигурување и возарина (... назначено одредишне CIF 

пристаниште) - поморски транспорт 
7. Превоз платен до (.,. назначено место до одредиште™) - било СРТ 

кој транспорт 
8. Превоз и осигурување платено до (... назначено место на CIP 

одредиштето) - било кој транспорт 
9. Испорачано на граница (... назначено место) - било кој DAF 

транспорт 
10. Испорачано на бродот (... назначено одредишно прис- DES 

таниште) - поморски транспорт 
11. Испорачано на брегот (... назначено одредишне пристаниште) DEQ 

- поморски транспорт 
12. Испорачано, давачките не се платени (... назначено место на DDU 

одредиштето) - било кој транспорт 
13. Испорачано, давачките се платени (... назначено место на DDP 

одредиштето) - било кој транспорт 

IX. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Форма на извоз и увоз Шифра 

1. Слободен извоз - увоз ЛБ 
2. Извоз - увоз врз основа на одобрение, односно дозвола ЛБ1 
3. Увоз врз основа на потврда Ј1Б2 
4. Увоз врз основа на потврда ДЕЗ 
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Ред. 
број Форма на извоз и увоз Шифра 

5. Увоз - увоз врз основа на дозвола ЈЈБ4 
6. Забрана на увоз за возила постари од три години од денот на Ј1Б5 

производтсво 
7. Забрана на увоз за возила постари од пет години од денот на Ј1Б6 

производтсво 
8. Извоз - увоз врз основа на согласност ЛБ7 
9. Извоз - увоз врз основа на дозвола Д 1 

10. Извоз - увоз врз основа на дозвола Д1 
И. Увоз врз основа на дозвола Д4 

X. ВИДОВИ НА ПОСТАПКИ 

ИЗВОЗ 
увоз 

Вид на постапка Шифра 

I И III 

1. ИЗВОЗ 
Редовен извоз 10 00 ООО 
Извоз на стоки од страна на физички лица 
Ивоз на стоки од страна на претприемач 
Компензациони работи 
Извоз на стоки и услуга кој се плаќа со увоз на 

стоки 
Извоз на стоки на консигнација 
Извоз на стоки без наплата на противвредност 
Извоз по основ на долгорочна производна коопе-

рација со странски лица 
Конечно царинење на привремено извезена стока 10 21 ООО 

заради вградување 
Конечно царинење на привремено извезена стока 10 22 ООО 

заради облагородување (обработка, доработка, прера-
ботка) 

Конечно царинење на привремено извезен алат и 10 23 ООО 
ситен инвентар од страна на претпријатија кои изведу-
ваат работи во странство 

Конечно царинење на привремено извезени стоки 10 24 ООО 
заради демонстрација и испитување 

Конечно царинење на привремено извезени стоки 10 25 ООО 
на саем и изложби 

Конечно царинење на привремено извезени стоки 10 26 ооо 
заради поправка 

Конечно царинење на привремено извезени стоки 10 27 ооо 
по основ на работа на домашни претпријатија во стран-
ство 

Конечно царинење на други привремено извезени 10 29 ооо 
стоки 

Извоз на стоки на име помош од страна на РМ 12 00 ооо 
Извоз на стоки за политички претставништва и ам- 13 00 ооо 

басади на Република Македонија во странство 
Редовен извоз по основ на останување на изградба 14 00 ооо 

на инвестиционен објект на странски изведувач 
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ИЗВОЗ 
у в о з 

Вид на постапка Шифра ИЗВОЗ 
у в о з 

I II III 
Редовен извоз врз основа на изведување на инвес- 15 00 ООО 

тициони работи на домашни претпријатија во странство 
Враќање на несоодветни увезени стоки 16 00 ООО 
Извоз на стоки заради замена за несоодветни стоки 17 00 ООО 

кои се вратени од странство 
Извоз на стоки заради снабдување на превозни 19 00 ооо 

средства во меѓународниот сообраќај 

2. ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ 
•Привремен извоз на стоки заради вградување во 21 00 ооо 

странство во стоки кои ќе се увезат 
Привремен извоз на стоки заради облагородување 22 00 ооо 

(обработка, доработка, преработка) 
Привремен извоз на алат и ситен инвентар од 23 00 ооо 

страна на претпријатија кои изведуваат работи во 
странство 

Привремен извоз на стоки заради демонстрација и 24 00 ооо 
испитување 

Привремен извоз на стоки на саеми и изложби Р 00 ооо 
Привремен извоз на стоки заради поправка 26 00 ооо 
Привремен извоз по основ на работа на .домашни 27 00 ооо 

претпријатија во странство 
Друг привремен извоз 29 00 ооо 

3. ИЗВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ СТОКИ 
Извоз на стоки со вградени привремено увезени 31 00 ооо 

стоки 
Извоз на привремено увезени стоки од облагороду- 31 52 ооо 

вање согласно член 6 од Законот за царинска тарифа 
Реекспорт-извоз на стоки кои биле увезени заради 31 57 ооо 

повторен извоз во непроменета или битно непроменета 
состојба 

Извоз на привремено увезени стоки од индустриска 31 58 ооо 
преработка, доработка и обработка во домашни прет-
пријатија согласно член 6 од законот за царинска 
тарифа 

Враќање на привремено увезени несоодветни стоки 32 00 ооо 
заради облагородување согласно член 6 од законот за 
царинска тарифа во непроменета состојба, кои нема да 
бидат заменети со соодветни стоки 

Враќање на привремено увезени несоодветни стоки 32 00 600 
заради индустриска преработка, доработка и обработка 
во домашни претпријатија согласно член 6 од законот 
за царинска тарифа во непроменета состојаба, кои нема 
да бидат заменети со соодветни стоки 

Извоз на привремено увезени стоки заради закуп 32 50 ооо 
Враќање на привремено увезени стоки заради 32 51 ооо 

вградување во непроменета состојба 
Раздолжување на привремено увезени стоки заради 32 51 001 

вградување (во променета состојба) 
Раздолжување на привремено увезени стоки заради 32 52 001 

облагородување согласно член 6 од законот за 
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Вид на постапка Шифра 
увоз 

\ II 1}1 

царинска тарифа во непроменета » состојба 
(раздолжување по количина на финален производ) 

Враќање на привремено увезени стоки заради 32 53 ООО 
облагородување во непроменета состојба 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради . 32 53 001 
облагородување (во променета состојба) 

Извоз на привремено увезени заради демонстра-
ција и испитување 

Извоз на привремено увезени стоки заради поправ-
ка 

Раздолжување ка реекспорт-купување на стоки во 
странство заради индустриска преработка, доработка и 
обработка во домашни претпријатија 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 
индустриска преработка, доработка и обработка во 
домашни претпријатија согласно член 6 од законот за 
царинска тарифа во. непроменета состојба (раздол-
жување по количина на финален производ) 

Извоз на други привремено увезени стоки 
Раздолжување на привремено увезена амбалажа и 

слично која се извезува заедно со готовиот производ 
Извоз на стоки од облагородување 
Враќање на привремено увезени несоодветни стоки 

заради облагородување согласно член 6 од законот за 
царинска тарифа во непроменета состојаба, кои ќе 
бидат заменети со соодветни стоки 

Враќање на привремено увезени несоодветни стоки 
заради индустриска преработка, доработка и обработка 
во домашни претпријатија согласно член 6 од законот 
за царинска тарифа во непроменета состојаба, кои ќе 
бидат заменети со соодветни стоки 

Реекспорт-извоз на стоки кои биле купени во 
странство од' индустриска преработка, доработка и 
обработка во домашни претпријатија 
4. УВОЗ 

Редовен увоз 40 00 ххх 
Увоз на стоки од страна на физички лица 
Увоз на стоки од страна на претприемачи 
Компензациони работи 
Увоз на стоки и услуги кој се плаќа со извоз на 

стоки 
Увоз на стоки без плаќање на противвредност 
Увоз по основ на долгорочна производна коопера-

ција со странски лица 
Конечно царинење на привремено увезени стоки 

заради облагородување согласно член 6 од Законот за 
царинска тарифа 

Конечно царинење на привремено увезени стоки 
заради заради индустриска преработка, доработка и 

32 54 ООО 

32 56 ООО 

32 58 001 

32 58 601 

32 59 ООО 
32 59 001 

33 00 ООО 
34 00 ООО 

34 00 600 

38 00 ООО 

- избери постапка на национално ниво од Кодексот на шифри за постапки на национално ниво 
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извлз Вид иа постанка 
увоз 

обработка во домашни претпријатија согласно член 6 
од законот за царинска тарифа 

I 

Шифра 

II III 

Конечно царинење на привремено увезени стоки 40 50 XXX 

заради закуп 
Конечно царинење на привремено увезени стоки 40 51 XXX 

заради вградување 
Раздолжување на привремено увезени стоки заради 40 52 001 

облагородување согласно член 6 од законот за 
царинска тарифа при конечно царинење 

Конечно царинење на привремено увезени стоки 40 53 XXX 

заради облагородување 
Конечно царинење на привремено увезени стоки 40 54 XXX 

заради демонстрација и испитување 
Конечно царинење на привремено увезени стоки 40 56 XXX 

заради поправка 
Конечно царинење на реекспорт - увоз на стоки 40 57 XXX 

кои биле увезени заради повторен извоз во непроме-
нета или битно непроменета состојба 

Конечно царинење на реекспорт-купување на 40 58 XXX 

стоки во странство заради индустриска преработка, 
доработка и обработка во домашни претпријатија 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 40 58 601 
индустриска преработка, доработка и обработка во 
домашни претпријатија согласно член 6 од законот за 
царинска тарифа при конечно царинење 

Конечно царинење на други привремено увезени 40 59 XXX 

стоки 
Конечно царинење на консигнациони стоки 40 71 XXX 

Увоз на стоки без плаќање на противвредност кои 43 00 XXX 

се фактурирани и оцаринети, а дополнително 
комисиски е утврдено дека не се испорачани 

Редовен увоз по основ на отстапување на изградба 44 00 XXX 

на инвестиционен објект на странски изведувач 

Редовен увоз по основ на работа на домашни прет- 45 00 XXX 1 пријатија во странство 
Враќање на несоодветни или непродадени извезени 46 00 018 

стоки (чл.18 од ЗЦ) 
Увоз на стоки заради замена на несоодветни стоки 47 00 XXX 

кои се вратени во странство односно предадени на 
царинарницата (чл.246 од ЗЦ) 

Специјален увоз преку ООН или преку Дерениот 49 00 XXX 

крст 

5. ПРИВРЕМЕН УВОЗ 
Привремен увоз заради закуп 50 00 ООО 
Привремен увоз на стоки заради вградување 51 00 ООО 
Опис на финалниот производ за облагородување 52 00 ООО 

согласно член 6 од законот за царинска тарифа 

^ • избери постапка на национално ниво од Кодексот на шифри за постапки на национално ниво 
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Шифра извлз Вид на постапка 
увоз 

Привремен увоз на стоки заради облагородување 53 00 ООО 
Привремен увоз на стоки заради демонстрација и 54 00 ООО 

испитување 
Привремен увоз на стоки заради облагородување 55 00 ООО 

согласно член 6 :од законот за царинска тарифа -
матерјали за изработка на финални производи 

Привремен увоз на стоки заради индустриска пре- 55 00 600 
работеа, доработка и обработка во домашни претпри-
јатија согласно член 6 од законот за царинска тарифа -
материјали за изработка на финални производи 

Привремен увоз на стоки заради поправка 56 00 ООО 
Реекспорт - увоз на стоки заради извоз во непроме- 57 00 ООО 

нета или битно непроменета состојба 
Реекспорт-купување на стоки во странство заради 58 00 ООО 

индустриска преработка, доработка и обработка во 
домашни претпријатија. 

Реекспорт-купување на стоки во странство заради 58 00 600 
индустриска преработка, доработка и обработка во 
домашни претпријатија согласно член 6 од Законот за 
царинска тарифа 

Друг привремен увоз 59 00 ООО 

6. УВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ 
Увоз на стоки со вградев привремено извезен ма- 61 00 ххх , 

теријал 
Увоз на привремено извезена стока од облагороду- 62 00 ххх 

вање (обработка, доработка, преработка) 

Враќање на привремено извезена стока заради 62 21 ООО 
вградување во непроменета состојба 

Раздолжување привремено извезени стоки заради 62 21 002 
вградување 

Враќање на привремено извезена стока заради 62 22 ООО 
облагородување (обработка, доработка, преработка) во 
непроменета состојба 

Раздолжување на привремено извезени стоки 62 22 002 
заради облагородување (обработка, доработка, прера-
ботка) 

Увоз на привремено извезен алат и ситен инвентар 62 23 ООО 
од страна на Цретпријатија кои изведуваат работи во 
странство 

Увоз на привремено извезени стоки заради демон- 62 24 ООО 
страција и испитување 

Увоз на привремено извезени стоки од саем и 62 25 ООО 
изложби 

Увоз на привремено извезени стоки од поправка 62 26 ххх •\ѓ 

Увоз на привремено извезени стоки по основ на 62 27 ООО 
работа на домашни претпријатија во странство 

- избери постапка на национално ниво од Кодексот на шифри за постапки на национално ниво 
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извоз Вид на постапка Шифра 
увоз 

I II III 

Увоз на други привремено извезени стоки во 62 
непроменета состојба 

Раздолжување на привремено извезена амбалажа и 62 
слично која се увезува заедно со готовиот производ 

7. СМЕСТУВАЊЕ НА СТОКИ ВО 
КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД 

Сместување на стоки во консигнационен склад 

8. ТРАНЗИТ 
Гранична Ц.И. до гранична Ц.И. 
Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И. 
Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И. 
Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И. 

9. ДРУГИ ВИДОВИ 
Раздолжување на привремено извезена стока 

заради вградување со решение на царинарница 
Раздолжување на привремено извезена стока 

заради облагородување (обработка, доработка, прера-
ботка) со решение на царинарница 

Раздолжување на привремено извезен алат и ситен 
инвентар од страна на претпријатија кои изведуваат 
работи во странство со решение на царинарница 

Раздолжување на привремено извезени стоки 
заради демонстрација и испитување со решение на 
царинарница 

Раздолжување на привремено извезени стоки на 
саеми и изложби со решение на царинарница 

Раздолжување на привремено извезени стоки 
заради поправка со решение на царинарница. 

Раздолжување на привремено извезени'стоки по 
основ на работа на домашни претпријатија во странство 
со решение на царинарница 

Раздолжување на други привремено извезени стоки 
со решение на царинарница 4 

Раздолжување напривремено увезените стоки 
заради закуп, со решение на царинарницата 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 
вградување, со решение на царинарницата 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 
облагородување согласно член 6 од ЗЦТ, со решение на 
царинарницата 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 
облагородување, со решение на царинарницата 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 
демонстрација и испитување, со решение на царинарни-
цата 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 
поправка, со решение на царинарницата 

29 

29 

ООО 

002 

71 00 ООО 

81 00 ООО 
82 00 ООО 
83 00 ООО 
84 00 ООО 

•90 21 002 

90 22 002 

90 23 002 

90 24 002 

90 25 002 

90 26 002 

90 27 002 

90 29 002 

90 50 001 

90 51 001 

90 52 001 

90 53 001 

90 54 001 

90 56 001 



113803 Вид на постапка Шифра 
увоз 

\ И 

Раздолжување на реекспорт - увоз на стоки кои 90 57 001 
биле увезени заради повторен извоз во непроменета 
или битно непроменета состојба, со решение на цари-
нарницата 

Раздолжување на реекспорт-купување на стоки во 90 58 001 
странство заради индустриска преработка, доработка и 
обработка во домашни претпријатија, со решение на 
царинарницата 

Раздолжување на други привремено увезени стоки, 90 59 001 
со решение на Царинарницата 

Пресметка на давачки за привремено увезени 91 00 ООО 
стоки 

Раздолжување на привремено увезените стоки 92 50 001 
заради закуп по службена должност 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 92 51 001 
вградување по службена должност 

Раздолжување на стоки по службена должност на 92 52 001 
привремено увезени стоки заради облагородување 
согласно член 6 од ЗЦТ 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 92 53 001 
облагородување по службена должност 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 92 54 001 
демонстрација и испитување по службена должност 

Раздолжување на привремено увезени стоки заради 92 56 001 
поправка по службена должност 

Раздолжување на реекспорт - увоз на стоки кои 92 57 001 
биле увезени заради повторен извоз во непроменета 
или битно непроменета состојба по службена должност 

Раздолжување на реекспорт-купување на стоки во 92 58 001 
странство заради индустриска преработка, доработка и 
обработка во домашни претпријатија по службена 
должност 

Раздолжување на други привремено увезени стоки 92 59 001 
по службена должност 

Упатување на стоки од консигнационен склад 95 71 ООО 
заради снабдување на ваздухоплови кои сообраќаат со 
странство 

Упатување на стоки од консигнационен склад во 96 71 ООО 
слободни царински продавници 

Упатување на стоки од консигнационен склад во 97 71 ООО* 
царински склад, царински магацин или царинско 
стовариште 

Враќање на стоките од консигнационен склад во 98 71 ООО 
странство, односно во слободна царинска зона 

Забелешка: Во последната колона каде стои ознаката "ххх" трите цифри кои се 
пополнуваат во рубрика 37 трета подрубрика се дефинирани со 
постапка на национално ниво и треба да се изберат од Кодексот на 
шифри за постапки на национално ниво. 
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XI. ПОСТАПКИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

. . Постапка на национално ниво Шифра број 

1. Царината и царинските давачки се пресметуваат но не се 
наплаќаат 

005 

2. Образец ЕЦД за увоз кој се -користи за раздолжување на 
привремено увезена стока 

. 001 

3. Образец ЕЦЦ за извоз кој се користи за раздолжување на 
привремено извезена стока 

002 

4. Не подлежи на плаќање на царина по член 18 од ЗЦ 018 
5. Не се плаќаа!- царина и други увозни давачки по член 246 од 

ЗЦ , -
246 

6.. Не се плаќаат царина и други увозни давачки по член 266 од 
ЗЦ (стока што била привремено извезена на поправка во 
гарантен рок) 

266 

7. Реекспорт согласно чл.6 од Законот за царинска тарифа 600 
8. Образец ЕЦД за увоз кој се користи за раздолжување н # 

привремено, < увезени стоки-реекспорт согласно , чл.6 од 
Вакрцот за царинска тарифа 

601 

9. Член 25 став 1 точка 1 од ЗЦ 511 
10. Член 25 crab 1 Toxica ? од ЗЦ 512 
11. Плен 25 став Ј т0чка 3 од ЗЦ 513 
12. Чле£ 25 став 1 точка 4 од ЗЦ 514 
13. Член 26 став Ј точка 1 од ЗЦ 611 
14. Член 26 став Ј трчка 2 од ЗЦ 612 
15. Член 26 став } точка 3 рд ЗЦ ffl® 
16. Член 27 став 1 точка 1 рд ЗЦ 711 
17. Член 27 став 1 точка 2.од ЗЦ 712 
18. Член 27 став 1 трчка 3 oft ЗЦ 713 
19. Член 27 став 2 трчка 1 од ЗЦ 721 
20. Член 27 став 2 точка 2 од ЗЦ 722 
21. Член 27 стар 2 точка 3 од ЗЦ 723 
22. Член 27 став 5 од ЗЦ ' ; 705 
23. Член 27 став 6 од ЗЦ 706 
24. Член 27 став 7 од ЗЦ 707 
25. Член 27 став 9 од ЗЦ 709 
26. Член 27 став 11 од ЗЦ 711 
27. Член 28 став 1 точка 3 од ЗЦ 803 
28. Член 28 став 1 точка 4 од ЗЦ 804 
29. Член 28 став 1 точка 5 од ЗЦ 805 
30. Член 28 став 1 точка 6 од ЗЦ 806 
31. Член 28 став 1 трчка 7 од ЗЦ 807 
32. Член 28 став Ј точка 8 од ЗЦ 808 
33. Член 28 став 1 точка 10 од ЗЦ 810 
34. Член 28 став 1 точка 11 од ЗЦ 811 
35. Член 28 став 1 точка 13 од ЗЦ 813 
36. Член 28 став 1 точка 15 од ЗЦ 815 
37. Член 28 став 1 точка 16 од ЗЦ 816 
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Постапка на национално ниво Шифра број 

38. Член 28 став 1 точка 17 од ЗЦ 817 
39. Член 29 став 1 точка 1 од ЗЦ 901 
40. Член 29 став 1 точка 2 од ЗЦ 902 
41. Член 29 став 1 точка 3 од ЗЦ 903 

42. Член 29 став 1 точка 4 од ЗЦ 904 
43. Член 29 став 1 точка 5 од ЗЦ 905 
44. Член 29 став 1 точка 6 од ЗЦ 906 
45. Член 29 став 1 точка 7 од ЗЦ 907 

46. Член 29 став 1 точка 8 од ЗЦ 908 
47. Член 29 став 1 точка 9 од ЗЦ 909 
48. Член 29 став 1 точка 10 од ЗЦ 910 

49. Член 29 став 1 точка 11 од ЗЦ 911 
50. Член 29 став 1 точка 12 од ЗЦ 912 
51. Член 29 став 1 точка 13 од ЗЦ 913 
52. Член 29 став 1 точка 14 од'ЗЦ 914 
53. Член 29 став 1 точка 15 од ЗЦ М5 
54. ^ленЗОодЗЦ збо 
55. Член 32 од ЗЦ 320 
56. Член 52 од ЗЦ - царински контигент со 100% ослободување 520 

од царинска стапка 
57. Член 52 од ЗЦ - царински контигент со 50% ослободување од 521 

царинска стапка 
58. Член 52 од ЗЦ - царински контигент со 5% царинска стапка 522 
59. Член 56 од ЗЦ 560 
60. Член 60 од ЗЦ - ФАРЕ програма 610 
61. Член 60 од ЗЦ - Спогодба за увоз на предмети од просветен, 620 

научен и културен карактер 
62. Член 60 од ЗЦ - останато 630 

XII. ВИДОВИ НА ДАВАЧКИ 

Вид на давачка Шифра 

1. Царинска евиденција СЕ 
2. Царина согласно царинската стапка CD 
3. Царина према сезонска царинска стапка СЅ 
4. Давачка за земјоделски и прехрамбени производи СР 
5. Данок на промет на производ*! DAN 
6. Акциза .. АКС 
7. Такса по тежина, односно по единица мера ТТ 
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XIII. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И АКЦИЗИ 

Ред. 
број Данок на промет на производи и акцизи Шифра 

1. Данок и акциза не се плаќа 999 

ДАНОК НА ПРОМЕТ 
2. Тарифен број 1 025 
3. Тарифен број 2 005 

АКЦИЗИ 
Тарифен број 1 

4. 
5. 
6. 

МБ 86 
МБ 98 
БМВ 95 

111 
112 
ПЗ 

7. 
8. 

Д-1 
Д-2 

121 
i22 

9. ЕЛ 131 
10. Млазно гориво и авионски бензин 141 
11. Петролеј за мотори, петролеј за осветлување, авионски и мо-

торни масла, минерални и мазивни масла и масти, хипоидни и 
други минерални масла и масти, како и масла за 
подмачкување и примарен (суров) бензин 

151 

12. 
13. 

Течен нафтен гас 
Течен нафтен гас за погок па моторни возила и моторни 
пловни објекти 

161 
162 ' 

14. 

15. 

Масло за горење, мазут и тоа: лесно (Л), средно (С), тешко 
(Т), екстра тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно (HCJI), ниско-
сулфурно средно (НСС) и нискосулфурно тешко (ИСТ) 
Масло за горење-мазут за одредени индустриски гранки 

171 

172 

16. 
17. 
18. 

Тарифен број 2 
Сите видови увозни цигари 
Сите видови домашни цигари 
Режан тутун од сите видови и квалитети, цигарилоси, тутун 
за лулиња, тутун за џвакање и бурмут 

211 
212 
213 

19. 
20. 
21. 

Тарифен број 3 
Ракии и вињак 
Други жестоки пијалоци 
Пиво 

311 
312 
313 

22. 

23. 

Тарифен број 4 
Патнички автомобили со работна зафатнина на моторот до 
2,0 литри 
Патнички автомобили со работна зафатнина на моторот над 
2,0 литри 

411 

412 

24. 
Тарифен број 5 

Природни скапоцени камења ^природен бисер и производи 
од сите видови форми изработени со бесценети камења и би-
сер; со рака изработени јазлени теписи со повеќе од 120.000 
јазли по м2; кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и 
друго) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од 

511 
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Данок на промет на производи и акцизи Шифр^ 

природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и 
други производи), застапени со повеќе од 50% од вредноста 
на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и 
производи од тие кожи и крзна 

25. Украсни и други производи од сите видови или форми 512 
изработени со повеќе од 2% злато или други благородни 
метали (платина и друго), освен производи изработени со 
повеќе од 50% сребро 

26. Пригодни ковани пари, златници, сребреници, медалји, 513 
плакета, одликувања и значки, исковани по повод историски, 
културни, спортски и хуманитарни настани кои се од општ 
интересна Република Македонија или се од меѓународно 
значење и кои се произведени во Република Македонија 

27. Сурово кафе Тарифен број 6 ш 

28. Пржено кафе 612 
29. Мелено и екстракт од кафе 613 

XIV. НАМЕНИ НА УВОЗОТ 
Ред. Намена на увозот Шифра 
број 

1. Опрема 01 
2. Репродукција и суровини 02 
3. Резервни делови ОЗ 
4. Потрошен материјал 04 
5. Широка потрошувачка 05 

ХУ.ВИДНАј^ЖТИ 
Ред. 
б ј Вид на колети Шифра 

1. Неспакувано, распакувано 00 
2. Рефус 01 
3. Рефус, зрнеста структура 02 
4. Рефус, течна состојба 04 
5. Ролни 13 
6. Инготи 17 
7. Кутии 21 
8. Картони 22 
9. Гајби за овошје и зеленчук 23 
10. Сандаци 24 
11. Гајби за шишиња 29 
12. Боци за гас под притисок 31 
13. Буриња 34 
14. Канистри 35 
15. Вреќи 62 
16. Бали 65 
17. Друго 99 

XVI. ВИДОВИ НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ИСПРАВИ 

Вид на приложен документ и исправа Шифра 

1. Решение/потврда/одобрение од Министерство за сообраќај и 068 
врски за ослободување од плаќање на царина (член 25 до 32 
од ЗЦ) 
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2. Решение/потврда/одобрение од Министерство за внатрешни 069 
работи за ослободување од плаќање на царина (член 25 до 32 , 
од ЗЦ) 

3. Решение/потврда/одобрение од Министерство за култура 070 
работи за ослободување од плакање на царина (член 25 до 32 
од ЗЦ) 

4. Решение од Влада на Република Македонија за остварување 071 
на поединечни повластици 

5. Решение/потврда/одобрение од Министерство за одбрана за 072 
ослободување од плакање на царина (член 25 до 32 од ЗЦ) 

6. Решение/потврда/одобрение од Министерство за надворешни 073 
работи за ослободување од плакање на царина (член 25 до 32 
од ЗЦ) 

7. Решение/потврда/одобрение од Министерство за финансии за 074 
ослободување од плакање на царина (член 25 до 32 од ЗЦ) 

8. Решение/потврда/одобрение од Министерство за здравство за 075 
ослободување од плакање на царина (член 25 до 32 од ЗЦ) 

. 9. Решение/потврда/одобрение од Министерство за стопанство 076 
за ослободување од плакање на царина (член 25 до 32 од ЗЦ) 

10. Решение/потврда/одобрение од Министерство за урбанизам, 077 
градежништво и заштита на животната средина за ослободу-
вање од плакање на царина (член 25 до 32 од ЗЦ) > 

11. Решение/потврда/одобрение од Македонската православна 078 
црква или Исламската верска заедница или друга верска ор-
ганизација за ослободување од плакање на царина (член 25 до 
32 од ЗЦ) 

12. Решение/потврда/одобрение од Министерство за труд и соци- 079 
јална политика за ослободување од плакање на царина (член 
25 до 32 од ЗЦ) 

13. Други решенија/потврди/одобренија за ослободување од 080 
плакање на царина (член 25 до 32 од ЗЦ) 

14. Одобрение/дозвола за извоз или увоз издадена од Минис- 081 
терството за здравство, односно од Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство (Ј1Б1/Д1) 

15. Дозвола за увоз издадена од Министерството за урбанизам, 082 
градежништво и заштита на животната средина (Ј1Б4 или Д4) 

16. Согласност од Министерство за стопанство за извоз или увоз 083 
на стоки (Ј1Б7) 

17. Дозвола за извоз или увоз од Министерство за надворешни 084 
работи (Д) 

18. Решение за еднократно обавување на надворешно-трговско 089 
работење 

19. Одобрение од Министерство за надворешни работи за 092 
бесплатни пратки (член 46 од ЗНТР) 

20. Решение за одобрена квота 093 
21. Одобрение за долгорочна производствена кооперација 096 
22. Решение за посредување во надворешно-трговскиот промет 097 
23. Регистрација на правно лице во надлежен суд 098 
24. Пакинг листа 141 
25. Договор за купопродажба 315 
26. Решение за вршење на компензациони работи 316 
27. Профактура 325 
28. Комерцијална фактура 380 
29. Банкарска гаранција. 430 
30. Образец за обезбедени девизни сретства 431 
31. Полиса за осигурување 530 
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32. Список на селидбени предмети за домаќинството 601 
33. Список на предмети за стопански инвентар 602 
34. Потврда за времетраење на престој во странство 603 
35. Авионски товарен лист 740 
36. Товарен лист 761 
37. Фактура за превоз 780 
38. Карго манифест 785 
39. Молба за одобрување на привремен увоз 800 
40. Молба за одобрување на привремен извоз 801 
41. Молба за ослободување од плакање на царина 802 
42. Норматив за изработка на готови производи 803 
43. Спецификација на стоки кои привремено се увезуваат, однос- 804 

но кои привремено ќе се увезуваат 
44. Изјава на корисникот за остварување на одредени ослободу- 805 

вања 
45. Молба за примена на член 4 од Законот за царинска тарифа 806 
46. Спецификација за примена на член 4 од Законот за царинска 807 

тарифа 
47. Изјава согласно член 46 од ЗНТР 808 
48. Извозна дозвола 811 
49. Потврда од Министерство за стопанство за извршен преглед 842 

и евидентирање на пропратна техничка документација на 
увезениот производ (Ј1БЗ) 

50. Потврда од Заводот за стандардизација и метрологија дека ги 843 
исполнуваат метролошките и другите услови пропишани со 
Закон (Ј1Б2) 

51. Фитосанитарно уверение 851 
52. Санитарно уверение 852 
53. Ветеринарно уверение 853 
54. Уверение од пазаришна инспекција 856 
55. Уверение за движење ЕУР. 1 861 
56. Сертификат за потекло 864 
57. Уверение за движење ЕУР. 2 865 
58. Декларација за вредност (ДЦВ и ДЦВ1) 934 
59. Фактура за царински потреби (бесплатна фактура, вредноста 935 

искажана само за царински потреби) 
60. Изјава за данок 938 
61. Образец ЕЦД за царински надзор 941 
62. Образец ЕНД за увоз кој се користи за раздолжување на 942 

привремено увезени стоки 
63. Образец ЕЦД за извоз кој се користи за раздолжување на 943 

привремено извезени стоки 
64. Образец ЕЦД за увоз со кој привремено се увезени стоките 944 

(кое се раздолжува) 
65. Образец ЕЦД за извоз со кое привремено се извезени стоките 945 

(кое се раздолжува) 
66. Лист на промена на податоци 946 
67. Генерално решение за привремен увоз 947 
68. Решение за привремен увоз 948 
69. Решение за привремен извоз 949 
70. ТИР карнет 950 
71. АТА карнет 955 
72. Други документи неопходни за царинење 999 
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Образец XXII. 
210x148 mm 

,испрати! железничка станица Рон иа предавањето иа стоките 

превозни ЦАРИНСКИ стоки 
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Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд во Скоте I - Скопје, Трег. бр. 
2433/97. (18748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1946/97 на регистарска влошка бр. 6 
02000987-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Менду Фета Ља-
малари, ТП авто такси „МЕНДУ", ул.„Дижонска 23" 
бр.4, Скопје. 

Дејности: 060602 - Превоз на патници со такси ав-
томобили. 

Менду Љамалари е управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд во СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 
1946/97. (18749) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2374/97, на регистарска влошка бр. 1-19541, го запиша 
во судскиот регистар основање на Претпријатие за 
вработување на инвалиди „ОМЕГА ФУДС" п.о. увоз-
извоз ул. „Богомила" бр 6, Битола. 

Основач: ДиЈана Талевска. 
Седиште: ул. „Богомила" бр. 6, Битола. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 
090123, 090129, 090139, 013121, 020140, 060502, 060602, 
050100, 050302 , 080201, 080190, 080201, 080202, 090150, 
090171, 090181, 090209, 110302, 110903, 110909, 013200, 
013904, 013073, 013099, 013050, 013072, 013021, 013400, 
013060, 013099, 030003, 070310, 070320, посредување во 
надворешно трговскиот промет, реекспорт, застапува-
ње и консигнациони работи во надворешно трговскиот 
промет 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а со трети 
лица претпријатието во правниот промет со целиот 
имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е 
Тоде Петровски со завршена средна стручна спрема 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр. 2374/97 
(18948) 

Основниот суд во Битола, го запиша во судскиот 
регистар Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги Мирела Хајдар и Мирсад Зенулаи „ША-
НА - КОМЕРЦ" д о о Охрид 

Содружници Мирела Хајдар и Мирсад Зенулаи со 
акт од ОЗ 11.1997 год 

Седиште: ул. „Гоце Делчев" бр. 370, Охрид 
Дејности: 012611, 012612, 012513, 012614, 012615, 

012621, 012622 , 012623, 012624 , 012691, 012699, 012810, 
012820, 012830, 050301, 050302 , 060501, 060502, 060601, 
060602, 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124 , 071025, 070126, 070127 , 070128, 07012?, 
071031, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 70221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 080129 , 080190, 080201, 080202, 091021, 090150, 
090202, 090209, 110309, откуп на земјоделски и сточар-
ски производи, шумски плодови и лековити билки, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
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транспорт на стоки и патници, миење коли, забавни 
игри на автомати, игри на среќа 

Друштвото во прометот со трети лица истапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските настанати 
со трети лица во правниот промет претпријатието од-
говара со целиот имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Мирела Хајдар, 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, (18949) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2242/97, на регистарска влошка бр. 2-561, го запиша 
во судскиот регистар основање на задруга на Прои-
зводно, трговска, услужна задруга „ПРОГРЕС" п.о. 
увоз-извоз ул. „Партизанска" бр. 16, Македонски 
Брод 

Седиште: ул. „Партизанска" бр. 16, Македонски 
Брод 

Основачи: Јованка Иваноска, Загорка Ристеска. 
Дејности: 011810, 011831, 011832 , 011941, 013010, 

013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013060, 013121, 
060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 071040, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070226, 
070229 , 070310, 070350, 080121, 081029, 080201, 080202, 
110309, 120350, 070310, 070320, откуп на лековити бил-
ки шумски производи, меѓународен превоз на стоки и 
патници, застапување и посредување во промет со сто-
ки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складишта на странски стоки, угостителски и тури-
стички услуги, меѓународна шпедиција. 

Овластување на субјектот со уписот во правниот 
промет спрема трети лица полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот во правниот промет е Ангелко Стој че ски, дирек-
тор на задругата со полни овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срсг. бр. 2242/97. 
(18950) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2325/97, го запиша основање на Приватната здравстве-
на организација-аптека „АКАЦИЈА" п.о. ул. „Андон 
Славејко" бб, Прилеп. 

Седиште: ул." „Андон Славејко" бб, Прилеп. 
Основач: Аница Марковска. 
Дејности: 130160, аптека. 
Приватна здравствена организација во прометот со 

трети лица има полни овластувања и полна одговор-
ност. 

Директор Аница Марковска 
Од Основниот суд во Битола, Срег бр 2325/97. 

(18951) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2326/97, на регистарска влошка бр. 2-571, го запиша 
во судскиот регистар основање на Производно тргов-
ска задруга „КОНЕСКИ" п о ул. „Стеван Апостоло-
ски" бр 13, Прилеп 

Седиште, ул. „Стеван Апостолоски" бр. 13, При-
леп 

Дејности: 011314, 011390, 011941, 012321, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012621, 013010, 013021, 013022, 
013072, 013200, 013400, 013500 , 013909, 020110, 020121, 
020140, 050301, 050302, 060101, 060501, 060502, 060502, 
0650602, 070111, 070112, 070113, 071014, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 071029, 
070132, 071040, 070150, 070211, 070212,, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090129, 
090131, 090139, 090171, 110109, 110402, 110404, 110620, 
110903, 110905, 110909, 120311, 070310, 070320, меѓуна-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



16 јануари 1998 . СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 2 - Стр. 167 

роден транспорт на патници и стоки, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складишта за странски стоки, реекспорт. 

Борис Методиев Конески, директор на задругата со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Полни овластувања, полна одговорност 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2326/97. 

(18952) 

Основниот суд Штип во Штип со решението 
Срег.бр. 995/97, на регистарска влошка 1-7426-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Производно, услужно и трговско претпријатие 
на големо и мало увоз-извоз „РИКИ-ЕКСПОРТ" п.о. 
М. Каменица, ул. „Индустриска" бр. 64. 

Костадиновски Ацо од М. Каменица, ул. „Индустри-
ска" бр. 64, Делчево се разрешува од функциите дирек-
тор на претпријатието и застапник во надворешниот 
промет и се брише од судскиот регистар. 

Костадиновска Благица од М. Каменица, ул. „Инду-
стриска" бр. 64 - Делчево се назначува за директор на 
претпријатието и застапник во надворешниот промет 
со неограничени овластувања и се запишува во суд-
скиот регистар. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег.бр. 995/97. 
(16025) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Ст.бр.1135/96 од 30.V.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"Тоса Комерц" од Скопје, ул. "Ѓ. Петров" бр.97 б. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,ул ."АВНОЈ" бр. 68/IV,телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувшБе на пријавените побарувања 
се закажува на 19.11.1998 година, во 8,30 часот, во соба 
6poj 58 во зградата на Апелациониот суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19582) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1193/97 од 09.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот "Валкано-
промет" ПТ од Скопје, ул. "12 Ударна бригада" бр.2. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска,судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,бул."АВНОЈ" бр. 68/IV,телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.11.1998 година, во 8,10 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19583) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.1249/94 од 22.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ППУП 
"Индира пром" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар,ул."Седек Костоски" бр. 25. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број II во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19750) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.370/97 од 11.XII. 1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот Ш И "Даниел 
компани" увоз-извоз од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица СТОЈКОСКИ, 

судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Василије Василески 

од Гостивар, ул."Седек Костоски" бр.25 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.11.1998 година, во 12,00 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19751) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.92/96 од 10.XII.1997 година е отворена, 
стечајна постапка над должникот ПП "Мерцедес про-
мет" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јане Бибоски од 
Гостивар,ул."Бранко Станковиќ" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во .рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1998 година, во 11,30 часот, во соба 
број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19752) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.347/97 од 09.XII.1997 година е отворена, 
стечајна постапка над должникот ПГП "Одисеј" од 
Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јане Бибоски од 
Гостивар,ул."Бранко Станковић бр. 6. 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со првава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.11.1998 година, во 08,30 часот, во 
соба 6poj 54 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19753) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.254/97 од 14.Х.1997 година е отворена, 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и угостителство "Ма-Ком" 
ДОО од Гостивар. 

За стечаен судиЈа е одредена Катица Стојкоска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Јане Бибоски од 
Гостивар,ул."Бранко Станковић бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со првава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.1.1998 година, во 11,00 часот, во соба 
б р ОЈ 5 4 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд во Гостивар. (19754) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 180/96 од 28.Х.1997 година е отворена, 
стечајна постапка над должникот Приватно претпри-
јатие за производство, трговија, транспорт и услуги 
"Маком - Ауто" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Јане Бибоски од 
Гостивар,ул."Бранко Станковиќ" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1998 година, во 8,00 часот, во соба 
број 54 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19755) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 114/96 од 14.IV.1997 година е отворена, 
стечајна постапка над должникот Д.О.О. "Ран 
производ" од СтоЈаково. 

За стечаен судија е одредена Драги Дилберов, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Трајков Алекса од 
Гевгелија,ул."Коле Неделковски" бр. 24/6, телефон 
213-028 и 211-651 (034). 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.1.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 10 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (19756) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 120/97 од 26.ХИ.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ПТУУ "Квин" 
од Кавадарци, ул."Нов Белград" бр.2. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судиЈа 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тимчо Ридов од 
Кавадарци,ул."Мито Хаџи-Василев" бр. 49. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 26 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19757) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 116/97 од 25.ХИ.1997 година, се от-
вара стечајна постапка над должникот ПП "Викенд", 
од Кавадарци, ул."Беласица" бр. 20, со жиро сметка 
бр. 41620-601-30944, но истата не се спроведува поради 
немање на материјални средства па се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се бришеа од регистарот на претпријатија што 
се води при Основниот суд Скопје I - Qconje, како и да 
настане гаснење на жиро сметката на должникот КОЈ а 
се води при ЗПП Експозитура - Кавадарци. 

Примерок од решението се објавува во "Службен 
весник на РМ" и огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19758) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 92/97 од 26.XII.1997 година, се от-
вара стечајна постапка над должникот ПТУП "Бар-
ком", од Кавадарци, отворена со решение на Ос-
новниот суд во Кавадарци, Ст.бр.92/97 од 11.XI.1997 
година, ја заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како 
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот 
бр.41620-601-49110, што се води при ЗПП Експозитура 
- Кавадарци. 

Примерок од решението се објавува во "Службен 
весник на РМ" и огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19759) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 466/96 од 23.XII. 1997 година, се от-
вара стечајна постапка над должникот ПУТП 
"Егзистениција", од Кавадарци, отворена со решение 
Ст.бр. 466/96 од 09.IX.1997 година, ја заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како 
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот 
бр. 41620-601-19457, што се води при ЗПП Експо-
зитура - Кавадарци. 
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Примерок од решението се објавува во "Службен 
весник на РМ" и огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19760) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.60/97 од 26.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот "Марком 95" 
од Кавадарци, ул."Индустриска" бр.20. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пано Ристов од 
Кавадарци,ул."Едвард Кардељ" бр. 5/13. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечај ниотдолжник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1998 година, во 10,15 часот, во соба 
број 26 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19761) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 114/97 од 26.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ПЈ1Б "Мак-
компани" од Кавадарци, ул."Илинденска" бр.115-3/15. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пано Ристов од 
Кавадарци,ул."Едвард Кардељ" бр. 5/12. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1998 година, во 8,45 часот, во соба 
број 26 во овој суд« 

Од Основниот буд во Кавадарци. (19762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.281/97 од 17.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ТТУП "Мило 
Турс" од Скопје, ДТЦ Мавровка локал 71. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски,судија 
при овој суд. 

За стечаен управник 6 одреден Стојан Ќоќоровски 
од Скопје, ул."Рокомија" бр. 35,телефон 612-360. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.11.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19815) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.197/97 од 11.XI.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ПТУП "ИВА" 
од Скопје, ул. "Жан Жорес" бр.129-4/19, со жиро 
сметка 40110-601-127348. 

За стечаен судија е одредена Маја М алахова, суд иј а 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пуровски Коста од 
Скопје, ул."Железничка" бр. 33, телефон 221-444. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.11.1998 година, во 9,45 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19822) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
935/96 од 16.XII.1997 година над ПП "Дебел" - Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19837) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
442/97 од 16.X3I.1997 година над ПП "Пегаз" - Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19838) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
863/96 од 16.XII.1997 година над ПП "Розлас" - Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19839 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на стечајниот совет Ст.бр. Д49/96 од 
04.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над 
ТП "Сникат" од е. Сушица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наве-
деното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица и Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (19841) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр. 161/97 од 25.XI. 1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за угостителство и трговија увоз-извоз "Фатони-Д^ни" 
од Гостивар. \ 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар,ул."Седек Костоски" бр. 25. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19842) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со след-
ните решенија заклучена е стечајната постапка 
спрема следните должници: со решение Ст.бр. 176/97 
од 18.XII.1997 година на Основниот суд Тетово над 
ПП "Кордун" од е. Челопек; со решението Ст.бр. 
75/96 од 20.XI.1997 година на Основниот суд Тетово 
над ПП "Марјан Компани" од Челопек; со решение 
Ст.бр. 110/96 од 19.XIL1997 година на Основниот суд 
Тетово, према ПТУП "Цинка Компани" од Тетово; со 
решение Ст.бр.800/95 од 29.11.1996 година на 
Окружниот стопански суд - Скопје, спрема Ш И 
"Јасна Комерц" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од основниот суд во Тетово. (19843) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 
90/96 од 20.V. 1997 година отвори стечајна постапка 
над ПИ "Мар-ел" - Прилеп но истата не ја спроведе 
туку заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19844) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
40/96 од 18.XI.1997 година ја заклучи стечајната пос-
тапка над ПП "Супер Македонска книга 17" - Прилеп, 
ул."Димо Наредниот" бр. 16/8 со жиро сметка 41100-
601-9896. 

Од основниот суд во Прилеп. (19845) 

Склученото присилно порамнување помеѓу 
должникот ДОО "Дримкол" - Рудник за јаглен - е. 
Вевчани и доверителите се одобрува на начин што 
должникот утврдените побарувања ќе ги измири во 
рок од 2 - две ипол години сметано од денот на 
склученото присилно порамнување 02.VII.1997 година. 

Склученото присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите што не учествувале во 
постапката, како и спрема доверителите што учеству-
вале во постапката, а нивните побарувања се оспо-
рени, ако дополнително се утврдат. 

Управникот за присилно порамнување Кутаноски 
Ѓорѓи од Струга се разрешува од должност со денот 
на склучувањето на порамнувањето. 

Од Основниот суд во Струга. (19846) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.24/96 од 26.XII.1997 година, стечај-
ната постапка над стечајниот должник Хемиска лабо-
раторија "Хемика", од е. Возарци, отворена со реше-
ние на Окружниот стопански суд - Скопје, Ст.бр. 
135/93, од 06.IX.1993 година, ја заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија, 
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
како и да настане гаснење на жиро сметката на 
должникот број 41620-601-4099, што се води при ЗПП 
Експозитура-Кавадарци. 

Примерок од решението да се објави во "Службен 
весник на РМ" и огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19847) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци, 
ги повикува сите доверители на стечајниот должник 
ОПЗП "Душан Ќириќ - во стечај, е. Росоман -
Кавадарци на рочиште за присилно порамнување на 
ден 04.11.1998 го дин а,во 9 часот на кое рочиште 
доверителите ќе се изјаснат и гласаат за предлогот за 
присилно порамнување и тоа 100% исплата за период 
од три години без камата. 

Рочиштето ќе се одржи во просториите на 
Основниот суд во Кавадарци, соба број 27. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат 
со поднесок што го потпишал овластен застапник на 
доверителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19848) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци, 
ги повикува сите доверители на стечајниот должник 
ВРО "Тиквешко Поле" - Кавадарци, ул."Илинденска" 
бр. 25 на рочиште за присилно порамнување на ден 
23.1.1998 година,во 9 часот на кое рочиште довери-
телите ќе се изјаснат и гласаат за предлогот за 
присилно порамнување и тоа 100% исплата за период 
од три години без камата. 

Рочиштето ќе се одржи во просториите на Основ-
ниот суд во Кавадарци, соба број 27. Доверителите 
можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го 
потпишал овластен застапник на доверителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19849) 

Основниот, суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 41/97 од 08.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот "Мак-Комерц" 
од Кавадарци, ул."3ападен булевар" бб. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Милков од 
Кавадарци,ул."Горски Венец" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.11.1998 година, во 10 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19850) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 133/97 од 08.XII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ПТП "Овош-
таркооп" од Кавадарци, ул."25 Мај" бр.48. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тоде Белковски од 
Кавадарци,бул."Кочо Рацин" бр. 3/8, телефон 77-594. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
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докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.II. 1998 година, во 9 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19851) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.477/96 од 27.Х.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот "Евро Дрво" 
од Кавадарци, ул."Илинденска" бр. 32. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пано Ристов од 
Кавадарци,ул."Едвард Кардељ" бр. 17-5/13, телефон 
71-269. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.1.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (19852) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 185/97 од 08.ХИ.1997 година е отворена, 
стечајна постапка над должникот ДОО "Илинден"од 
Крушево, ул."Питу Гули" бб, со жиро сметка 41110-
601-6457. 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јуца Ташули, дипло-
миран економист од Крушево,ул."Манчу Матак" бр. 
47. 

Се повикуваат доверителите да им ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок 
во два примероци со доказите и вирманската уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите према 
стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.11.1998 година, во 12,00 часот, во 
судница голема сала во Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.306/97 од 14.VII.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот ПЗПУТ "Уно" 
- ДОО од Скопје, ул ."Петар Поп Арсов" бр.17/3-16 и 
жиро сметка 40100-601-236561. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
Зекир иј а,судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Ристески од 
Скопје, ул."Волгоградска" бр. 4-3/4,телефон 377-254. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.11 Л998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19854) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со 
решението Ст.бр.143/97 од 19.XI.1997 година е отво-
рена, стечајна постапка над должникот Ш1 "Шел" од 
Охрид, ул."Абас Емин" бр. 27. 

За стечаен судија е одреден Владо Дејаноски,* 
судија при oboj суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Тодороски од 
Охрид, ул."Васил Главинов" б.б. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.11.1998 година, во 12,00 часот, во 
сала бр.З на Основниот суд во Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (19859) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 33/96 од 16.XII.1997 година е отворена 
постапка за присилно порамнување према должникот 
ТУП "Мулти - компани" од е. Велгопгги. 

Се повикуваат сите доверители на должникот 
ТУП "Мулти Компани" од е. Велгошти, на рочиштето 
за присилно порамнување кое ќе се одржи во Основ-
ниот суд во Охрид, на ден 20.11.1998 година со почеток 
во 12,00 часот. 

Со понудата за принудно порамнување должникот 
нуди исплата на долгот во полн износ со рок на 
отплата од шест месеци, од денот на склучувањето на 
порамнувањето без камата. 

Огласот за присилно порамнување е истакнат на 
Огласна табла во Основниот суд Охрид, на ден 
16.XII.1997 година. 

Од Основниот суд во Охрид. (19860) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 10/96 од 02.ХПЛ997 година е одобрено 
заклученото i принудно порамнување помеѓу долж-
никот 3 3 "Славеј" од е. Мешеишта, со неговите дове-
рители, така што се запира стечајната постапка према 
должникот со што престануваат правните последици 
со отворањето на стечајната постапка. 

Заклученото присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите кои не учествувале во 
постапката за присилно порамнување. 

Од Основниот суд во Охрид. (19861) 

Основниот суд во Струга објавува дека со реше-
нието Ст.бр.29/96 од 29.XI.1997 година предлогот за 
присилно порамнување доставен од управникот за 
присилно порамнување Фуат Ќазимоски, со кој се 
предлага наплата на утврдените побарувања на дове-
рителите во висина од 60% за период од две години 
према должникот ПП "Ѓорѓи" од Струга се одобрува 
со следната динамика: 

40% од дисконтираниот износ да се исплати во 
текот на 1998 година и 60% од дисконтираниот износ 
ца се исплати во текот на 1999 година. 
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Склученото присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите кои не учествувале во 
постапката, како и спрема доверителите што учест-
вувале, а нивните побарувања се оспорени, ако 
дополнително се утврдат. 

Стечајната постапка према ПП "Горѓи од Струга 
се запира. 

Управникот за присилно порамнување Фуат Ќази-
моски се разрешува од должност. 

Од Основниот суд во Струга. (19863) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд во Битола со решението PJI. бр. 

71/97 од 09.XII.1997 година над ПГП "Молика" -
Битола и отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. ' (19661) 

Основниот суд во Битола со решението PJI. бр. 
65/97 од Борис Мијаковски над ПП "Добровени" од е. 
Добровени и отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19662) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
61/97 од 07.XI.1997 година над ПП "Грива" - Битола и 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битол а. (19663) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
85/97 од 16.XII.1997 година над ПП "Вавинец Комерц" 
- Битола и отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19836 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
81/97 од1б.ХИ.1997 година над ПП "Златна Јагода" -
Битола и отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19840) 

Основниот суд во Охрид, преку ликвидациониот 
совет, со решението РЛ.бр.12/97 од 24.XII.1997 година, 
ја отвори ликвидационата постапка према должникот 
ПП "Далга-пром" од Охрид, ул."Марко Несторови" 
бр.232, истата не ја спроведува, и се заклучува. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на Претприја-
тијата при Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Охрид. (19862) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1У.Л.бр. 277/97 од 24.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Трговско претпријатие "Илири М" увоз-извоз 
од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 11/7-2 со жиро 
сметка 40100-601-118102. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр.116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 

30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд сс 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваа! 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 9,10 часот ве 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека сс 
решението Л.бр. 76/97 од 22.XII.1997 година, отворена 
е постапка за ре дози а ликвидација над должникот ГП 
"Дас-Партнерс" од Скопје, ул. "Мексичка" бр. 8 сс 
жиро сметка 40120-601-264096. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 09.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19733) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1У.Л.бр. 193/97 од 01.Х.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот Акционерско друштво за промет на 
големо и мало "Тим = Веста" од Скопје, ул. "Џон 
Кенеди" бр. И а-б/8 со жиро сметка 40100-601-216495. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Страчкова од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 56, 
телефон 421-123, 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 9,40 часот во 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (19734) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 285/97 од 19.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за внатрешна и надворешена 
трговија на големо и мало, косигнација и застап-
нициве "Економи" Ц.О. од Скопје, ул. "Васко Кар ан-
гелески" бр. 23/1-48 со жиро сметка 40100-601-33311. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петревски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 10,20 часот во 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (19735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението 1.Ј1.бр. 184/97 од 20.XI.1997 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за меѓунаронда и внатрешна шпедиција, 
трговија на големо и мало производство на текстил и 
конфекција и транспорт "Сас" ДОО експорт-импорт -
Скопје, ул."Ѓорѓи Пешков" бр. 4, со жиро сметка број 
40100-601-158953. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19736) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Л.бр. 10/97 од 14.XI.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и туризам 
експорт-импорт "Енес-63" ДОО од е. Градец. 

За ликвидационен управник се определува Јане Би-
боски, дипломиран правник од Гостивар, ул. "Бранко 
Станоевиќ" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.1.1998 година, во 8,00 часот во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (19763) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението III.JI.6p. 276/97 од 16.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"Нидаз - Комерц" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. 
"Божин Николов" бр. 26 со жиро сметка 40100-601-
168491. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3-
34. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 09.11.1998 година, во 11,35 часот во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19821) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за трговија на Големо и мало туристички и други 
услуги " Воден" експорт - импорт ц. о. Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив: 'Трговско 
друштво за трговија на големо и мало туристички и 
други услуги " Воден - 97" Христос Дооел екс.- имп. 
Скопје". (19687) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за промет и услуги " Кес - компани" увоз - извоз 
Скопје д.о.о.". (19765) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за произ-
вотство и промет " Медитеран" експорт - импорт -
Скопје". (19618) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за про-
мет и угостителство "Југоскоп" - Скопје". (19928) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија "Жито-
комбинат" д.о.о. Скопје". (19294) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комак" 
Д.О.О. - Претпријатие за производство и промет на 
големо и м4ло увоз-извоз - Скопје". (19509) 

Правоаголен печат под назив: "Златар "Атиља" Са-
ли Атиља, ул."Белградска" бр.70,Скопје". (19506) 

Правоаголен печат под назив:"ТП"Бруно Дог Шоп" 
трговија на мало со храна козметика и опрема за 
домашни миленици Мелита Миодраг Драгошановиќ, 
ул."Васил Главинов" бр.16 вл. 2 лок.2 Скопје". (19538) 

Правоаголен печат под назив: "Маркет "Онур"- Ке-
мал Муарем Скопје". (19544) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за транс-
порт промет и услуги"Бас-ком" д.о.о.експорт - им-
порт Скопје". (19378) 

Тркалезен печат под назив: "Производно трговско 
услужно претпријатие "Рамка" доо ехпорт импорт -
Скопје". • (19543) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови од бр. 4118034 до 4118037,4118029и 4118030, 
од тековна сметка бр. 11755 8-47,из дадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Вукановска Трајанка, 
Скопје. (19214) 

Чекови од бр. 3539347 до 3539350, од тековна сметка 
бр.28129-15, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Светлана Бангиовска,Скопје. (19275) 

Чекови од бр.15640306 до 15640315, од тековна смет-
ка бр.37512-17, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Љупчо Симјановски,Скопје. (19289) 

Чекови бр.1741173, 1741174 и 1741175, од тековна 
сметка бр.50245-54, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Љупчо Симјановски,Скопје. 

Чекови од бр.3051890 до 3051908, од тековна сметка 
бр.012614521, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Крстевска Благородна,Скопје. (19291) 

Чекови бр.3840928,3840931, 3840932 и 38409330, од 
тековна сметка бр. 125549-19,издадени од Комерци-
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јална банка АД Скопје на име Татјана Грнчаровска, 
Скопје. ' (19403) 

Чекови од бр. 3605861 до 3605865, од тековна сметка 
бр. 91916-46, издадени од Комерцијална банка АД, 
Скопје на име Бошковски Зоран,Скопје. (19444) 

Чекови од бр. 15507392 до 15507400, од тековна 
сметка бр.29593-18, издаден од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Лазаров Марјан, ул."Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр.76, Скопје. (19445) 

Чекови од бр. 15001895 до 15001897 и од бр. 15057668 
до 15057676, од тековна сметка бр.24244-15, из дадени 
од Стопанска банка а.д. - Скопјена име Драгослав 
Цветановски, е. Миладиновци бр.5-А ,Скопје. (19447) 

Чекови од бр.15896094 до 15896096, од тековна 
сметка бр.23573/37,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Марика Кочевска,ул."Кленоец"бр.12-6, 
Скопје. (19454) 

Чекови од бр.2512407 до 2512409 и 2517120, од 
тековна сметка бр. 209127396, издаден од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Мирчески Тер асим,Скопје. 

Чекови 4 од тековна сметка бр.2090/06, издадени од 
Охридска банка а.д. - Охрид на име Ристески Ило, ул. 
"Бул.Турист." бр.6,Охрид. (19487) 

Чекови од бр.2748997 до 2749005, од тековна сметка 
бр.8011/18 издадени од Охридска банка а.д. - Охридна 
име Петроска Елена, ул.'Таличица" бр. 13 ,Охрид. 

Чекови од бр. 840603 до 840612, од тековна сметка 
бр.5855/34, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
- Филијала - Струга на име Главинчески Марјан, ул. 

"Шак.удар.бриг." бр.38а,Струга. (19489) 
Чекови бр. 887230, од бр. 899398 до 899404, од 

тековна сметка бр.11536-82 и лична карта број 25808 
издаден од Стопанска банка А.Д. - Скопје - Филијала 

- Неготино на име Тодоров Атанас ул. "Радњанска" 
бр.44, Демир Капија. (19494) 

Чекови од бр. 899394 до 899397 и лична карта бр. 
30119 од тековна сметка бр.1626-73, издадени од Сто-
панска банка А.Д. - Скопје - Филијала - Неготино на 
име Тодорова Нада ул.'Тадњанска" бр. 44, Демир 
Капија. (19495) 

Чекови од бр.931993 до 931996,издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје - Филијала - Гевгелија на име 
Алексовски Борче, ул."Миле Пацанов" бр.7,Гевгел иј а. 

Чекови од бр. 3195583 до 3195591, 3195593, 3195594, 
3375834 и 3375835,од тековна сметка бр.26278-45, изда-
дени од Комерциална банка АД Скопје на име Накиќ 
Младен,Скопје. (19503) 

Чекови од бр.15776095 до 15776100,15422189 и 
15422190,од тековна сметка бр .783-17,из дадени од Сто-
панска банка АД Скопје на имеМирјана Михајл овска, 
Скопје. (19511) 

Чекови бр.774/05,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Филијала - Штип на име Љупчо Бр вели-
ови,Штип. (19524) 

Чекови од бр.01982461 до 01982464, издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. - Куманово на име Зоран Пет-
рушевски, ул."Живко Чинго"бр.54,Куманово. (19527) 

Чекови бр. 12454128 и од бр.15374700 до 15374704, од 
тековна сметка бр.27442/45, издадени од Стопанска 
банка а.д.- Скопје на име Станковиќ Петко ул."Фрањо 
Клуз" бр.9/11,Скопје. (19528) 

Чекови на име Атанасовски Николај,ул."4-ти Јули" 
бр .11,Штип. (19535) 

Чекови од бр. 3913348 до 3913352, од тековна сметка 
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бр. 12458040, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петковски Небојша,Скопје. (19555) 

Чекови од тековна сметка бр.9077-87 и лична карта 
бр. 166-403, издадени од УВР - Струмица,издадени од 
Стопанска банка А.Д.-Скопје - Филијала - Струмица 
на име Тинка Стојанова, ул."Младинска" бр.223, Стру-
мица. (19557) 

Чекови од бр.2932217 до 2932225, од тековна сметка 
бр. 1329-44, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Слободанка Чепиљугин,Скопје. (19575) 

Чек бр.15273244, од тековна сметка бр. 5051-28, изда-
ден од Стопанска банка АД Скопје на име Нада Ј а р -
мова,Скопје. (19586) 

Работна книшка на име Вулнет Дулатахи,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓореска Јасмина,Скопје. 
Работна книшка на име Александра Петрушевска, 

Скопје. • (19207) 
Работна книшка на име Атанасовски Јонче,Скопје. 
Работна книшка на име Иванова Елизабета,Скопје. 
Работна книшка на име Митровќ. Петар с.Петрово, 

Гевгелија. * - (19500) 
Работна книшка бр.15507на име Лазаревска Весна, 

ул."29 Ноември" бр. 204,Ресен. (19501) 
Работна книшка на име Чакова Васе, ул. "М. Прос-

ветители" бр.19/3 ,Охрид. (19502) 
Работна книшка на име Самир Хаџиабдули,Скопје. 
Работна книшка на име Стојановска Жаклина. 

Скопје. (19537) 
Работна книшка на име Најдовска Олгица,Скопје. 
Работна книшка на име Миленковски Ацо,Скопје. 
Работна книшка на име Весна Стојановска Нико-

ловска,Скопје. (19549) 
Работна книшка на име Марјан Бунгуроски,Скопје. 
Работна книшка на име Ивановска Божица,Скопје. 
Работна книшка на име Костадинова Благица, 

Скопје. (19577) 
Работна книшка на име Велимир Јовановски,Скопје. 
Работна книшка на име Нафие Гафур,Скопје. 
Работна книшка на име Асан Абди,Скопје. (19585) 

Воена книшка В.бр.020018, издадена од Министер-
ство за одбрана на РМ - Подрачна единица - Ресен на 
име Тошевски Таше Горан, нас. Пролет б.б.,Ресен. 

Чековна картичка,издадена од Стопанска банка а.д. 
- Скопје, Филијала - Штип на име Бојкова Истирка, ул. 
"Коле Неделков" бр. 19,Штип. (19525) 

Свидетелство за I година, издадено од АСУЦ"Боро 
Петр ушевски", Скопје на име Васил ев Никол а, Скопје. 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ "Пе-
тар Здравковски - Пенко" - Скопје на име Шабанов 
Суват,Скопје. (19389) < 

Свидетелство за VIII оддел ение,из даден а од ОУ"На-
им Фрашери" - с.Неготино на име Сирмијета Хасани, 
е. Неготино,Гостивар. (19499) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ 
"Марко Цепенков", е. Зелениково на име Бислим Ав-
дили, Скопје. (19554) 

Свидетелство издадено од ОУ "Рајко Жинзифов"-
с.Д.Оризари - Велес на име Зоховиќ Ифо, с.Оризари, 
Велес. (19561) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Рајко Жинзифов"- с.Д.Оризари - Велес на име Зохо-
виќ Фикрет, с. Оризари,Вел ес. (19564) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од УЦСО "Наце Буѓони" - Куманово на име Спа-
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севски Предраг, ул."Окт. Револуција" К-5 5/13, Кума-
ново. (19567) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Учили-
ште за возрасни - Скопје на име Зорка Пијаковска, 
Скопје. (19578) 

Индекс бр.15293, издаден од Машински факултет -
Скопје на име Лака Александар,Скопје. (19504) 

Сообраќајна дозвола, издадена од УВР - Тетово на 
име Салихи Шпенд, е. Порој,Тетово. (19457) 

Диплома за завршено среднообразование,издадена 
од Економско училиште "Моша Пиј ате", Скопје на 
име Јончески Тони, Скопје. (19472) 

Диплома - свидетелство за завршено средно образо-
вани, издадена од Средно машинско техничко учи-
лиште"Наце Бутни" - Куманово на име Зоран Божи-
новски, Куманово. (19572) 

Решение Уп. бр. 12-2265, издадено од С О Гази Баба 
- Скопје на име Тодоровски Бојан,Скопје. (19550) 

Престанува со вршење дејност Авто такси ТП 
"Форд" на Марјан Слободан Јордановски трег бр. 
1291/97, издаден на име Авто такси ТП"Форд",Скопје. 

Решение бр.11-522/1за употреба на угостителски об-
јект, издадено од Собрание на општина Демир Хисар 
на име Петровски Тони, ул. "Ј. Пиперката" бр.20, 
Демир Хисар. (19498) 

Решение бр.18-9116/2 за давање одобрение за врше-
ње компензациона работа во странстрво, издадено од 
Министерство за надворешни работи - Скопје на име 
АД ОХИС,Скопје. (19553) 

Чек бр.3826829, од тековна сметка бр. 124722/83изда-
ден од Комерцијална Банка АД - Скопје на име 
Крстевска Марица, Скопје. (19617) 

Чекови од бр. 2925184 до 2925188, од тековна сметка 
бр.1246289, издадени од Комерцијална банка АД, 
Скопје на име Блажевски Киро,Скопје. (19619) 

Чекови од бр. 3029696 до 3029702 од бр. 3010437 до 
3010440 и 3029704, од тековна сметка бр.58796-9^изда-
дени од Комерцијална банка АД,Скопје на име Јанев-
ска Урдинова Снежана,Скопје. (19624) 

Чекови бр.3580336, 3580337 и 3580338, од тековна 
сметка бр.20008/12, издадени од Комерцијална банка 
АД, Скопје на име Анета Шкартова Миовска,Скопје. 

Чекови од бр. 1571900 до 1571919, од тековна сметка 
бр.9717-17, издадени од Комерцијална банка АД, 
Скопје на име Фотевски Алки,Скопје. (19728) 

Чекови од бр.1548726 до 1548739 и 1447342, од теков-
на сметка бр.2764223,издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Панзова Лилјана,Скопје. (19740) 

Чекови од бр. 3845108 до 38455112, од тековна смет-
ка бр. 2261-85, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Божинов Дани,Скопје. (19828) 

Чекови бр.60003196890 и 60003196891, од тековна 
сметка бр.3402671, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Богески Нове,Скопје. (19830) 

Чекови од бр.2926738 до 2926742, 2895687 и 2895685, 
од тековна сметка бр.211926470, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Поплазарова Нада, 
Скопје. (19831) 

Чекови од бр.2525611 до 2525615, од тековна сметка 
бр. 8099919, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ленка Стојаноска,Скопје. (19833) 

Чекови бр.3048344,3048345 и 0003048361 од тековна 
сметка бр. 12638462, издадени од Комерцијална банка 
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АД Скопје на име Драгица Настеска,Скопје. (19857) 
Чекови бр. 1986473 и 1986474, од тековна сметка бр. 

5851-23издадени од Комерцијална банка а.д. -Кума-
ново на име Илија Марковски,ул."Драган Стопадевиќ" 
бр.75,Куманово. (19873) 

Чекови од бр. 0000029058 до 0000029060 и од бр. 
0002038993 до 0002038995,од тековна сметка бр.8042-36 
издадени од Комерцијално инвестициона банка а.д. -
Куманово на име БошкоЗафировиќ,ул."25 Февруари" 
бр. 17, Куманово. (19874) 

Чекови од бр. 1419235 до 1419244 и од бр. 1424239 до 
1424242, од тековна сметка бр. 1648/75, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на 
име Галачев Апостол ул."Карл Маркс"бр.6,Кочани. 

Чекови од бр. 15149300 до 15149306;' 14334285 и 
14126606, од тековна сметка бр. 15149298,из дадени од 
Стопанска банка а.д.-Скопје на име Стефанка Гру-
јовска, ул."Востаничка"бр.34, Скопје. (19893) 

Чекови бр.15366472; 15366473; 15366476 и од бр. 
15641468 до 15641472,издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Олга Хиљанска,уЛо"Будимпештанска" 
бр. 18, Скопје. (19894) 

Чекови од бр. 667276 до 667279, од тековна сметка 
бр.2645-81 и лична карта бр. 100349 на име Добре Те-
мелкоски, ул."4-ти Јули" бр.94, Кичево. (19900) 

Чекови бр. 1724059 од бр.30421 до 30425 од бр.1769826 
до 1769830, од тековна сметка бр.4551/20, издаден од 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на 
име Плешков Ристо, Три Чешми,Штип. (19901) 

Чекови брЛ5413143,15413148,15413149 од бр.15413151 
до 15413156, 15413158 од бр 15899732 до 15899741, од 
тековна сметка бр.47200/03, издадени од Стопанска 
банка а.д. -Скопје на име Кликовац Љубица ул*"Павле 
Илиќ" бр. 66/2/8,Скопје. (19902) 

Чекови од бр. 15603806 до 15603808, од тековна 
сметка бр.20357/88, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Александар Мешков ул."Вич" бр. 9/18, 
Скопје. (19913) 

Чекови од бр. 15583195 до 15583198,од тековна смет-
ка бр.23ОЗ6/94, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Александар Меижов,ул."Вич"бр.9/18 
Скопје. (19914) 
. Чекови*бр. 15535869, 15535870, 15535871 и 15535872, 
од тековна сметка бр.26016059/47, издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Танас Ничев, ул."Кочо 
Рацин" бр.84 А/М,Скопје . (19925) 

Чек бр. 0003341467, од тековна сметка бр.0005138.91 
и чековна кар тица,из даден од Комерцијана банка а.д. -
Скопје на име Георгиевска Христина,Скопје. (19927) 

Работна книшка на име Пешиќ Петар,Скопје.( 19623) 
Работна книшка на име Миновска Бр анка,Скопје. 
Работна книшка на име Живаљевиќ Татјана,Скопје. 
Работна книшка на име Идриз И бр аими, Скоп ј е. 
Работна книшка на име Мазниковски Томе, е. Јан-

к о с ^ Ресен. (19870) 
Работна книшка на име Станковиќ Др аган,Скопје. 
Воена книшка В-006128,из даден од Министерство за 

одбрана на Виница на име Стојанов Дејан,Виница. 
Чековна картичка бр.2941/93,из дадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје-Фили] на име Никола Поп Димит-
ров, бул."ЈНА"бр.32/2,Штип. (19889) 

Чековна картичка бр.0212291154,издадена од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Станковиќ Зорица, 
Скопје. (19923) 
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Свидетелства за завршено I, И, III и IV клас и дип-
лома за завршено среднообразование-Гимназија, изда-
дени од УЦСО "Цар Самоил" - Ресен на име Павлов-
ска Пецо Анита ул."11 Октомври" бр. 104,Ресен. 

Свидетелство за IV одделение на име Азири Боши-
ми, с. Во доврага - Градско,Вел ес. (19909) 

Свидетелства од 1,11, III и IV година, издадени од Хе-
миско техничко училиште "Борка Талески" - Прилеп 
на име Маркоски Војне,Скопје. (19926) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од ОУ 
"РајкаЖинзифов" - Скопје на име Коневска Соња, 
Скопје. (19690) 

Штедна книшка бр. 1250663052/85, издадена од Југо-
банка - Македонска банка - Струмица на име Васил ев 
Крсте,Струмица. (19622) 

Лична карта на име Илаз Шабани с. Селце,Тетово. 
Чек бр. 15758570 издаден од Стопанска банка а.д. -

Скопјена име Коце Тасев ул."Иван Козаров" бр.53, 
Скопје. (19887) 

Чекови од бр. 15756418 до 15756432 и од бр.15688821 
до 15688840 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Зоран Тодоровски,ул."Серава"бр.710,Скопје. 

ТП "Кода" престанува со вршење дејност на 30- IX -
1997 год. издадено од Скопје на име Т П " Кода"-Цвет-
ковска Злата Олга,Скопје. (19689) 
...Уверение АДР бр.576 - Цертификат, издадено од 
Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име 
Денис Никифоровиќ,Скопје. (19834) 

Решение бр. 12-5 888,из дадено од С О Центар- Скоп-
је на име Решад Емини,Скопје. (19743) 

Решение Уп. бр. 12-4555, издадено од СО Центар-
Скопје на име Енуз Рамадан,Скопје. (19823) 

Решение Уп. бр. 25-2618, издадено од Министерство 
за стопанство - Центар Скопје на име Арсов Марјан, 
Скопје. (19856) 

Пасош бр.556399/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Живка Талунџиќ, Скопје. ж (20) 

Пасош бр.0142961, издаден од OBP - Валандово на 
име Гор јанчо Крстевски, ул. Илинденска бр. 23, Ва-
лан дово. (24) 

Пасош бр. ОЗ 31549/94,из даден од УВР - Велес на име 
Бакиќ Тодорка, ул. Трајко Панов бр.9 ,Велес. (46) 

Пасош бр.0979595/97,издаден од OBP - Крива Па-
ланка на име Крстевска Сања, ул. Маршал Тито бр.38, 
Крива Паланка. (47) 

Пасош бр.646866, издаден од УВР - Скопје на име 
Камчев Ванчо, ул. "Домазетоска" бр.5,Скопје. (48) 

Пасош бр.995464/97, издаден од УВР - Тетово на име 
Савоски Томислав, ул. 121 бр.6/3,Тетово. (51) 

Пасош бр.654840/95, издаден од УВР - Велес на име 
Николова Биљана, ул. "К. Цветков" бр.44,Велес. (63) 

Пасош бр. 897934/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Степановиќ Остоја, ул. 4 Јули бр. 1/3-1,Скопје. (142) 

Пасош бр.0240829, издаден од OBP - Крива Паланка 
на име Миладеновски Оливер, с. Одрино, Крива Па-
ланка. (145) 

Пасош бр.565198/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Паразити Фари, ул. "П. Геогиев" бр. 15-а,Скопје. (147) 

Пасош бр.430544/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Асан Пинар, ул. "Шуто Оризари" бр.100,Скопје. (148) 

Пасош бр.011101, издаден од УВР - Скопје на име 
Нуредини Џелал, е. Кондово, ул."105" бр 11,Скопје. 
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Пасош бр.006524/92, издаден од УВР - Скопје на име 
Макеларски Драган, ул."Варшавска"бр.4/4-7,Скопје. 

Пасош бр.0264986,издаден од OBP - Крушево на име 
Броња Мулаз, е. Јакреново,Крушево. (180) 

Пасош бр.585748, издаден од УВР - Гостивар на име 
Имери Аслан, с. Ломница,Гостивар. (275) 

Пасош бр.206776/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Шаќир Ал ајдин, ул. "С. Стефкова" бр.5,Скопје. (294) 

Пасош бр.866742/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Кораќ Сенадин. ул."М. Мусорски" бр.3/3-10,Скопје. 

Пасош бр.0563019/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаилов Абдула, е. Д. Свиларе,Скопје. (353) 

Пасош бр.310480,издаден од УВР - Тетово на име 
Мустафи Саџиде, е. Теново,Тетово. (356) 

Пасош бр. 1020222/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Исахи Ар дијана, ул. "Б. Менков" бр.5/5-2,Скопје. (357) 

Пасош бр.0867843/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Шази Али, ул. "Дижонска 17" бр.24,Скопје. (358) 

Пасош бр. 0443733/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Раденковиќ Сашо, ул. "В. Каваев" бр.26 а,Скопје. 

Пасош бр.0638947/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Туша Ранмадан, ул. "К. Абрашевић бр. 113,Скопје. 

Пасош бр.963553/96, издаден од УВР - Тетово на име 
Алими Зирафет, е. Боговиње,Тетово. (422) 

Пасош бр.963552/96, издаден од УВР - Тетово на име 
Алими Иљми, е. Боговиње,Тетово. ,(423) 

Пасош бр.0745066/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Небојша Трајковић ул. "Е. Дураку" бр.1/3-14,Скопје. 

Пасош бр.0678055/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ерсан Шериф, ул. "Брсјачка буна" бр.73,Скопје. (443) 

Пасош бр.547615/95 на име Сантовски Џељаљ, с. Ло-
пате, Куманово. * (445) 

Пасош бр.458176/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Имер Сефуљи, е. Ларце,Тетово. ; (446) 

Пасош бр.0603885/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Зафировић Зоран, с. Визбегово,Скопје. (447) 

Пасош бр./0979403/97, издаден од OBP - Крива Па-
ланка на име Стаменковска Летка, ул."Никола Карев" 
бр.58,Крива Паланка. (449) 

Пасош бр.0544663, издаден од УВР - Струмица на 
име Стојков Цветко, е. Мокриево 48,Струмица. (450) 

Пасош бр.987404, издаден од УВР-Струмица на име 
Хаџи - Тосев Ѓорѓи, ул."Гоце Делчев" бр.45,Струмица. 

Пасош-бр.0026822/93, издаден од OBP - Виница на 
име Ѓорѓиевски Кирчо, е. Градец,Виница. (452) 

Пасош бр.76649/93,издаден од OBP - Струга на име 
Даути Икмет, е. Ливада,Струга. (454) 

Пасош бр.70453 на име Беќири Ремзи, е. Радолиште, 
Струга. (455) 

Пасош бр.0953456, издаден од УВР - Гевгелија на 
име Благој Митров, е. Давидово,Гевгел иј а. (457) 

Пасош бр.0508975на име Уштеленца Албана,Дебар. 
Пасош бр.0948537 на име Трајков Зоран ул. "Епами-

нонда Поп-Андонов" бр. 19,Струмица. (459) 
Пасош бр.0454270,издаден од OBP - Гевгелија на 

име Ампов Петар, ул."Максим Горки" бр. 19,Богданци. 
Пасош бр. 1070106, издаден од УВР - Струмица на 

име Панев Панче, е. Петр алинци,Струмица. (463) 
Пасош бр.0185731 на име Билаловски Реис,Дебар. 
Пасош бр.0157387, издаден од УВР - Скопје на име 

Муамер Сакиповски, е. Грушино,Скопје. (520) 
Пасош бр.820844/96, издаден од Основен суд УВР -

Скопје на име Мерсели Ајет, е. Бојане,Скопје. (521) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



16 Јануари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 2 - Стр. 175 

Пасош бр.733141, издаден од УВР - Тетово на име 
Сеидини Егзон, ул "1 77" бр21,Тетово. (522) 

Пасош бр.0132281, издаден од УВР - Скопје на име 
Аџиу Авдилхади, е. Рашче,Скопје. (527) 

Пасош бр.0623548/95, издаден од УВР СкопЈе на име 
PajaH Весна, ул. "Коперникова" бр.15/2-12,СкопЈе.(532) 

Пасош бр. 129736/93издаден од УВР - Qconje на име 
Метуш Кока, е. Блаце,СкопЈе. (566) 

Пасош бр.356887/94, издаден од УВР - СкопЈе на име 
Алим Бануш, ул. "376" бр171,СкопЈе. (571) 

Пасош бр.0708516/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Бауман Седиовска, ул."Ф. Заири" бр.40,Скопје. 

Пасош бр.896198/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Осман СунаЈИ, ул. "P. Бурџевиќ" бр.46,Скопје. (593) 

Пасош бр.573938/95, издаден од УВР - СкопЈе на име 
Јасмина Николовска, ул. "Финска" бр.129-а,Ск©ПЈе. 

Пасош бр.286172/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Буши Авдил, ул. "Виргина" бр.62,СкопЈе. (638) 

Пасош бр. 1054057/97, издаден од УВР - Ckonje на 
име Муаремовски Џеват, ул. "Клинска Леса" бр. 10, 
Скопје. (738) 

Пасош бр.330024/94, издаден од УВР - Велес на име 
Тасков ДеЈан, ул. "Енгелсова" бр .4/1-1, Вел ес. (745) 

Пасош бр.254961/94,издаден од УВР - Велес на име 
Петрова Маргарита,ул."Прохор Пчински"бр.36,Велес. 

Пасош бр.0351068, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Савевски Крсте, ул."Н.Тримпаре" бр. 61-1/4,СкопЈе. 

Пасош бр.782727/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Тафилоски Ерџан, е. Лабуниште,Струга. (755) 

Пасош бр.959009/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Тафилоска Хазбије, е. Лабунипгга,Струга. (756) 

Пасош бр.368149, издаден од ОВР - Кичево на име 
Нухији Џевдет, ул."Горо Пашина" бр.35,Кичево. (758) 

Пасош бр. 144827/93 на име Зуљбеари Самир ул. "Б. 
Тоска" бр.310,Тетово. (759) 

Пасош бр .419663 на име Шабани Исен, е. Слупчане, 
Куманово. (760) 

Пасош бр.0928774/96, издаден од ОВР - Делчево на 
име Атанасов Сашко, бул. "Македонски бригади" 
бр.41, Делчево. I (761) 

Пасош бр.982885 на име Јовановски Димитар, ул. 
"Окт. Револуција" бр. 17/6,Куманово. (763) 

Пасош на име Енџекиева Евдокија, ул. "Маршал 
Тито" бр.107/1,Богданци. (764) 

Пасош бр .485742, издаден од УВР - Струмица на име 
Манчева Саветка, ул."Младинска"бр.201/16,Струмица. 

Пасош бр.0869164,издаден од . на име Каровски 
Стојан,ул."Стрчин" бр. 52 ,Битола. (19936) 

Пасош бр.757505/95,издаден од УВР - Куманово на 
име АЈДИНОВИЌ А С И П , ул."Киро Фетак" бр. 7, Кума-
ново. (19937) 

Пасош бр.0020209, издаден од УВР - Битола на име 
Сузана Адемовска,Скопје. (19939) 

Пасош бр.0311572, издаден од УВР - Прилеп на име 
Стојановска Виолета ул."Браќа Шемкоски"бр.4,При-
леп. (19943) 

Пасош бр. 143858, издаден од . на име Димовски 
ТраЈче, ул."Славе Петков"бр.76 ,Велес. (19944) 

Пасош бр.0098779, издаден од УВР - Прилеп на име 
Ибески Сафет, е. Дебреше,Прилеп. (19945) 

Пасош бр. 364534, издаден од УВР - Охрид на име 
Наумоска Марија, е. Лешани,Охрид. (19946) 

Пасош бр.613408, издаден од . на име Реџеп Џанан, 
ул." С. Бој во да" бр.56,Охрид. (19947) 

Пасош бр.0715937, издаден од . на име Недев Петар 
Васил, ул."Браќа Џунови" бр.31, Кавадарци. (19948) 

Пасош бр. 193558, издаден од УВР - Тетово на име 
Зекири Аднан, е. Пирок,Тетово. (19949) 

Пасош бр.246952, издаден од УВР - Тетово на име 
Мустафи Дашмир, е. Лисец,Тетово. (19951) 

Пасош бр .006272/92, издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Лака,СкопЈе. (19952) 

Пасош на име Сулејмани Сабри, е. Никуштак, Кума-
ново. (19953) 

Пасош бр.1012166, издаден од УВР - Штип на име 
Бељански Владимир, ул."С.Пинџур"бр.32/15,Штип. 

Пасош бр.172860/94, издаден од УВР - Охрид на име 
Речи Арген, ул."Г.Делчев" бр. 264,Охрид. (19955) 

Пасош на име Блами Максут ул." 110"бр.48,Тетово. 
Пасош бр.962185/97 на име Мифтари Џевахир,^Ка-

лиште,Гостивар. (19957) 
Пасош бр. 110742/94, издаден од УВР - Куманово на 

име Шабани Раиф, е. Виштица,Куманово. (19958) 
Пасош на име Масларски Драги, е. Банско бр. 156, 

Струмица. (19959) 
Пасош бр.55320 на име Стојчевски Живко, е. Биља-

новце,Куманово. (19960) 
Пасош бр.342720/94,издаден од УВР - Битола на име 

Николовски БлагоЈ, ул."Смилевска" бр.27,Битола. 
Пасош бр.007790 на име Станојко Манасијев, ул. 

"Мишо Арсов" бр. 14, Кочани. (19964) 
Пасош бр.0531932, издаден од ОВР - Дебар на име 

Каплановски Разми, е. Г.Папрадник,Дебар. (19965) 
Пасош бр.795039 на име Петрески Роберт ул."Бистра 

Планина" бр.21,Прилеп. (19966) 
Пасош бр.264986/94, издаден од ОВР - Крушево на 

име Мулаз Броња, е. Јакреново,Крушево. (19967) 
Пасош бр.302298/94 на име Зенуни Шкемќим 

,ул."Момир Андоновски" бр.86,Гостивар. (19968) 
Пасош бр.368303 на име Ељезоски Љазим, с.Попов-

јани, Кичево. (19971) 
Пасош бр.136003 на име Богатинов Јонче, с.Фили-

повци, Кратово. (19972) 
Пасош бр.249503/94, издаден од УВР - Тетово на име 

Ислами Ирфан, е. Г.Седларце,Тетово. (19975) 
Пасош бр.420458 на име каковски Сашо, с.Туралево, 

Кратово. (19979) 
Чекови од бр. 15009204 до 15009215, од тековна смет-

ка бр .43 228/90, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Емилија Панчева,ул."Сава Ковачевиќ" 
бр.68/3/22, Скопје. (19942) 

Чекови од бр. 15748744 до 15748751,од тековна смет-
ка бр.29256/77, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Спирова Снежана, ул. "С. Ковачевиќ" 
бр. 8/22, Скопје. (19961) 

Чекови од бр. 15720045 до 1570047;и од бр. 1570057 до 
15720060, од тековна сметка бр. 157049, издадени од 
Стопанска банка а.д.-Скопје на име Руфат Дураковиќ, 
ул."III Мак.бригада" бр.80-3/19,Скопје. (19962) 

Чекови од бр. 15634197 до 15634200 и од бр. 15963491 
до 15963500, од тековна сметка бр. 12326-76,издадени 

од Стопанска банка а.д. -Скопје на име Сашо Савески 
с.Грчец, ул."101" бр. 19, Скопје. (19977) 

Чекови 13645225 и од бр. 15176697 до 15176701 и 
15176763, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Благој Буковиов, ул."Ј.Сандански"бр.84-1/2 
Скопје. (19978) 
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Чекови бр. 0000187752 и 0000187753, од тековна смет-
ка бр.12000607-25, издадени од Стопанска банка а.д. -
Крушево на име Поликсена Здравкоска, ул."Нико 
Доага" бр. 112,Крушево. (19980) 

Чековна картичка издадена од на име* Михајлова 
Лидија, ул."Енгелсова" бр. 12/22,Штип. (19950) 

Дозвола на име Богатинов Јонче, е. Филиповци, 
Кратово. (19974) 

Лична карта на име Богатинов Јонче е. Филиповци, 
Кратово. (19973) 

Чекови на име Петревска Иванка, ул."Таќа Бербер" 
бр. 65-А »Крушево. (19969) 

Чекови бр. 198236, 216282, 234722, 234730,277701, 
277705, 347668, 730534 и 1057663 на име Стоилов 
Бранко,ул."Енгелсова"бр.43/9,Штип. (19970) 

Решение бр.37-1687/2 задавање одобрение за врше-
ње компензациона работа со странство,из дадено од 
Министерство за надворешни работи на име Претпри-
јатие "Бомакс",Скопје. (19941) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, АД „Зем-
Промет" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: 
продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Бутелска" б.б. 
Скопје, во време од 8 до 10 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, 3.3. „Ни-
куштак" е. Никуштак - Куманово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите со опште-
ствен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште. 

Земјоделската задруга не подлежи на трансформа-
ција. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Никуштак, во време 
од 08 до 15 часот. 

16 јануари 1998 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Сто-
копромет" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: 
продажба на претпријатието на лица кои го преземаат 
управуваното со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката ситс заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое сс наоѓа на ул. „Партизански одре-
ди" бр. 70-6, Скопје, во време од 07 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Земјодел-
ската задруга „Галеб" - е. Тркање - Кочани 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата ,на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 

Земјоделската задруга „Галеб" - е. Тркање - Ко-
чани, не подлежи на трансформација според Законот за 
трансформација на претпријатијата и задругите со опш-
тествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е да-
ден на управување општествен капитал. 

9 Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, во време од 8 до 14 часот. 
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