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Упатство за користење на функционалноста Упатство за користење на функционалноста Упатство за користење на функционалноста Упатство за користење на функционалноста за за за за     

претходна подготовка на барањата за лиценципретходна подготовка на барањата за лиценципретходна подготовка на барањата за лиценципретходна подготовка на барањата за лиценци    во во во во EXIMEXIMEXIMEXIM    

 

 

Економските оператори сега имаат можност да вршат претходна (pre-arrival) 

подготовка (внесување, измена и дополнување) на барањата за дозволи во EXIM кои 

планираат да ги поднесат до надлежниот орган. Тоа го прават во своја околина 

(недостапна за органот), а согласно динамиката на добивање на потребните 

информации и документи. По комплетирање на барањето, го поднесуваат до 

институцијата и постапката на процесирање во системот продолжува како и досега 

без промени. 

 

 

Постапката за користење на оваа функционалност е следна: 

 

 

1. Поднесувањето на барањето започнува како и досега со избирање на полето  

. Нема промени во полињата на барањето кои треба да се 

пополнат. 

 

Измената во EXIM се состои во можноста да се избере полето , со што се 

креира барањетo за лиценца достапно само за корисниците на економскиот 

оператор. 

 
 

 

2. Во делот за , внесеното барање има статус внесено: 

 
 

 



2/2 

3. Внесеното барање има можност да се дополни или измени. За таа цел се отвора 

барањето за лиценца со статус внесено и после направените промени се избира 

 

  
По ова статусот на барањето  се менува во внесено–дополни 

 
 

Напомнуваме дека Напомнуваме дека Напомнуваме дека Напомнуваме дека барањата за барањата за барањата за барањата за лиценци со статус внесено и внесенолиценци со статус внесено и внесенолиценци со статус внесено и внесенолиценци со статус внесено и внесено----дополни не дополни не дополни не дополни не 

се видливисе видливисе видливисе видливи/достапни/достапни/достапни/достапни за институцијата која  за институцијата која  за институцијата која  за институцијата која понатаму понатаму понатаму понатаму ја ја ја ја обработува и обработува и обработува и обработува и одобрува одобрува одобрува одобрува 

лиценцата. лиценцата. лиценцата. лиценцата. При внесување на При внесување на При внесување на При внесување на барањето за барањето за барањето за барањето за лиценца и при секоја дополналиценца и при секоја дополналиценца и при секоја дополналиценца и при секоја дополна----измена измена измена измена 

потребно е да се потпише потребно е да се потпише потребно е да се потпише потребно е да се потпише барањетобарањетобарањетобарањето со дигиталниот сертификат со дигиталниот сертификат со дигиталниот сертификат со дигиталниот сертификат на корисникот на корисникот на корисникот на корисникот....    

 

 

4. Во моментот кога економскиот оператор ќе одлучи барањето за лиценца да биде 

видливо за институцијата, потребно е да оди во делот за измени барање, да го 

отвори барањето и да го избере полето   

 
 

По ова барањето за лиценца добива статус непроцесирано и станува видливо за 

институцијата за понатамошна постапка. 

 
 

 

5. Доколку економскиот оператор смета дека барањето за лиценца е комплетно 

уште при првиот внес во системот тогаш може директно да го поднесе барањето со 

избирање на полето  

 
 

По ова барањето за лиценца добива статус непроцесирано и станува веднаш 

видливо/достапно за институцијата за понатамошна постапка. 

 


