Врз основа на член 14 став 4 од Законот за прекурзори (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/04. 40/07), министерот за здравство донесе
Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт
на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на
прекурзори
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз,
транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и
транспорт на прекурзори.
Член 2
Барањето за извоз на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за
прекурзори треба да ги содржи следните податоци:
-името и адресата на извозникот, увозникот во трета земја, како и на секој друг оператор
вклучен во извозните операции или пратки, и на крајниот примач,
-името на прекурзорот како што е наведено во член 3 од законот за прекурзори, и во случај
на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на
прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ.
- податоци за транспортните аранжмани, како што се: очекувано време на испраќање, начин
на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, и
доколку е тоа можно , податоци за начинот на транспорт, распоредот, очекуваното место на
излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува.
- во случај кога државата извозник издава извозна дозвола, се приложува и копија од
дозволата издадена од земјата корисник
-бројот на издадената дозвола за вршење на дејност.
Член 3
Барањето за увоз на прекурзорите наведени во член 3, точки 1,2 и 3 од
Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:
-име и адреса на увозникот, на извозникот од трета земја, и на секој вклучен оператор, како
и на крајниот примач.
-името на прекурзорот како што е наведено во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за
прекурзори, или во случај на смеса или природен производ неговото име, и CAS и HS кодот
составен од осум броја, и името на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот
производ
- количината и тежината на прекурзорот и во случај на смеса или природен производ,
количината, тежината и доколку е тоа можно , процентот на прекурзорот кој се содржи во
смесата или природниот производ
-доколку се достапни, податоци за транспортот, како што е начинот на транспорт, датумот и
местото на влез во земјата и
-бројот на дозволата за вршење на дејност,
-името и адресата на извозникот, увозникот во трета земја, секој друг оператор вклучен во
извозните операции или пратки, и на крајниот примач,
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-името на прекурзорот како што е наведено во член 3 од законот за прекурзори, и во случај
на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на
прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ.
- податоци за транспортните аранжмани, како што се очекувано време на испраќање,
методот на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската
декларација, и доколку е тоа можно , податоци за начинот на транспорт, распоредот,
очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува.
- во случај кога државата извозник издава извозна дозвола , се приложува и копија од
дозволата издадена од земјата корисник
-бројот на издадената дозвола за вршење на дејност
Член 4
Барањето za транспорт/транзит на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3
од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:
име и адреса на pravnoто lice koe go vr{i transportot, увозникот, на
извозникот од трета земја, и на секој вклучен оператор, како и на крајниот примач,
податоци за транспортните аранжмани, како што се: очекувано време на испраќање,
начин на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската
декларација, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која
увезува.
податоци за итинерерот на движење (транспортниот пат) ,
видот на транспорт,
број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал,
податоци за пакувањето амбалажата/контејнерот,
тежина на празен/тежина на полн контејнер,
ознаки на контејнерот,
регистерски број на транспортното средство,
приближно време на почеток на транспортот,
број на дозвола за увоз во земјата краен примач при транзит на прекурзорот.
Член 5
Образците на увозните , извозните, транспортните и транзитните дозволи на
прекурзори се дадени во прилозите 1,2 и 3 на овој правилник и се негов составен дел.
Член 6
Извозните, транспортните и транзитните дозволи се изработуваат (издаваат) во 5
примероци(копии) нумерирани соодветно од 1 до 5.
Копиите 1 и 1а од извозната дозвола останувааат во Министерството за здравство.
Копијата 1 од транспортната или транзитната дозвола останува во Министерството
за здравство, а копијата 1а се испраќа до Министерството за внатрешни работи.
Копиите број 2 и 3 одат во придружба на прекурзорите и се презентираат на
царинската служба каде се изработува царинска извозна декларација и соодветно на
надлежните органи на местото на излез од царинската територија на земјата. На местото на
излез, надлежниот орган (царината) ја враќа копијата број 3 до надлежниот орган кој ја издал
дозволата. Копијата број 4 останува кај извозникот и останува во придружба на прекурзорот
до местото на дестинација и е наменета за надлежниот орган на земјата која увезува.
Копијата број 5 останува кај извозникот. –
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Член 7
Увозната дозвола се изработува (издава) во 4 примероци (копии) нумерирани соодветно од
1 до 4.
Копијата број 1 останува кај надлежниот орган кој ја издава дозволата.
Копијата број 2, надлежниот орган кој ја издава дозволата, ја праќа на надлежниот орган во
земјата извозник .
Копијата број 3 оди во придружба на прекурзорот од влезната точка на царинската
територија до просториите на увозникот, кој оваа копија ја праќа do органот кој ја издал
дозволата.
Копијата број 4 ја чува увозникот.
Член 8
Дозволитите се издаваат на македонски и англиски јазик.
Член 9
Дозволата за увоз содржи- податоци за датумот на узвоз, името на прекурзорот, количината,
CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач( име, адреса, телефон и факс)
Дозволата за извоз содржи податоци за датумот на извоз, итинерерот на движење
(транспортниот пат) , видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја
издал, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач(
име, адреса, телефон и факс).
Дозволата за транспорт/транзит содржи податоци за итинерерот на движење (транспортниот
пат) , видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал, податоци за
пакувањето амбалажата/контејнерот, тежина на празен/тежина на полн контејнер, ознаки на
контејнерот, регистерски број на транспортното средство, приближно време на почеток на
транспортот, број на дозвола за увоз во земјата краен примач при транзит на прекурзорот.

Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр.
Министер,
Имер Селмани
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Прилог 1
ИЗВОЗНА ДОЗВОЛА
1

1.Извозник
1. Exporter (name and address)

2. Дозвола за извоз број ___
Authorization number----------Издадена на___________ во _________
Issued (date)-----------------------at:----------------3.Поедноставена процедура за одобрување на
извоз ДА____/НЕ____
4. Важност од _________ до __________
4. Period of validity
Beginning :

Примерок за надлежниот орган
COPY FOR THE ISSUING AUTHORITY

5. Увозник во земјата наведена како
дестинација ( име и адреса)
5. Importer in the country of destination (name and
address)

End:

6. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority) Issuing
Authority (name, address, phone, fax, e-mail)

Увозна дозвола бр.__________
Import authorization No:---------------7. Други оператори (име и адреси)
7. Other Operator(s) (name and address)

8. Царинарница каде се изработува царинската
декларација( име и адреса)
8. Customs office where the customs declaration
will be made (name and address)

9. Краен примач ( име и адреса)
9. Ultimate consignee (name and address)

10. Место на излез
10. Point of exit

11. Место на влез во
земјата увозник
11. Point of entry into
the importing country

12. Начин на превоз
12. Means of transport

13. Рута
13. Itinerary

14 а. Прекурзор
14.a. Scheduled substances

15 а. CAS и HS код/code
16 а. Нето тежина
16. a Net weight
17 а. % во смеса
17. % of mixture
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18 а. Број на фактура
18.a. Invoice number
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14 б. Прекурзор
14.b. Scheduled substances

15 б CAS и HS код code
16 б. Нето тежина
16. b Net weight
17 б. % во смеса
17.b. % of mixture

19. Изјава од подносителот на барањето
19. Declaration by the applicant
Име_______________________
Name-----------------------------------Го претставувам ________________
Representing-------------------------------(подносителот на барањето)
(Applicant)
Потпис______________ Дата__________
Signature------------------Date---------------

18 б. Број на фактура
18.b. Invoice Number
20. (пополнува царинарницата каде се
изработува царинската декларација, доколку не
е поднесено барање за поедноставена
процедура за дозвола за извоз)
20. (For the completion by the competent
Authorities at the point of exit from the Community
customs territory unless the simplified export
authorization procedure is applied)
Број на царинската декларација _______
Reference number of customs declaration:-----Печат
Stamp:

21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава
дозволата, освен во случаи на поедноставена
процедура за извоз)
21. (For completion by issuing authority unless the
simplified export authorization procedure is
applied).

22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА
22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE
COUNTRY

Податоците од точка 18 се потребни
ДА../НЕ..
Box 18 information still required: YES….NO…
Полињата7,8,10-13 се потребни ДА../НЕ.
Boxes 7,8, 10-13 information still required
YES…NO….

Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:----------------------------------

Потпис_______________
Signature:------------------------Функција________________
Function:-----------------------------Датум________
Date-----------------

Датум на излез______________
Date of exit:-----------------------------

Функција ____________
Function:-------------------Место______________
Place:-----------------------Датум _______
Date:-------------Печат

Stamp:

Печат
Stamp
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1.a.

1.Извозник
1. Exporter (name and address)

2. Дозвола за извоз број ___
Authorization number----------Издадена на___________ во _________
Issued (date)-----------------------at:----------------3.Поедноставена процедура за одобрување на
извоз ДА____/НЕ____
4. Важност од _________ до __________
4. Period of validity
Beginning :

Примерок за надлежниот орган
COPY FOR THE ISSUING AUTHORITY

5. Увозник во земјата наведена како
дестинација ( име и адреса)
5. Importer in the country of destination (name and
address)

End:

6. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority) Issuing
Authority (name, address, phone, fax, e-mail)

Увозна дозвола бр.__________
Import authorization No:---------------7. Други оператори (име и адреси)
7. Other Operator(s) (name and address)

8. Царинарница каде се изработува царинската
декларација( име и адреса)
8. Customs office where the customs declaration
will be made (name and address)

9. Краен примач ( име и адреса)
9. Ultimate consignee (name and address)

10. Место на излез
10. Point of exit

11. Место на влез во
земјата увозник
11. Point of entry into
the importing country

12. Начин на превоз
12. Means of transport

13. Рута
13. Itinerary

14 а. Прекурзор
14.a. Scheduled substances

15 а. CAS и HS код/code
16 а. Нето тежина
16. a Net weight
17 а. % во смеса
17. % of mixture
18 а. Број на фактура
18.a. Invoice number

1.a
14 б. Прекурзор
14.b. Scheduled substances

15 б CAS и HS код code
16 б. Нето тежина
16. b Net weight
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17 б. % во смеса
17.b. % of mixture

19. Изјава од подносителот на барањето
19. Declaration by the applicant
Име_______________________
Name-----------------------------------Го претставувам ________________
Representing-------------------------------(подносителот на барањето)
(Applicant)
Потпис______________ Дата__________
Signature------------------Date---------------

18 б. Број на фактура
18.b. Invoice Number
20. (пополнува царинарницата каде се
изработува царинската декларација, доколку не
е поднесено барање за поедноставена
процедура за дозвола за извоз)
20. (For the completion by the competent
Authorities at the point of exit from the Community
customs territory unless the simplified export
authorization procedure is applied)
Број на царинската декларација _______
Reference number of customs declaration:-----Печат
Stamp:

21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава
дозволата, освен во случаи на поедноставена
процедура за извоз)
21. (For completion by issuing authority unless the
simplified export authorization procedure is
applied).

22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА
22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE
COUNTRY

Податоците од точка 18 се потребни
ДА../НЕ..
Box 18 information still required: YES….NO…
Полињата7,8,10-13 се потребни ДА../НЕ.
Boxes 7,8, 10-13 information still required
YES…NO….

Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:----------------------------------

Потпис_______________
Signature:------------------------Функција________________
Function:-----------------------------Датум________
Date-----------------

Печат
Stamp

Датум на излез______________
Date of exit:-----------------------------

Функција ____________
Function:-------------------Место______________
Place:-----------------------Датум _______
Date:-------------Печат

Stamp:
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2

1.Извозник
1. Exporter (name and address)

2. Дозвола за извоз број ___
Authorization number----------Издадена на___________ во _________
Issued (date)-------------------at:----------------3.Поедноставена процедура за одобрување на
извоз ДА____/НЕ____

Примерок кој ја придружува стокаta до земјата увозник
COPY TO THE ACCOMPAGNY THE GOODS

4. Важност од _________ до __________
4. Period of validity
5. Увозник во земјата наведена како
дестинација ( име и адреса)
5. Importer in the country of destination (name
and address)
Увозна дозвола бр.__________
Import authorization No:--------------7. Други оператори (име и адреси)
7. Other Operator(s) (name and address)

9. Краен примач ( име и адреса)
9. Ultimate consignee (name and address)

14 а. Прекурзор
14.a. Scheduled substances

Beginning :
End:
6. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority) Issuing
Authority (name, address, phone, fax, e-mail)

8. Царинарница каде се изработува царинската
декларација( име и адреса)
8. Customs office where the customs declaration
will be made (name and address)
10. Место на излез
10. Point of exit

11. Место на влез во
земјата увозник
11. Point of entry into
the importing country

12. Начин на превоз
12. Means of transport

13. Рута
13. Itinerary

15 а. CAS и HS код/code
16 а. Нето тежина
16. a Net weight
17 а. % во смеса
17. % of mixture

2

18 а. Број на фактура
18.a. Invoice number
14 б. Прекурзор
14.b. Scheduled substances

15 б CAS и HS код code
16 б. Нето тежина
16. b Net weight
17 б. % во смеса
17.b. % of mixture
18 б. Број на фактура
18.b. Invoice number
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19. Изјава од подносителот на барањето
19. Declaration by the applicant
Име_______________________
Name-----------------------------------Го претставувам ________________
Representing-------------------------------(подносителот на барањето)
(Applicant)

20. (пополнува царинарницата каде се
изработува царинската декларација, доколку не
е поднесено барање за поедноставена
процедура за дозвола за извоз)
20. (For the completion by the competent
Authorities at the point of exit from the Community
customs territory unless the simplified export
authorization procedure is applied)

Потпис______________ Дата__________
Signature------------------Date---------------

Број на царинската декларација _______
Reference number of customs declaration:-----Печат
Stamp:

21.(пополнува надлежниот орган кој ја
издава дозволата, освен во случаи на
поедноставена процедура за извоз)
21. (For completion by issuing authority
unless the simplified export authorization
procedure is applied).

22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА
22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE
COUNTRY

Податоците од точка 18 се потребни
ДА../НЕ..
Box 18 information still required: YES….NO…
Полињата7,8,10-13 се потребни ДА../НЕ.
Boxes 7,8, 10-13 information still required
YES…NO….
Потпис_______________
Signature:------------------------Функција________________
Function:-----------------------------Датум________
Date-----------------

Датум на излез______________
Date of exit:----------------------------Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:---------------------------------Функција ____________
Function:-------------------Место______________
Place:-----------------------Датум _______
Date:--------------

Печат
Stamp:

Печат
Stamp

9

Copy to accompany the goods to importing country (ANNEX VI, kopija 3 od
Regulativata)

4

1.Извозник
1. Exporter (name and address)

2. Дозвола за извоз број ___
Authorization number----------Издадена на___________ во _________
Issued (date)-------------------at:----------------3.Поедноставена процедура за одобрување на
извоз ДА____/НЕ____
4. Важност од _________ до __________
4. Period of validity

5. Увозник во земјата наведена како
дестинација ( име и адреса)
5. Importer in the country of destination (name
and address)

Beginning :
End:
6. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority) Issuing
Authority (name, address, phone, fax, e-mail)

Увозна дозвола бр.__________

Примерок за извозникот
COPY FOR THE EXPORTЕР

Import authorization No:-----------7. Други оператори (име и адреси)
7. Other Operator(s) (name and address)

8. Царинарница каде се изработува царинската
декларација( име и адреса)
8. Customs office where the customs declaration
will be made (name and address)

9. Краен примач ( име и адреса)
9. Ultimate consignee (name and address)

10. Место на излез
10. Point of exit

11. Место на влез во
земјата увозник
11. Point of entry into
the importing country

12. Начин на превоз
12. Means of transport

13. Рута
13. Itinerary

14 а. Прекурзор
14.a. Scheduled substances

15 а. CAS и HS код/code
16 а. Нето тежина
16. a Net weight
17 а. % во смеса
17. % of mixture
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18 а. Број на фактура
18.a. Invoice number
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14 б. Прекурзор
14.b. Scheduled substances

15 б CAS и HS код code
16 б. Нето тежина
16. b Net weight
17 б. % во смеса
17.b. % of mixture
18 б. Број на фактура
18.b. Invoice number

19. Изјава од подносителот на барањето
19. Declaration by the applicant
Име_______________________
Name-----------------------------------Го претставувам ________________
Representing-------------------------------(подносителот на барањето)
(Applicant)
Потпис______________ Дата__________
Signature------------------Date--------------21.(пополнува надлежниот орган кој ја
издава дозволата, освен во случаи на
поедноставена процедура за извоз)
21. (For completion by issuing authority
unless the simplified export authorization
procedure is applied).
Податоците од точка 18 се потребни
ДА../НЕ..
Box 18 information still required: YES….NO…
Полињата7,8,10-13 се потребни ДА../НЕ.
Boxes 7,8, 10-13 information still required
YES…NO….
Потпис_______________
Signature:------------------------Функција________________
Function:-----------------------------Датум________
Date-----------------

20. (пополнува царинарницата каде се
изработува царинската декларација, доколку не
е поднесено барање за поедноставена
процедура за дозвола за извоз)
20. (For the completion by the competent
Authorities at the point of exit from the Community
customs territory unless the simplified export
authorization procedure is applied)
Број на царинската декларација _______
Reference number of customs declaration:-----Печат
Stamp:
22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА
22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE
COUNTRY
Датум на излез______________
Date of exit:----------------------------Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:---------------------------------Функција ____________
Function:-------------------Место______________
Place:-----------------------Датум _______
Date:--------------

Печат
Stamp:

Печат
Stamp
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Прилог 2
УВОЗНА ДОЗВОЛА
1

1.Извозник
1. Exporter

2. Дозвола за увоз број ___
Authorization number_____
Издадена на___________ во _________
Issued (date)____________at __________

Примерок за надлежниот орган
Copy for the issuing authority

3. Важност од _________ до __________
3. Period of validity from___ to___________
4. Извозник ( име и адреса)
4. Importer (name and address)

5. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority)
Issuing authority
(name, address, phone, fax, e-mail)

6. Други оператори (име и адреси)
6. Other operator(s) (name and address)

7. Надлежен орган во земјата извозник
(име и адреса)
7. Competent authority of the exporting country
(name and address)

8. Краен примач ( име и адреса)
8. Ultimate consignee (name and address)

9. Место на влез во земјата увозник
9. Point of entry into the country importer
10. начин на превоз
10.methods/means of transport
12 а. CN код
12 a. CN code
13 а. Нето тежина
13 a. Net weight
14 а. % во смеса
14 a. % of mixture
15 а. Број на фактура
15 a. Invoice number
12 б. CN код
12 b. CN code
13 б. Нето тежина
13 b. Net weight
14 б. % во смеса
14 b.% of mixture
15 б. Број на фактура
15 b. Invoice number

11 а. Прекурзор
11 a. Scheduled substances

1
11 б. Прекурзор
11 b. Scheduled substances

16. Изјава од подносителот на барањето
16. Declaration by the applicant
Име_______________________
Name______________________

Го претставувам _______________ (подносителот на барањето)
Representing___________________(applicant)
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Потпис______________ Дата__________
Signature_____________ Date_________

17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава
дозволата)
17. (for completion by issuing authority)
Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни
Boxes 7,9,10 still required
ДА../НЕ..
YES /NO

18.(пополнува царината)
18.(for completion by the customs office)
Царински број ________________
Customs reference( потврда за почеток на процедура

или број на царинарницата за
одобрен третман или употреба)
(declaration of enrty into the procedure
or referenece number to the customs
approved treatment or use)

Потпис_______________
Signature_____________

Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:____________________

Функција________________
Function:_______________

Функција ____________
Function ____________

Датум________ Печат
Date__________ Stamp:

Место________
Place________

Датум ____
Date______

Печат
Stamp
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2

1.Извозник
1. Exporter

2. Дозвола за увоз број ___
Authorization number_____
Издадена на___________ во _________
Issued (date)____________at __________

Copy for the authority in the country of export

Примерок за надлежниот орган во земјата извозник

3. Важност од _________ до __________
3. Period of validity from___ to___________
4. Извозник ( име и адреса)
4. Importer (name and address)

5. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority)
Issuing authority
(name, address, phone, fax, e-mail)

6. Други оператори (име и адреси)
6. Other operator(s) (name and address)

7. Надлежен орган во земјата извозник
(име и адреса)
7. Competent authority of the exporting country
(name and address)

8. Краен примач ( име и адреса)
8. Ultimate consignee (name and address)

9. Место на влез во земјата увозник
9. Point of entry into the country importer
10. начин на превоз
10.methods/means of transport
12 а. CN код
12 a. CN code
13 а. Нето тежина
13 a. Net weight
14 а. % во смеса
14 a. % of mixture
15 а. Број на фактура
15 a. Invoice number
12 б. CN код
12 b. CN code
13 б. Нето тежина
13 b. Net weight
14 б. % во смеса
14 b.% of mixture
15 б. Број на фактура
15 b. Invoice number

11 а. Прекурзор
11 a. Scheduled substances

2
11 б. Прекурзор
11 b. Scheduled substances

16. Изјава од подносителот на барањето
16. Declaration by the applicant
Име_______________________
Name______________________

Го претставувам _______________ (подносителот на барањето)
Representing___________________(applicant)

Потпис______________ Дата__________
Signature_____________ Date_________
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17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава
дозволата)
17. (for completion by issuing authority)
Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни
Boxes 7,9,10 still required
ДА../НЕ..
YES /NO

18.(пополнува царината)
18.(for completion by the customs office)
Царински број ________________
Customs reference( потврда за почеток на процедура

или број на царинарницата за
одобрен третман или употреба)
(declaration of enrty into the procedure
or referenece number to the customs
approved treatment or use)

Потпис_______________
Signature_____________

Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:____________________

Функција________________
Function:_______________

Функција ____________
Function ____________

Датум________ Печат
Date__________ Stamp:

Место________
Place________

Датум ____
Date______

Печат
Stamp
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3

1.Извозник
1. Exporter

2. Дозвола за увоз број ___
Authorization number_____
Издадена на___________ во _________
Issued (date)____________at __________

Copy to accompany the goods

Примерок кој ја придружува стоката

3. Важност од _________ до __________
3. Period of validity from___ to___________
4. Извозник ( име и адреса)
4. Importer (name and address)

5. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority)
Issuing authority
(name, address, phone, fax, e-mail)

6. Други оператори (име и адреси)
6. Other operator(s) (name and address)

7. Надлежен орган во земјата извозник
(име и адреса)
7. Competent authority of the exporting country
(name and address)

8. Краен примач ( име и адреса)
8. Ultimate consignee (name and address)

9. Место на влез во земјата увозник
9. Point of entry into the country importer
10. начин на превоз
10.methods/means of transport
12 а. CN код
12 a. CN code
13 а. Нето тежина
13 a. Net weight
14 а. % во смеса
14 a. % of mixture
15 а. Број на фактура
15 a. Invoice number
12 б. CN код
12 b. CN code
13 б. Нето тежина
13 b. Net weight
14 б. % во смеса
14 b.% of mixture
15 б. Број на фактура
15 b. Invoice number

11 а. Прекурзор
11 a. Scheduled substances

3
11 б. Прекурзор
11 b. Scheduled substances

16. Изјава од подносителот на барањето
16. Declaration by the applicant
Име_______________________

Го претставувам _______________ (подносителот на

Name______________________

Representing___________________(applicant)

барањето)

Потпис______________ Дата__________
Signature_____________ Date_________
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17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава
дозволата)
17. (for completion by issuing authority)
Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни
Boxes 7,9,10 still required
ДА../НЕ..
YES /NO

18.(пополнува царината)
18.(for completion by the customs office)
Царински број ________________
Customs reference( потврда за почеток на процедура

или број на царинарницата за
одобрен третман или употреба)
(declaration of enrty into the procedure
or referenece number to the customs
approved treatment or use)

Потпис_______________
Signature_____________

Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:____________________

Функција________________
Function:_______________

Функција ____________
Function ____________

Датум________ Печат
Date__________ Stamp:

Место________
Place________

Датум ____
Date______

Печат
Stamp
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4

1.Извозник
1. Exporter

2. Дозвола за увоз број ___
Authorization number_____
Издадена на___________ во _________
Issued (date)____________at __________

Copy for the importer

Примерок за увозникот

3. Важност од _________ до __________
3. Period of validity from___ to___________
4. Извозник ( име и адреса)
4. Importer (name and address)

5. (да се пополни од надлежниот орган)
Надлежен орган
( име, адреса, телефон, факс, е-маил)
(For completion by the issuing authority)
Issuing authority
(name, address, phone, fax, e-mail)

6. Други оператори (име и адреси)
6. Other operator(s) (name and address)

7. Надлежен орган во земјата извозник
(име и адреса)
7. Competent authority of the exporting country
(name and address)

8. Краен примач ( име и адреса)
8. Ultimate consignee (name and address)

9. Место на влез во земјата увозник
9. Point of entry into the country importer
10. начин на превоз
10.methods/means of transport
12 а. CN код
12 a. CN code
13 а. Нето тежина
13 a. Net weight
14 а. % во смеса
14 a. % of mixture
15 а. Број на фактура
15 a. Invoice number
12 б. CN код
12 b. CN code
13 б. Нето тежина
13 b. Net weight
14 б. % во смеса
14 b.% of mixture
15 б. Број на фактура
15 b. Invoice number

11 а. Прекурзор
11 a. Scheduled substances

4
11 б. Прекурзор
11 b. Scheduled substances

16. Изјава од подносителот на барањето
16. Declaration by the applicant
Име_______________________

Го претставувам _______________ (подносителот на

Name______________________

Representing___________________(applicant)

барањето)

Потпис______________ Дата__________
Signature_____________ Date_________
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17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава
дозволата)
17. (for completion by issuing authority)
Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни
Boxes 7,9,10 still required
ДА../НЕ..
YES /NO

18.(пополнува царината)
18.(for completion by the customs office)
Царински број ________________
Customs reference( потврда за почеток на процедура

или број на царинарницата за
одобрен третман или употреба)
(declaration of enrty into the procedure
or referenece number to the customs
approved treatment or use)

Потпис_______________
Signature_____________

Потпис на службеникот_________________
Signature of officer:____________________

Функција________________
Function:_______________

Функција ____________
Function ____________

Датум________ Печат
Date__________ Stamp:

Место________
Place________

Датум ____
Date______

Печат
Stamp
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Прилог 3
Дозвола за транспорт / транзит

ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ / ТРАНЗИТ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ
DANGEROUS GOODS AUTHORIZATION FOR TRANSPORT / TRANSIT
2 Број на дозвола
2 Transport license

1 Испраќач
1 Sender

2 Број на транспортен
4. Податоци за превозникот
документ (АДР/РИД)
4 Shipper's reference
2 Transport document number
(ADR/RID)
5 Регистерски број на превозното средство
5 Registration No of the transport vehicle
6. Примач

7 Возач

6 Consignee

7 Carrier

8.Изјава на превозникот
Изјавувам дека содржината на пратката е целосно и точно
опишана во барањето согласно класификацијата, ознаките,
пакувањата, соодветноста на условите за транспорт согласно
меѓународните и националните законски регулативи
8. SHIPPER'S DECLARATION
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and
accurately described below by the Proper Shipping Name, and are
classified, packaged, marked and labeled/placarded and are in all
respects in proper condition for transport according to the applicable
international and national governmental regulations.
Пренос на прекурзор со патник или како карго авионско
9. Дополнителни инормации за чување
пакување
9. Additional handling information
PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT

10. Број на лет
10 Vessel/flight no. and date

11. Место на влез на
товарот
11 Port/place of loading

12. Место на излез
12 Port/place of discharge

13. дестинација
13. Destination

14. Запремина на товарот
14 Shipping marks
Cube (m3)

* Број и вид на пакувањатач опис на стоката
*Number and kind of packages; description of goods

Бруто тежина(кг) Нето маса(кг)
Gross mass (kg) Net mass (kg)

20

15. Идентификационен број на
контејнерот/те
15 Container identification No

16. Број на печат(и)
16 Seal number(s)

17. Величина и тип на
контејнерот
17 Container/vehicle size
& type

18. Маса на
амбалажата
18 Tare
mass (kg)

19. Вкупна маса
вклучително и масата на
амбалажата (кг)
19 Total gross mass
(including tare) (kg)

ПОТВРДА ЗА КОНТЕЈНЕРОТ/ПРЕВОЗНОТО СРЕДСВО
Изјавувам дека прекурзорот/ите се спакувани во
амбалажата/превозното средство за кое се дадени
податоците, согласно законските одредби.
CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE
I hereby declare that the goods described above have been packed/
loaded into the container/vehicle identified above in accordance with
the applicable provisions.
МОРА
ДА
БИДЕ
ПОТПИШАНО
ЗА
СИТЕ
КОНТЕЈНЕРИ/ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА
ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КОЕ ГО ИЗВРШИЛО ПАКУВАЊЕТО
MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL
CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON
RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING.
20. Име на производителот на прекурзорот
20 Name of manufacturing company

24. Рута на движење на транспортот 25. Дозвола за увоз/извоз
име на транзитните земји од издадена од надлежниот
производителот
до
финалната орган во РМ број и рок на
дестинација
важност
24.Itinerary of transporting: the name of
the transit
countries from the 25 Import license No from the
manufаcturer of the poison till final responsible authority in RM
destination
26. Дозвола за увоз издадена
од надлежниот орган во
земјата која е крајна
дестинација на пратката број
и рок на важност (при
транзит)

21. Име и адреса на испраќачот
20 Name and the addressсe of the Mediator
22Ден , час, кога почнува превозот
21Day, hour, when the transport is starts
Place and date

23. Краен корисник
23. End user

ПОТПИС

26 Import license No from the
responsible authority in country
– final destination of the goods
No and expiry date
27. Царинарница
27. Custom office

28. Рок на важност
28. Expiry date

ПЕЧАТ

ДАТА
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