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Бр. ________________ 

___________ год 
 
III  Македонска бригада бб  
Зграда на Македонија Табак 
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Тел.  (02) 2457 893 
Факс: (02) 2457 895 
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http://www.exim.gov.mk/EILWeb/startPageForExim.jsf
http://www.java.com/en/download/
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Прилог I  

Насоки за пополнување и пополнет пример на лиценцата  АХВ 

I047- Документ за ветеринарна проверка на продукти за 

исхрана на животни при увоз 
Табела 1. насоки за пополнување на полињата од лиценцата 

Поле 1. Испраќач/Извозник 

 

 Се впишува името на 

извозникот, испраќачот   

Адреса, Град Се впишува адресата и градот 

на седиштето на фирмата 

извозник 

Земја  Се впишува земјата на 

фирмата извозник 

Поле 3.  Од поп-пап листата десно на 

прозорчето, се избира 

даночниот број на фирмата 

што се јавува како увозник во 

Република Македонија  

Име и Адреса Се впишува името и адресата 

на на фирмата што се јавува 

како увозник во Република 

Македонија 

Поле 4. Референтен број на 

царински документ 

Се впишува бројот на 

пропратните царински 

документи како ЕЦД бројот, 

карго сметки 

Поле 5. Пратечки документи Се впишува бројот на другите 

пропратни документи како 

ветеринарно-здравствениот 

сертификат, транспортен 

документ, сертификат за 

безбедност и сл.  

Поле 5.1 Лабораториски тестови Ова поле се пополнува со 

избирање на Да или Не, во 

зависност дали истите се 

извршени во земјата на 

потекло.  

Поле 6.  Од поп-пап листата десно на 

прозорчето, се избира 

даночниот број на фирмата 

што се јавува како 

увозник/генерален застапник 

во Република Македонија  

Име и Адреса Се впишува името и адресата 

на на фирмата што се јавува 

како увозник/генерален 

застапник во Република 

Македонија 

Поле 7. Се впишува земјата на потекло 

на пратката 
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Поле 7.1 Број на 

одобрение/регистрација 

Се впишува извозничкиот број 

на објектот/складот  од  каде 

што потекнува или се складира 

пратката 

Поле 8. Се избира намената (целта за 

користење) на пратката по 

увозот  

Поле 9. Тарифна ознака Од поп-пап листата десно на 

прозорчето, се избира 

тарифната ознака на пратката 

која соодветствува со 

тарифната ознака во 

ветеринарно-здравствениот 

сертификат 

Опис на тарифна ознака Со избирање на тарифната 

ознака описот на истата 

автоматски се генерира  

Поле 10.Вид на пакување Од лизгачката листа десно на 

прозорчето, се избира видот на 

пакувањето 

Број на пакување Се впишува бројот на 

пакувањата ( број на кутии, 

број на палети и сл.)  

Поле 11.Бруто маса (КГМ) Се впишува бруто масата на 

пратката во килограми 

Поле 12.Нето маса (КГМ) Се впишува нето масата на 

пратката во килограми 

Земја на потекло Се впишува земјата на потекло 

на пратката 

 

По завршување на пополнувањата на полињата, задолжително 

се кликнува на делот “Додади“ означен во црвено. Во случај 

пратката да содржи повеќе тарифни броеви, по внесување на секој 

тарифен број и пополнување на полињата од реден број 9. до реден 

број 12., се кликнува на делот “Додади“, по што се внесува следен 

тарифен број од пратката.  

Делот “Закачи докумет“ е незадолжителен, се користи за 

закачување на копии или скенирани пропратните царински 

документи како ЕЦД бројот, карго сметки  другите пропратни 

документи како ветеринарно-здравствениот сертификат, 

транспортен документ, сертификат за безбедност и сл. кои ја 

пратат пратката од натоварување до ветеринарно инспекциско 

место на граничниот премин на влез во Република Македонија. 

Слика 1. Пополнет пример на лиценцата  
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