
НАСПКИ ЗА ППППЛНУВАОЕ НА РУБРИКИТЕ ВП ЕЛЕКТРПНСКИПТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДПКУМЕНТ И 

ППТВРДУВАОЕ НА ПРИЕМПТ ПД СТРАНА НА ППВЛАСТЕНИ КПРИСНИЦИ НА ЕТИЛ АЛКПХПЛ ЗА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И ДРУГИ ППТРЕБИ 

1. Намена на пвпј дпкумент 

Намената на пвпј дпкумент е да ги пбјасни различните прпцеси кпи се имплементирани вп 

Ппрталпт за тргпвци вп мпдулпт за акцизи. Вп дикументпт се ппишани активнпстите на кприсникпт 

вп системпт и пдлуките кпи се базираат на различни настани и спрабптка сп пстанатите 

ппдсистеми или улпги на ппднпсителпт и надлежнипт прган. СПЦДАД Ппрталпт за тргпвци – 

ппдмпдул EMCS (движеое на акцизни дпбра сп примена на е-АД) е наменет за ппднесуваое, 

управуваое и следеое на декларациите вп Системпт за кпнтрпла и следеое на движеоетп на 

акцизните дпбра сп примена на електрпнски административен дпкумент е-АД. 

2.           Пристап вп Ппрталпт за тргпвци – апликација за акцизи 

Предуслпв за рабпра вп ппдмпдулпт е: 

Претхпдна регистрација вп системпт на следнипт линк: 

http://carina.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/startuvaj-cdeps-mk 

Пристаппт вп Ппрталпт за тргпвци – апликација за акцизи за кприсници заппчнува сп најавуваое 

на прпзпрецпт за најава. Се ппјавува еднпставен екран сп лпгптп на СПЦДАД и Царинската управа 

сп две пплиоа за пппплнуваое: КПРИСНИЧКП ИМЕ и ЛПЗИНКА, и две дппплнителни пплиоа: 

ПБНПВИ и НАЈАВИ СЕ.  

 

2. 1. Прпзпрец за најава 

Најавата вп Ппрталпт за тргпвци – апликција за акцизи заппчнува сп внесуваое на: 

http://carina.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/startuvaj-cdeps-mk


- КПРИСНИЧКП ИМЕ (пример име.презиме на кприсникпт) 

-ЛПЗИНКА (пример барем 12 карактери –букви, брпеви и симбпли) 

- се притиска кппчетп НАЈАВИ СЕ акп внесените ппдатпци се тпчни или се притиска кппчетп 

ПБНПВИ за да се избришат внесените ппдатпци и ппвтпрнп се внесува кприсничкп име и лпзинка.  

2.2. Пребаруваое на е-АД 

Ппсле успешната најава, системпт гп прикажува заедничкипт ППРТАЛ ЗА ТРГПВЦИ (слика 2) 

 

Сп бираое на табпт: Ппднесуваое на декларации пд тргпвци (ТDP), системпт ги прикажува 

различните менија на Ппрталпт и тпа: дејства, транзит, увпз, извпз, акцизи и ппмпш. 



 

Слика 3 

Сп бираое на табпт акцизи се ппјавуваат различни акции вп зависнпст пд пптребата за кпја се 

пристапува какп штп е прикажанп на сликата: 

 

Ппдменитп за е-АД пвпзмпжува: ппднесуваое на е-АД, пткажуваое  на е-АД, прпмена на 

пдредиште, разделуваое на е-АД, пбезбедуваое на пбјаснуваое за вишпци и куспци, 

пбезбедуваое на пбјаснуваое за задпцнета исппрака, известуваое или пдбиваое на е-АД и 

пптврдуваое на приемпт на е-АД вп СПЦДАД. 



2.3. Пппплнуваое на e-AД на пдредиште 

На имателпт на пдпбрение за ппвластен кприсник кпга настапува вп улпга на примач на етил 

алкпхпл за медицински цели му се ппјавува екран кпј спдржи ппдатпци за лпкалнипт референтен 

брпј, реднипт брпј на движеое, кприсничкипт идентификациски брпј, датум на ппднесуваое, вид 

на декларација, датум на дпкументпт, статус на дпкументпт, идентификациски брпј на тргпвец и 

дејствп:  

 

Сп бираое на табпт дејствп – приказ на движеое, мпже да се видат ппдатпците за испратените 

акцизни дпбра: 

 

Дпкплку ппдатпците пдгпвараат на нарачаните кпличини, тпгаш ппвластенипт кприсник треба да 

гп пптврди приемпт сп пдбираое на кппчетп дејствп: 



 

Кпга ќе се пдбере кппчетп relief receipt – пптврден прием, тпгаш движеоетп се смета за завршенп 

и акцизните дпбра – етанпл се вп местптп на ппвластенп кпристеое. Бидејќи пптврдуваоетп на 

приемпт е ппследна фаза на движеоетп важнп е да не се пптврдува приемпт се дпдека не се 

утврди дека исппрачаните акцизни дпбра се вп спгласнпст сп нарачката. Кпга ќе се пптврди 

приемпт, е-АД дпбива статус „исппрачанп“. 

 

 

 


