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ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА   

АКЦИЗИТЕ (дефиниции)

� Електронски административен документ (е-АД) е
електронски документ креиран во Системот за
движење и контрола на акцизни добра во постапка на
акцизно одложување

� Упростен административен документ е документ
одобрен од страна на Царинската управа кој ги
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одобрен од страна на Царинската управа кој ги
содржи податоците потребни за идентификација на
акцизните добра кои се предмет на движење во
постапка на акцизно одложување помеѓу два акцизни
склада на ист држател



ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА 

АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)

� Движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување на
акцизното подрачје се смета движењето кое започнало и завршило во
Република Северна Македонија.

� Акцизните добра се движат во постапка на акцизно одложување на
акцизното подрачје во случаите кога:

1) се испраќаат од еден акцизен склад во друг акцизен склад;

2) се испраќаат од акцизен склад до место на повластено користење на
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2) се испраќаат од акцизен склад до место на повластено користење на
имател на одобрение за повластено користење или имател на одобрение од
член 100 (повластени корисници за проекти) од овој закон и од место на
повластено користење се враќаат во акцизен склад со претходна согласност
на надлежен царински орган;

3) се испраќаат од акцизен склад до царинска испостава на извоз и

4) од царинската испостава на увоз, по завршување на царинската
постапка се испраќаат до акцизен склад или до место на повластено
користење.



ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА 

АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)
� Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување се

смета завршено кога примачот ќе ги добие акцизните добра или кога
акцизните добра ќе го напуштат акцизното подрачје на Република Северна
Македонија

� Движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување е
дозволено само ако е проследено со електронски административен
документ (е-АД) во Системот за движење и контрола на акцизни добра
(EMCS – Excise movement and control system) со кој се докажува дека
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(EMCS – Excise movement and control system) со кој се докажува дека
наведените видови и количини на акцизни добра се движат во постапка на
акцизно одложување. Пред започнувањето на движењето на акцизните
добра во постапка на акцизно одложување, движењето се регистрира во
Системот за движење и контрола на акцизни добра при што добива
единствен административен референтен број на движење

� (3) Испраќачот е должен да поднесе нацрт електронски
административен документ во Системот за движење и контрола на акцизни
добра не порано од седум дена пред датумот на започнување на
движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување
наведен во е-АД



ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА    

АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)
� По исклучок од член 34 став (1) од законот, кога движењето на акцизните

добра во целост се одвива на акцизното подрачје и тоа помеѓу акцизни
складови на ист држател, а за тоа постои стопанска потреба и не се
нарушуваат даночните принципи, Царинската управа може да одобри
поедноставување на постапката на движење, вклучително и можност за
отстапување од потребата за користење на Системот за контрола на
движењето со примена на упростен административен документ, во
хартиена форма. Примената на упростен административен документ се
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хартиена форма. Примената на упростен административен документ се
одобрува во постапка на издавање или измена на акцизната дозвола.

� Начинот на пополнување на електронскиот административен документ,
формата и содржината на пораките и кодексот на шифри кои се
употребуваат при пополнување на електронскиот административен
документ, како и примената на упростениот административен документ се
утредени со Правилник, а дополнително ќе бидат изработени и соодветни
упатства



ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА    

АКЦИЗИТЕ (членови 32 и 34)
� Во случај на прекин на работата на Системот за движење и контрола на

акцизни добра, испраќачот може да започне движење на акцизните добра
во постапка на акцизно одложување под услов акцизните добра да се
придружени со хартиен административен документ, кој ги содржи истите
податоци од нацрт електронскиот административен документ и пред да
започне со движењето да го извести надлежниот царински орган на
местото на поаѓање.

� Пред да започне движењето, испраќачот е должен на надлежниот
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� Пред да започне движењето, испраќачот е должен на надлежниот
царински орган на местото на поаѓање да му го достави хартиениот
документ и доколку е одговорен за недостапноста на системот, да достави
соодветна информација за причините за недостапноста.

� Надлежниот царински орган на местото на поаѓање врши проверка на
податоците наведени во хартиениот административен документ.

� Кога Системот за движење и контрола на акцизни добра или
компјутерскиот систем на испраќачот повторно ќе биде достапен,
испраќачот е должен веднаш да поднесе нацрт електронски
административен документ со истите податоци.



ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА    

АКЦИЗИТЕ (гаранција)
� За акцизни добра кои се движат во постапка на акцизно одложување на

акцизното подрачје задолжително се поднесува гаранција за
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, освен во случаите
кога акцизните добра се испраќаат преку фиксни цевководи на
територијата на Република Македонија или кога акцизните добра се движат
помеѓу акцизни складови на ист држател.

� Гаранција за обезбедување на акцизен долг за движење на акцизни добра
во постапка на акцизно одложување поднесува држателот на акцизен

Движење на акцизни добра со примена на е-АД 

во постапка на акцизно одложување поднесува држателот на акцизен
склад, превозникот, сопственикот на акцизното добро или примачот

� Износот на гаранцијата за акцизните добра кои се движат во постапка на
акцизно одложување на акцизното подрачје, се утврдува во висина на
акцизниот долг кој може да настане за тие акцизни добра

� Форми на гаранција:

- банкарска гаранција

- готовински депозит



ОДРЕДБИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА    

АКЦИЗИТЕ (случаи надвор од системот на 

контрола и движење)
� Одредбите за движење на акцизни добра во постапка на

акцизно одложување не се применуваат за:

- електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и
нафтен кокс

- пиво произведено кај мали независни пиварници, освен во
случај на извоз со претходно одобрување од надлежниот
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случај на извоз со претходно одобрување од надлежниот
царински орган (известувањето се доставува најдоцна 7 дена
пред испраќањето)

- вино произведено кај мали производители на вино за
комерцијални цали, освен во случај на извоз со претходно
одобрување од надлежниот царински орган (известувањето се
доставува најдоцна 7 дена пред испраќањето)



Нови улоги на ЕО во постапка на 

акцизно одложување

� Регистриран примач – одложена примена со влез во ЕУ
� Периодичен регистриран примач - одложена примена со влез во ЕУ
� Регистриран испраќач - одложена примена со влез во ЕУ
� Даночен застапник за продажба на далечина - одложена примена со

влез во ЕУ
� Мали производители на вино за комерцијални цели,� Мали производители на вино за комерцијални цели,

� Мали пиварици,

� Мали дестилерии,

� Земјоделци - производители на алкохолни пијалаци,

� Трговци со електронски цигари и други тутунски добра, освен цигари,

� Ослободени корисници по повеќе основи
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Електронска најава на економските 

оператори

Портал за ЕО
e-АD

EO

барање

одобрено
Национална база 

Автоматска контрола
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Движење на акцизни добра со 

употреба на е-AD

� Место на поаѓање:

� Одредиште:

• Акцизен склад

• Царинска испостава за увоз

� Одредиште:
• Акцизен склад
• Ослободен корисник
• Царинска испостава за извоз
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Движење и контрола на акцизни 

добра со е-АД

Извоз-држава дестинација

Северна Македонија

примач

Увоз

држава 

испраќач

испраќач

Акцизен

склад

Приврем.

регистрир.

примач

Акцизен

склад
Др.

Регистр.

испраќач

испраќач
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Автоматска контрола при увоз

Северна МакедонијаДржава 

испраќач

NCTS, TIR,...

e-AD (пресметана и 

обезбедена акциза)
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Акцизен

Склад 

или погон на

ослободен 

корисник

Место за 

увид 

на стоката

ЦИ
NCTS, TIR,...

ЕЦД

Вкрстена контрола
количина
тарифа
бр.документ

Пресметани и 

платени 

ДДВ,царина, 

надоместоци



• Во случаите на увоз е-АД се проверува после пуштање на акцизните добра во 

слободен промет после плаќање на увозните давачки.(царина, ДДВ и други 

давачки со еднаков ефект на царина)

• Во увозната декларација во рубрика 33.5 – код на постапка се внесува 

соодветниот код Q***

• Во рубрика 37.1 Постапка се внесува ознаката 45 (системот функционира и со 

40 до влез во ЕУ) - Пуштање во слободен промет на стока која се сместува во 

Интерфејс помеѓу модулот за увоз и 

EMCS

40 до влез во ЕУ) - Пуштање во слободен промет на стока која се сместува во 

акцизен склад или во место на повластено користење

• Во рубрика 37.2 се внесува:

- F60 за пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка на 

непостоење на услови за настанување на акцизен долг, до акцизен склад со 

акцизен документ (акцизата не е платена при увоз) и

- F65 за пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка непостоење 

на услови за настанување на акцизен долг до имател на акцизно одобрение со 

акцизен документ (акцизата не е платена при увозот) 
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�Автоматската контрола при увозот опфаќа 

вкрстена проверка на следните податоци од 

увозната декларација во е-АД:

• тарифна ознака; 

Автоматска контрола при увоз

• тарифна ознака; 

• нето тежина;

• единица мерка;

• количина;

• други количини (пример степен на алкохол)

• дополнителни правила (царинска испостава)
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Автоматска контрола при извоз

Северна Македонија Царинска 

испостава 

на излез

e-AD ЕЦД
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Акцизен

склад
ЦИ



Автоматска контрола при извоз
� При извоз е-АД се проверува во постапката на прием и обработка на
извозната декларација. Најпрво декларантот мора да ги регистрира
акцизните добра во ЕМЦС (да поднесе е-АД), а после може да
поднесе извозна декларација. Декларацијата може да биде одбиена
доколку системот покаже грешка за време на вкрстената проверка.

� Декларантот пред поднесувањето на извозната декларација мора да
добие ЕРБД.

� ЕРБД се внесува во рубрика 40 (претходен документ) од извозната
декларација
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декларација
� Внесувањето на ЕРБД во рубрика 40 се врши на следниов начин:

тип Z, код AAD, ЕРБД (21 карактер) на кој му се додаваат 3 броеви
кои се однесуваат на бројот на наименување со нули од левата
страна;

� Декларантот мора да внесе точни податоци во извозната
декларација

� Податоците од извозната декларација автоматски се испраќаат во
ЕMCS



Автоматска контрола при извоз

� Автоматската контрола при увозот опфаќа вкрстена проверка на
следните податоци од увозната декларација во е-АД:

• тарифна ознака;

• нето тежина;

• единица мерка;

• количина;

• други количини (пример степен на алкохол)
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• други количини (пример степен на алкохол)

• дополнителни правила (царинска испостава)

� Од вкрстената проверка се добиваат следниве резултати:

• Извозната декларација може (или не може) да биде ослободена за
извоз

• Податоците од ослободениот извоз автоматски се препраќаат во
EMCS;

• Податоците за излез од извозната декларација се праќаат во EMCS –
се креира порака 818 (после извршениот извоз)



Автоматска контрола при извоз

� Пример за изглед на претходен документ (рубрика 40)
Z AAD 19MK900000000000000D5 001

� Правило R893 за Export Control System (ECS), заедничко за ЕУ,
прифатено и во СОЦДАД

� Правилото за EMCS предвидува дека само една вредност на
ЕРБД може да се употреби во едно наименување како
„претходен документ“
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„претходен документ“
Секое наредно наименување мора да соодвестува со
приложениот е-АД, така што во податокот за претходен документ
се додава бројот на наименување од е-АД (пример 001, 002....)
� Доколку системот ја одбие извозната декларација,
испраќачот/декларантот може да поднесе нова извозна
декларација со корегирани податоци, да го откаже од
движењето или да го смени одредиштето



Поднесување на нацрт е-АД

СОЦДАД Портал за трговци



Поднесување на нацрт е-АД

СОЦДАД Портал за трговци



� ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА СО ПРИМЕНА НА
ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ:

� Структурата и содржината на електронските пораки кои се
разменуваат преку Компјутерскиот систем на Царинската управа -

Систем за движење и контрола на акцизните добра – EMCS (Excise

Movement and Control System);

� Правилата за движење на акцизните добра во постапка на акцизно

Полиња кои се пополнуваат во 

нацрт е-АД

� Правилата за движење на акцизните добра во постапка на акцизно
одложување кое започнува и завршува на територијата на Република
Северна Македонија и начинот на разменување на пораките

� Употребата на гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата
за акцизните добра кои се движат во постапка на акцизно одложување
и

� Формата и содржината на хартиениот административен документ од
член 37 став (6) од Законот за акцизите.

Одредби од новиот правилник за движење на 

акцизни добра со примена на  е-АД



� ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРАКИ КОИ СЕ РАЗМЕНУВААТ ПРЕКУ
КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА -
СИСТЕМ ЗА ДВИЖЕЊЕ И КОНТРОЛА НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА
– EMCS (EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM) кој е
составен дел на Правилникот – ПРИЛОГ I

Пополнување на нацрт е-АД

� Табела 1- Нацрт на електронски административен документ

� Табела 2 - Откажување на е-АД

� Табела 3 - Промена на одредиште

� Табела 4 - Известување за промена на одредиште

� Табела 5 -Потврда за прием/Потврда за извоз

Одредби од новиот правилник за движење на акцизни 

добра со примена на  е-АД



� КОДЕКС НА ШИФРИ – ПРИЛОГ II

� Табела 1- Шифра на гарантот

� Табела 2- шифра за начин на превоз

� Табела 3- Шифра на превозно средство

Пополнување на нацрт е-АД

� Табела 3- Шифра на превозно средство

� Табела 4- Шифри на акцизни добра

� Табела 5 - Шифри на мерни единици

� Табела 6 - Шифри за причина за откажување

Одредби од новиот правилник за движење на акцизни 

добра со примена на  е-АД



� РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА– ПРИЛОГ III:

� ОБРАЗЕЦ A - Резервна постапка, хартиен административен документ
за движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување

� ОБРАЗЕЦ Б - Резервна постапка, хартиен административен документ

Пополнување на нацрт е-АД

� ОБРАЗЕЦ Б - Резервна постапка, хартиен административен документ
- Промена на одредиште

� ОБРАЗЕЦ В - Резервна постапка, Потврда за прием/Потврда за извоз
при движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување

ХАРТИЕНИОТ ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВНЕСУВА
ВО СИСТЕМОТ ВЕДНАШ ПОСЛЕ ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОСТАПНОСТ

Одредби од новиот правилник за движење на акцизни 

добра со примена на  е-АД



� ПРИЛОГ IV: ЛИСТА НА ТАРИФНИ БРОЕВИ ОД
КОМБИНИРАНАТА ЦАРИНСКА ТАРИФА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО
ШИФРИТЕ НА АКЦИЗНИТЕ ПРОИЗВОДИ

� 1. ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ – ознака Т (EMCS кодови Т200-

Пополнување на нацрт е-АД

� 1. ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ – ознака Т (EMCS кодови Т200-
Т500)

� 2. АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ – Ознака А (EMCS
кодови B000 – пиво, W 200 и W 300- вино,I 000 – меѓупроизводи
и S 200 - +++ етилалкохол и жестоки алкохолни пијалаци)

� 3. ЕНЕРГЕНТИ – Ознака Е (EMCS кодови Е200-+++)

Одредби од новиот правилник за движење на акцизни 

добра со примена на  е-АД



� Започнување на движењето на акцизни добра

� Откажување на е-АД-пред поаѓање

� Промена на одредиште – пред поаѓање и за време 

на движењето

� Разделување на пратката (по пристапување)

Систем за контрола и движење-

основни функционалности

� Разделување на пратката (по пристапување)

� Завршување на движењето и потврдување на 

приемот на акцизни добра

� Движење со поедноставен административен 

документ

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� Основните деловни процеси и функционалности,

како и пораките кои економските оператори ги
разменуваат преку системот се определени со
функционалната спецификација на системот за
акцизи (FESS), основниот документ за дизајнирање и

Пораки кои се разменуваат преку 

системот

акцизи (FESS), основниот документ за дизајнирање и
развој на националната акцизна апликација (DDNEA

for EMCS) и националните побарувања.

� Спецификацијата DDNEA е особено важна за оние
економски оператори кои размената на пораките во
системот ќе ја вршат преку сопствена апликација
(system to system).

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� IE815 – нацрт е-АД, ја поднесува испраќачот најрано 7 дена пред
датумот на испорака на акцизните добра (испраќа испраќачот – прима
систем на ЦУ)

� IE 801- електронски административен документ, е-АД, после извршена
автоматска проверка системот му доделува единствен референтен
број на движење (ЕРБД)- (испраќа систем на ЦУ – прима испраќачот на
акцизните добра)

Пораки кои се разменуваат преку 

системот

акцизните добра)

� IE704 - генеричка порака за одбивање на нацрт е-АД, доколку при
формалната валидација системот открие грешки. После оваа порака
испраќачот креира нов нацрт е-АД со корегирани податоци-(испраќа
систем на ЦУ – примаат испраќачот или примачот)

� IE 818 – потврда на прием, ја поднесува примачот најдоцна 5 дена по
приемот на акцизните добра (испраќа примачот или системот на ЦУ во
случај на извоз – прима испраќач и во случај на извоз, излезната
испостава)

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



Изглед на печатена верзија на е - АД

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� IE 810 - откажување на е-АД (испраќа испраќачот –
прима систем на ЦУ)

� IE 813 - промена на одредиште (испраќа испраќачот 
– прима систем на ЦУ)

� IE 803 – известување за промена на одредиште 

Пораки кои се разменуваат преку 

системот

� IE 803 – известување за промена на одредиште 

(испраќа систем на ЦУ – прима системот на 

надзорниот царински орган)

� IE 819 – порака за одбивање на испорачаните 

акцизни добра или за известување за неправилности, 

после која следи IE 810 или IE 813 (испраќа примачот 
– прима системот на ЦУ)

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� IE 802 – истекување на времето кога не е поднесена
потврда на прием или промена на одредиште
(испраќа системот на ЦУ – прима испраќачот)

� IE 837 – причини за доцнење како одговор на
пораката IE 802(испраќа примачот или испраќачот –

Пораки кои се разменуваат преку 

системот

пораката IE 802(испраќа примачот или испраќачот –

прима системот на ЦУ)

� IE 871 – причини за кусок (опционална порака која се
однесува на размена на дополнителни објаснувања и
ја испраќаат примачот и испраќачот – прима
системот на ЦУ)

Пораки кои се разменуваат 
преку системот



� IE 840 – известување за настан (испраќа секој
трговец кој работи со акцизи или друго овластено
лице кое е известено за настанот и се однесува за
конкретно движење – прима системот на ЦУ)

� IE 917– негативен прием на XML (означува дека

Пораки кои се разменуваат преку 

системот

� IE 917– негативен прием на XML (означува дека
пораката е формално неисправна, ја испраќа
системот ЦУ – примаат или испраќачот или
примачот, во зависност од насоката)

� IE 906 – порака за грешка (системот на ЦУ го
известува примачот или испраќачот дека во
испратената порака има грешка во однос на
пропишаната спецификација)

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� IE 829 – известување за прифатен извоз (испраќа
системот на Царинската управа – прима испраќачот
на акцизните добра)

� IE 839 – одбивање на извозот (испраќа системот на
Царинската управа – прима испраќачот на акцизните

Пораки кои се разменуваат преку 

системот

Царинската управа – прима испраќачот на акцизните
добра)

� ПОРАКИ ЗА ГРЕШКА: IE704, IE906 и IE917

� ПОРАКИ КАЈ ИСПРАЌАЧ: IE815, IE810, IE813, IE837

и IE871

� ПОРАКИ КАЈ ПРИМАЧ:IE818, IE819, IE837 и IE871

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� IE 801 – е-АД, после оваа порака може да следат:
IE810, IE 813, IE 819 и IE 818,

� IE 813 – промена на одредиште, после оваа порака
може да следат:IE 813, IE 819 и IE 818

� IE818 – потврда за прием, после оваа порака миже

Пораки кои се разменуваат во текот 

на движењето

� IE818 – потврда за прием, после оваа порака миже
да следи само IE813

� IE819 – предупредување или одбивање на е-АД,

после која може да следат: за предупредување
IE813, IE818 и IE810 и за одбивање IE813 и IE810

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� Поднесена – прв статус кај порака IE 815

� Прифатено – кога е-АД е проверен и доделен му е
ЕРБД

� Откажано – кога е-АД е откажан од страна на
испраќачот пред испраќање на акцизните добра

Статуси на е-АД

� Одбиено – кога движењето е одбиено од страна на
примачот на е- АД. Се очекува промена на
одредиште или откажување од страна на
испраќачот.Во овој случај акцизните добра не се
пристигнати на одредиштето

� Прифатено за извоз – кога акцизните добра се
пуштени за извоз во ЦИ на извоз

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



� Испорачано – кога акцизните добра се испорачани на
одредиштето и добиена е потврда на прием од испраќачот или
од царинската испостава на извоз

� Неприфатено – кога акцизните добра се стигнати на одредиште,
но не се прифатени од страна на примачот. Се поднесува IE
818 со општ заклучок „3“=одбиен прием. Се очекува промена на

Статуси на е-АД

818 со општ заклучок „3“=одбиен прием. Се очекува промена на
одредиште. Овој статус може да се добие и кога царинската
испостава на извоз го одбива извозот

� Делумно неприфатено – кога акцизните добра се стигнати на
одредиште, но дел од пратката не е прифатен. Примачот
испраќа порака IE 818 со општ заклучок „4“ –приемот делумно е
одбиен.Следи порака за промена на одредиште

� Пренасочено – кога има промена на одредиште

Систем за контрола и движење на акцизни 

добра



� Рачно затворен е-АД – кога е-АД е рачно затворен од страна на
царински орган (во исклучителни случаи)

� Запрено – кога движењето е прекинато од страна на царинскиот
орган

МЕЃУСТАТУСИ:

Статуси на е-АД

МЕЃУСТАТУСИ:

� Во очекување на прием

� Во очекување на опомена или одбивање

Може да се појави и статус „нема“, во случаите кога нацрт е-АД е
одбиено со порака IE 704 и треба повторно да се поднесе

Систем за контрола и движење на 

акцизни добра



Доколку движењето се одвива во резервна постапка со примена на
хартиен документ, веднаш по воспоставување на достапност на
системот се поднесува е-АД

Поднесување на е-АД после 

спроведена резервна постапка

Резервна постапка



� Испраќачот е должен пред да започне со движењето да го
извести надлежниот царински орган на местото на поаѓање и
да добие согласност за движење со хартиен документ (лично
или по електронска пошта)

� Надлежниот царински орган му издава на испраќачот
референтен број на одложено поднесување

Поднесување на е-АД после 

спроведена резервна постапка

референтен број на одложено поднесување

� Издадениот референтен број на одложено поднесување се
внесува во соодветното поле на е-АД

� Понатаму постапкате се спроведува исто како и во редовна
постапка.

� Движењето кое започнало во резервна постапка може да се
заврши во EMCS

� Исто така движењето кое започнало во EMCS може да се
заврши во резервна постапка со примена на образец В.

Резервна постапка


