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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), 
министерот за финансии, донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ 

КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА

Член 1
Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на 

шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 36/14, 98/14 и 172/14) во Прилогот 2 - Кодекс на 
шифри за пополнување на ЕЦД, во Поглавјето II-Шифри, во рубриката 44 – Дополнителни 
информации, приложени документи, потврди и одобренија, во точката 2 – Приложени 
документи, потврди и одобренија,  во Табелата - Листа на шифри со ознака „P“, „Е“, „I“, 
„Т“ и „N“ (потврди/уверенија за потекло и други 
потврди/уверенија/согласности/дозволи/решенија/одобренија), делот-Мерки на трговска 
политика  се менува и гласи:
„

Мерки на трговска политика
P21 Уверение за контрола на квалитетот на тутунот од 

Институт за тутун
бр./ГГГГ

P22 Решение за регионализација на квалитетни вина, количина 
и географско потекло од надлежен орган од 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

бр./ГГГГ

P23 Уверение за контрола на квалитетот на виното од 
Институт за винарство

бр./ГГГГ

P26 Решение за одобрен увоз на цемент од Завод за 
испитување на материјали и развој на нови технологии од 
Скопје и Градежен институт „Македонија“ од Скопје 
(овластени институции за атестирање на цемент)

бр./ГГГГ

P33 Потврда за извршен задолжителен преглед од Инспекторат 
за заштита на растенија

бр./ГГГГ

P35 Записник за исполнување на минимално – технички 
услови од државен пазарен инспекторат

бр./ГГГГ

P47 Увоз врз основа на дозвола од Министерство за внатрешни 
работи или од Министерство за одбрана

бр./ГГГГ

P52 Увоз врз основа на дозвола за набавка и поставување на 
радио станица од Управата за телекомуникации

бр./ГГГГ

P57 Одобрение за увоз на радиостаници од Управата за 
телекомуникации

бр./ГГГГ

P66 Одобрение за одложено плаќање на царински долг бр./ГГГГ
E001 Одобрение за извоз на семе и саден материјал Реф.бр.
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E002 Одобрение за извоз на ореови, црешови и костенови 
трупци

Реф.бр.

E004 Решение за  дозвола извоз Д8 Реф.бр.
E005 Дозвола  за извоз на прекурзори Реф.бр.
E012 Дозвола за изнесување и извоз на културни добра Реф.бр.
E016 Уверение за извоз и изнесување на незаштитени  културни 

добра
Реф.бр.

E017 Одобрение за извоз на трупци, огревно дрво и други 
производи од дрво

Реф.бр.

E019 Дозвола за извоз на разни производи на хемиската 
индустрија и пероксоли на неоргански киселини и метали 
и сл.

Реф.бр.

E021 Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и 
муниција при извоз

Реф.бр.

E022 Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз Реф.бр.
E024 Одобрение за превоз на експлозивни материи при извоз Реф.бр.
E025 Дозвола за извоз на нова и употребувана техничка стока со 

разладни системи
Реф.бр.

E036 Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко 
зрачење во постапка на извоз 

Реф.бр.

E037 Овластување за вршење пренос на монетарно злато од 
Република Македонија 

Реф.бр.

E038 Дозвола за извоз на отпадни материи Реф.бр.
E040 Одобрение за извоз на лекови Реф.бр.
E041 Одобрение за извоз на медицински помагала Реф.бр.
E042 Одобрение за извоз на опасни и други видови на 

хемикалии
Реф.бр.

E044 Дозвола за извоз на загрозени и заштитени диви 
раститенија, габи и животни и нивни делови

Реф.бр.

E048 Дозвола за извоз на руди на молибден и концетрати Реф.бр.
E050 Дозвола за извоз на опојни дроги и психотропни 

супстанции
Реф.бр.

I002 Одобрение за увоз на производи за заштита на растенијата Реф.бр.
I003 Одобрение за увоз на ѓубрива Реф.бр.
I004 Одобрение за увоз на семе и саден материјал Реф.бр.
I005 Потврда за извршен органолептички преглед и земени 

мостри 
Реф.бр.

I006 Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски 
видови дрвја

Реф.бр.

I007 Согласност пратката со храна, производи и материјали кои 
доаѓаат во контакт со храната да влезе на територијата на 
Република Македонија 

Реф.бр.

I008 Согласност за царинење на предмети за општа употреба Реф.бр.
I009 Влезен документ за репродуктивни животни и приплоден 

материјал
Реф.бр.

I010 Дозвола за увоз на прекурсори Реф.бр.
I012 Решение за  дозвола увоз Д8 Реф.бр.
I013 Потврда за идентификација на единечно возило Реф.бр.
I014 Одобрение за тип на возило Реф.бр.



Службен весник на РМ, бр. 15 од 02.02.2015 година

3 од 4

I015 Потврда за сообразеност на единечно прегледано возило Реф.бр.
I016 Решение за упис/одбивање во регистар на Биро за 

метрологија при увоз
Реф.бр.

I019 Дозвола за увоз на разни производи на хемиската 
индустрија

Реф.бр.

I020 Дозвола за увоз на употребувани гуми Реф.бр.
I024 Одобрение за увоз на мрежи за стопански риболов Реф.бр.
I025 Дозвола за увоз на нова техничка стока која содржи разладни 

средства
Реф.бр.

I026 Дозвола за увоз на употребувана техничка стока која 
содржи разладни средства

Реф.бр.

I031 Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и 
муниција при увоз

Реф.бр.

I032 Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз Реф.бр.
I033 Одобрение за набавка (трансфер) на експлозиви и 

експлозивни материи при увоз
Реф.бр.

I034 Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз Реф.бр.
I036 Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко 

зрачење во постапка на увоз
Реф.бр.

I037 Овластување за вршење пренос на монетарно злато во 
Република Македонија 

Реф.бр.

I038 Дозвола за увоз на отпадни материи Реф.бр.
I040 Одобрение за увоз на лекови Реф.бр.
I041 Одобрение за увоз на медицински помагала Реф.бр.
I042 Одобрение за увоз на опасни и други видови на хемикалии Реф.бр.
I043 Дозвола за увоз на минерали на азбест Реф.бр.
I044 Дозвола за увоз на загрозени и заштитени диви 

раститенија, габи и животни и нивни делови
Реф.бр.

I045 Согласност за царинење на  козметички производи Реф.бр.
I046 Одобрение за увоз на ветринарно медицински препарати Реф.бр.
I047 Документ за ветеринарна проверка на продукти за исхрана 

на животни при увоз
Реф.бр.

I048 Дозвола за увоз на руди на молибден и концетрати Реф.бр.
I050 Дозвола за увоз на опојни дроги и психотропни 

супстанции
Реф.бр.

T001 Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко 
зрачење во постапка на транзит

Реф.бр.

T002 Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и 
муниција при транзит

Реф.бр.

T003 Одобрение за превоз на оружје и муниција при транзит Реф.бр.
T005 Одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит Реф.бр.
T010 Дозвола за транспорт/транзит на опасни материи Реф.бр.
T038 Дозвола за транзит на отпадни материи Реф.бр.
N100 Дозвола CITES  Реф.бр.
N101 Дозвола за увоз на опасни отпадни материи (Базелска 

конвенција)
Реф.бр.

N640 Ветеринарен влезен документ за живи животни при увоз Реф.бр.
Т640 Ветеринарен влезен документ за живи животни при Реф.бр.
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транзит
N851 Документ за здравствена безбедност при движење на 

растенијата
Реф.бр.

N853 Ветеринарен влезен документ за производи од животинско 
потекло при увоз

Реф.бр.

Т853 Ветеринарен влезен документ за производи од животинско 
потекло при транзит

Реф.бр.

                     “
Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

Бр. 20-577/1
23  јануари 2015 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.


