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1 ВОВЕД 

Целта нa Консултацискиот модул, наречеn уште и Пребарувач низ Царинска Тарифа (CTB е 

пребарување преку Интернет на најновите тарифни податоци. На тој начин секој корисник на 

Интернет што поседува Internet Explorer  (или друг пребарувач како  Firefox, Chrome etc.) 

инсталиран на неговиот/нејзиниот компјутер ке може да добие информации во врска со 

Ставките на Номенклатира на Стока за соодветни Мерки. Апикацијата е наменета за 

пребаривање на јавно достапни податоци. 

1.1 Најава во CTB  

Корисниците на Интернет може да пристапат до Консултацискиот модул без никаква 

претходна најава. 

1.1.1 Поставување на референтна вредност на датум важност 

Референтната вредност на датум го покажува  датумот, за кој  информациите 

обезбедени од страна на системот треба да бидат валидни. 

 

Се пребаруваат само информации за претходно внесените Ререфертни вредности за 

датум 

 

Стандардно, Датум на Референтен датум на  Важност е секогаш на тековниот датум 

Референтниот датум на важност може да се постави директно од лентата со алатки на 

модулот 

 

Слика 1 Поставување на Референтен датум на важност 

Корисникот откако ќе го избере  денот, месецот и годината со помош на опаѓачкото 

мени, го потврдува неговиот / нејзиниот избор преку копчето OK. Избраниот 

референтен датум е валиден  за тековната сесија 
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1.1.2 CTB Menu 

Пристапот до  операциите во CTB е даден во левиот панел. Тое е мени кое овозможува пристап 

до екраните за пребарување и до екранот за Пресметка на Давачки: 

 

Слика 2 Мени на Консултациски модул  
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2.  ПРЕБАРУВАЊЕ НА ТАРИФА (СТРУКТУРА НА 

НОМЕНКЛАТУРА)  

Овој дел од Тарифниот прелистувач ви овозможува прелистување на тарифни податоци што 

се однесуваат на шифрите на  номенклатура на стоки. 

По притискање на копчето , Тарифниот прелистувач го прикажува 

следниов екран: 

 

Слика 3 Пребарај Номенклатура влезен екран 

Корисникот може да пребарува ставки на  Номенклатура на стоката по  кодот, со текст или во 

мешан режим. Со цел да се забрза процесот на пребарување и да се ограничи бројот на 

прикажаните ставки, корисникот може да изберете соодветно поглавје и / или глава.  

2.1 Пребарување на номенклатура по шифра 

Доколку не се внесени податоци,по притискање на копчето  се прикажува листа на 

поглавја,прикажани на Слика 5 

 

Слика  4 Приказ на листа на поглавја 

Со одбирање  на  бројот на поглавје од оваа листа, возможно е да се пристапи до листата на 

поглавја  (шифра на 2-цифри) како што е прикажано на сликата 6 : 
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Слика 5 Приказ на листа на поглавја. 

По изборот на одредено поглавје, системите прикажуват листа на наслови (4-цифрена шифра), 

листа на под-наслови (6-цифрена шифра), комбинираната номенклатура - листа КН (8-

цифрена шифра), и ТАРИК / Национална листа на номенклатура (10-цифрената шифра), што  е 

на најниско ниво во структурата.  

 

Слика  6 Прикажани листа на стоки номенклатура предмети по избор на "01041030" код 

Наместо со кликнување на линијата на кодот, исто така е возможно и директно да се 

зачува/прикаже шифрата  во полето "Шифра на номенклатура на стока". 

Внесената шифра мора да има правилен формат и тоа мора да биде 2 -, 4 -, 6 - 8 - или 10-

цифрениот код. Не е неопходно да се внесе празно место  по 4-тите, 6-тите и 8-мите цифри. 

Доколку форматот на шифрата е неточен, прелистувачот  прикажува порака за грешка е 

прикажана во Слика 8 
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Слика 7 Прикажување на порака за грешка, поради погрешен формат на шифра 

Внесената шифра, исто така,  мора да биде важечка за внесениот Референтен Датум на 

важност. 

Доколку делот е избран без било што глава, системот ги прикажува сите поглавја што 

припаѓаат на избраниот дел. Доколку е избрано поглавје без било каква Шифра на 

номенклатура на стока, системот ја покажува целосната структура на номенклатура, што  

припаѓа на избраното поглавје. Доколку е одбрана Шифра на  Номенклатура на стоката, 

системот покажува целосна номенклатурана структурата што  припаѓаат на избраното 

поглавје и се поставува фокусот на избраната шифра на  Номенклатура на стоката. 

Прелистувачот ги прикажува бараните шифри во контекст на кодови паралелни во 

хиерархијата. 

Потребните средни линии се означени со знакот . Со кликнување на таквата линија се 

проширува Номенклатурното стебло со едно дополнителна ниво. 

Кога ставката на номенклатура на стоката има дополнителни единица, таа се прикажува во 

колоната СУ "во скратена форма (наречен Објавување Сигле) п.р.  

Кога фуснота е доделен на шифри на номенклатура на кодови идентификаторот на фуснотата 

е претставен во колоната "Фуснота, Номенклатурна група "п.р.  

Идентификаторот е линк, кој отвора нов прозорец со опис на  фуснота што е прикажано во 

Слика 9. 

 

Слика  8 Приказа на опис на фуснота на номенклатура 

Кога ставката на Номенклатура на стока е член на групата на номенклатура на стока, 

нејзиното присуство се идентификува  во колоната “Фуснота, Група на Ном.” п.р.   

Идентификаторот е линк, кој води кон нов прозорец со Опис на групата на номенклатура на 

стоката,како што е прикажано на Слика 10.  
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Слика 9 Приказ на Опис на номенклатура на стоката 

Корисниците можат да изберат дали ќе прелистуваат по увоз или извоз низ номенклатурното 

стебло, со избирање на полето “Увоз -Извоз”, како што е прикажано на Слика 11.  

 

Слика 10 Избор на увоз или извоз за пребарување на тарифа 

Кога е избрана вредноста  “извоз”, по влез во ЕУ приказот на номенклатурата на структурата ќе 

биде прикажана  само до 8 цифри  и , доколку е возможно, , поврат на средства од извоз, Слика 

11.  

 

Слика 11   Приказа на номенклатура на поврат за извоз во структурата на номенклатура ( 

Период по пристап во ЕУ)   

2.2 Текстуално пребарување 

Пребарувачот на текст овозможува пребарувањето на номенклатура на шифри на опис на 

стоки, според внесен текстуален израз.  

Во полето за текст израз треба да се внесе збор или фраза  за пребарување (еден збор, 

реченица, на крајот со специјални карактери).  

Процент карактер (%)  
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Процент карактерот заменува било кој карактер(и) што може да се појави и да биде заменет(и) 

со процент карактерот.  

Пример1: кога пребаруваме за  "пак%", резултатот од пребарувањето содржи "пакети", 

"пакувања", "пакувач", "пакувано" итн, како што е прикажано на Слика 13. 

 
Слика 12 Приказ на текстуално пребарување кога се користи специјалниот знак процент “%” 

–прв пример 
 

Пример 2: кога пребаруваме за  "%млеко", резултатот содржи “млеко” и др , како што е 

прикажано на Слика 14. 
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Слика 13 Приказ на текстуално пребарување кога се користи специјалниот знак процент “%” 

–втор пример 

 

 
Подвлечено карактер  (_)  

Подвлечено карактерот укажува на тоа дека само една позиција претставена со црта за секој 

поединечен карактер може да се замени. 

Пример: кога пребаруваме за  "млек_", резултатот на пребарувањето е текстови што содржат 

"млеко", како што е прикажано на Слика Слика  14. 

 

Слика  14 Приказ на текстуално пребарување кога се користи специјалниот знак долна црта 

“_” 

Комбинирано пребарување шифри и текстови 
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Возможно е да се изврши и мешано пребарување кога се присутни и двата критериуми, како 

што е прикажано на Слика 15.  
 

 

Слика 15 Приказ на резултати од комбинирано пребарување 
 

Замелешка. Резлутатите од пребарувањето секогаш се прикажаи заедно со нивните 

наслови т.е на  4-цифрено ниво 
 

 

Приказ на структура на номенклатурно стебло како резултат на избраното текстуално 

пребарување 

Кога корисникот ќе кликне на една од прикажаните шифри добиени како резултат на 

пребарување , структурата на номенклатура е прикажана исто онака како и по внесување на 

истата шифра во полето за пребарување , Слика 17. 

 

Слика  16 Приказ на структура на номенклатура по избор на шифра “1604”по текстуално 

пребарување 

2.3 Екран за Навигација за Пребарување на Мерки 
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Можно е да се премине директно од екранот структура на номенклатура на екранот за 

пребарување мерка. Единствено треба да кликнете на шифрата на номенклатурата на најниско 

ниво, односно на шифрата што  нема хиерархиски пониски шифри (т.н. "шифра лист"). Во тој 

случај системот отвора "Екран за Пребарување на  мерка" со претходно избрани шифри на 

номенклатура на стоки. 

. 
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3 ПРЕБАРУВАЊЕ НА МЕРКИ 

Мерките може да бидат тарифни или не-тарифни. Тарифни мерки се царински стапки, даноци 

(ДДВ и акцизи). Нетарифни мерки ограничувања и забрани, што се доделени за шифри на 

номенклатура на стоки. 

Мерките секогаш  се прикажани за одреден  лист од шифрата на  номенклатура. Постојат два 

начини на добивање на информации за мерките приложи кон шифрата на номенклатура: 

•        Структура на номенклатура 

Можно е да се оди директно од екранот структура на номенклатура на екранот за 

пребарување  мерка. Единствено треба да кликнете на шифрата на номенклатурата на 

најниско ниво, односно на шифрата што  нема хиерархиски пониски шифри (т.н. "шифра 

лист"). Во тој случај системот отвора "Екран за Пребарување на  мерка" со претходно избрани 

шифри на номенклатура на стоки. 

•        Пребарување на мерка 

Пребарување директно од екранот “Пребарување на мерки”. 

3.1 Опции за пребарување на мерки 

Корисникот треба да ја одбере ставката  од менито во Консултацискиот 

модул. Потоа се појавува екранот прикажан на Слика 18: 

 

Слика 17 Екран на пребарување на мерки 

Со цел да се оствари пребарувањето на  оваа мерка,  најмалку една шифра мора да биде 

внесена во соодветна област. Шифрата мора да има правилен формат, што значи, тоа мора да 

биде 2 -, 4 -, 6 - 8 - или 10-цифрениот код. Не е неопходно да се внесат празни места по 4-тата, 

6-тата и 8-мата цифра. Доколку форматот   не е во правилен, ќе биде прикажана порака за 

грешка. Дополнително внесениот код мора да биде валиден на внесениот Референтен Датум 

на важност. 

Ако внесенаташифра на  номенклатура не е пронајдена со пребарувањето, корисникот ќе се 

пренасочи на структурата на номенклатурата , како оваа шифра да е внесена преку 

"Пребарување на  тарифа" . 
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Ако внесената шифра е пронајдена, сите мерки доделени на овој код се прикажани, според 

влезните критериуми за пребарување. 

 

Корисникот дополнително може да  изберете помеѓу увоз и извоз во полето "Увоз / Извоз", 

како што е прикажано на Слика 19 

    

Слика 18 Избор на увоз или извоз за пребарување на мерка 

Корисникот исто така може да се ограничи на пребарување на податоци на европско и 

национално ниво, со користење на полето "Опсег", Слика 20 (Забелешка. корисни само во 

пост-пристапниот период): 

 

Слика 19 Избор на Опсег при пребарување на мерка 

Корисникот  може да го ограничи пребарувањето на податоци на тарифни или не-тарифни , со 

помош на полето  “Категорија на мерка”, како што е прикажано на Слика 20. 

 

Слика 20 Избор на Категорија на мерка при пребарување на мерка  

 
 

Корисникот исто така може да се ограничи на пребарување на податоци за земја  

Објавување на  Sigle во  полето “ИСО Шифра на Земји” п.п. ,или по избор листа во полето 

“Име на Земја” , Слика 21. 
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Слика 21 Избор на Земја за при пребарување на мерка 

3.2 Приказ на резултати од пребарување на мерка 

Приказот на резултатите од пребарувањето на  мерката е направено во три последователни 

панели: 

• Панел Шифра на Номенклатура на Стока, што е на врвот на табелата, прикажувајќи во 

суштина исти информации за внесената шифра на номенклатура на стоката како и во 

“Пребарување на тарифа” пребарувањето 

• Панел Не-Тарифни мерки (табелата во средина) (исклучиво од  серија  A и B) 

• Панел Тарифни мерки (табелата најдолу) 

Типичен пример за ваков резултат од пребарувањето на мерка е прикажан на  Слика 22. 
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Слика 22 Приказ на резултати од пребарување на мерка 

Мерките  се aприкажани по следниов редослед  

•        Најпрво се прикажани ЕУ мерките, потоа MK мерките (правило кое се применуваат само за 

пост-пристапниот период); 

•        Во секој панел мерките се сортирани според географско подрачје, започнувајќи со ERGA 

OMNES, потоа (во рамките на секое географско подрачје по серии на мерката, потоа (во 

рамките на сешто  серија) според видот на мерката, потоа (во рамките на секој вид на мерка) 

според бројот на дополнителната шифра. 

Царинските давачки на избраните мерки се прикажани во првата колона "Мерка вид - дачка - 

Услови - квоти". Обично тие се изразени во формули како "3% + 40 EUR/100kg" итн. Понекогаш 

овие формули зависат од одредени услови, па затоа тие се прикажани заедно со условните 

линкови, како што е прикажано на Слика 23. 

 

 

Слика 23 Пример за Давачка со услов 
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По кликнување на линкот “Услови” , се прикажува содржината условите за примена на 

мерката, Слика 24. 

 

Слика 24 Пример за Услови кои се засноваат на сертификати 

 

Тоа е многу често се темели на приложување на соодветни сертификати. 

 

Понекогаш се прикажани само условите а не и царинските постапки. Ова е обично 

случај на не-тарифни мерки. Во случај на тарифни мерки,применетите царински стапки 

понекогаш може да зависат или од цена или од приложените сертификати, како што е 

прикажано на Слика 25. 

 

Слика 25 Пример за Услов врз основа на цена 

Доколку мерката е од вид квота, нејзиниот  6-цифрен број на квота е прикажан заедно со 

информацијата за царинска стапка, Слика 26. 
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Слика 26 Пример за царинска стапка за квота вид на мерка   

По кликнување на линкот на бројот, се прикажува соодветната информација за квота како што 

е прикажано на Слика 27. 

 

Слика 27 Приказ на информации за квота  

Кога примената на мерката е привремено суспендирана, информацијата за тоа, исто така, се 

појавува во "Вид на Мерка - давачка - Услови - квота" колона, како што е прикажано на Слика 

28. 
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Слика 28 Приказ на суспендирање на мерка 

Информацијата за Географско подрачје се појавува во колоната  “Земја/Регион”. Ако ова 

подрачје и група на земји,изземените земји се прикажани во соседната колона “Изземени 

земји - Земјоделски компоненти” , Слика 29. 

 

Слика 29 Приказ на географско подрачје соодветно за избраната мерка со исклучени земји 

Кликнување на било кој линк на географско подрачје , го пренасочува корисникот на 

функционалноста  “Пребарување на географски подрачја” (погледнете во соодветното 

поглавје). Информацијата за избраната земја или група на земји е прикажана на Слика 30. 

 

Слика 30 Приказ на информации за изземени земји 

Информациите за  регулативата на мерка можат да се видат во “Регулатива – Фусноти” 

колумната. По кликнување на линкот регулатива, се прикажува соодветната: 

 

Слика 31 Приказ на информации за регулатива 

Забелешка. Ако избраната регулатива е измена на регулатива, се прикажува исто така и 

нејзината основна регулатива . 

Доколку прикажаната мерка има  дополнителна шифра, информациите за овој факт се 

појавуваат во колоната  “Дополнителна шифра” т.е. .По кликнување на овој линк, 

неговата содржина се прикажува во посебен прозор, како што е прикажано: 
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Слика 32 Приказ на информација да дополнителна шифра 

Кога прикажаната дополнителна шифра всушност е елемент на Номенклатура за Поврат на 

средства при Извоз (т.e. таа започнува со “9” и извоз опција е избрана во критериумите за 

избор), дел од структурата на номенклатура е прикажана, исто така, како што се гледа на 

Слика 33 

 

Слика 33 Приказ на информација за дополнителна шифра на номенклатура за поврат на 

средства при Извоз  

Информациите за  фуснота на мерка може да се видат во колоната “Регулатива – Фусноти ”. По 

кликнување на фуснота линкот п.р.  информацијата е прикажана во посебен 

екран, како што е прикажано на Слика 34 

 

Слика 34 Приказ за информација за фуснота на мерка 

Забелешка. Фуснотите исто така може да бидат прикачени и на дополнителни шифри. Во таков 

случај соодветните линкови се видливи на екранот за информации на  дополнителна шифра 

како што е прикажано на Слика 35: 

 

Слика 35 Приказ за информација за фуснота на дополнителна шифра 

3.3 Meрсинг екран  
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Нешто мерки имаат линк до така наречени земјоделски компоненти (Мерсинг шифри). Ова е 

секогаш случај кога царинската давачка е изразена во параметар како на пр.. “EA(1)” како во 

примерот прикажан на  Слика 36. 

 

Слика 36 Издазување на давачка со земјоделски компоненти 

Кога ќе се кликне на  во колоната “Изземени земји - Земјоделски компоненти”, се 

појавува Мерсинг екранот прикажан на  Слика 37 : 

 

Слика 37 Празен Мерсинг екран 

Корисникот може да ја пресмета вредноста на операцијата со параметри со избор на 

соодветните земјоделски вредности или со зачувување на соодветната дополнителна шифра. И 

во двата случаи конечниот резултат е прикажан, како што е прикажано на Слика 38. 
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Слика 38 Мерсинг екран со пресметани вредности на земјоделските компоненти  
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4 ПРЕБАРУВАЊЕ НА ГЕОГРАФСКО ПОДРАЧЈЕ  

Корисникот може да пребарува географски подрачја со одбирање на ставката 

 во менито на Консултацискиот модул.  Пребарувањето на географски 

подрачја може да се изврши за земја/регион или група на земји, започнувајќи од екранот 

прикажан на Слика 39. 

 

Слика 39 Екран за пребарување на географско подрачје 

Земјата се пребарува со внесување на ISO кодот на земјата (на пример, "МК") или името на 

земјата.  Добиениот резултат, покрај код на ISO земјата и името на земјата вклучува кодови на 

сите групи во што земјата припаѓа.  

Група на земји се пребарува со внесување на кодот на оваа група (на пример, "1009"). 

Добиениот резултат вклучува листа на сите земји што се членови на таа група со сите 

релевантни информации за овие земји. 

4.1 Критериуми за пребарување на географско подрачје  

ISO шифра на земја  

Оваа шифра на земја е дадена од страна на Меѓународната Организација за Стандардизација 

(ISO) под бројот 3166-2 Алфа код.  Добиениот резултат, покрај код на ISO земјата и името на 

земјата, вклучува кодови на сите групи во што земјата припаѓа.  Резултатниот екран е прикажан 

на Слика 40. 
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Слика 40 Пример за пребарување со ISO шифра на земја 

Име на земја  

Корисникот може да пребарува податоци користејќи го името на земјата. Добиениот резултат, 

покрај код на ISO земјата и името на земјата, вклучувакодови на сите групи во што земјата 

припаѓа.  Овој вид на пребарување може, исто така, да се врши со користење на специјални 

знаци "%" и "_", токму како и во случај на текстуални пребарување на "Пребарај тарифа" 

функционалноста. Пример е прикажан на  Слика 41. 

 

Слика 41 Пример за пребарување на име на земја 

Шифра на група на земји  
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Ова е шифра на земји на што  припаѓаат две или повеќе држави. Добиениот резултат вклучува 

листа на сите земји што се членови на таа група со сите релевантни информации за овие земји, 

како што е прикажано на Слика 42. 

 

Слика 42 Пример за пребарување на шифра на група на земји  

Забелешка: Само првиот внесен критериум за пребарување е земен во предвид од страна на 

системот. Кога е внесен повеќе од еден критериум, се појавува порака за грешка: 

 

Слика 43 Пример за порака за грешка по внесување на два критериуми за пребарување на 

географско подрачје. 


