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Известување за начинот наИзвестување за начинот наИзвестување за начинот наИзвестување за начинот на    пополнување на пријава за товарни листови во пополнување на пријава за товарни листови во пополнување на пријава за товарни листови во пополнување на пријава за товарни листови во 

МАКЦИС МАКЦИС МАКЦИС МАКЦИС  по завршување на транзитна постапка во НКТС  по завршување на транзитна постапка во НКТС  по завршување на транзитна постапка во НКТС  по завршување на транзитна постапка во НКТС     

 

 

Во врска со примената  на НКТС, како претходна постапка и започнување на 

следно царинско дозволено постапување или употреба, се наметна потреба од 

дообјаснување на постапувањето на застапниците и царинските службеници при 

спроведување на постапките кое е дадено во  текстот подолу. 

 

1.1.1.1. Структура на РБД (Структура на РБД (Структура на РБД (Структура на РБД (MRNMRNMRNMRN) ) ) ) бројбројбројброј    

 

Структурата на РБД број е составена од повеќе делови: 

- Година на регистрација на РБД-то 

- Број на декларација 

- Контролен број 

 

Пример на РБД: 15RO04081201260009 

 

ОписОписОписОпис    ВредностВредностВредностВредност    
Година на регистрација на РБД-то 15 
Држава од каде потекнува транзитот RO 
Реден број на декларацијата 0408120126000 
Контролен број 9 

    

    

2.2.2.2. Внесување на подаВнесување на подаВнесување на подаВнесување на податокот за транзитна декларација во токот за транзитна декларација во токот за транзитна декларација во токот за транзитна декларација во МАКЦИСМАКЦИСМАКЦИСМАКЦИС        

    

Бидејќи РБД бројот има осумнаесет знака потребно е скратување во делот на 

контролниот број затоа што во рубриката „Претходен референтен број“ од 

пријавата во Асикуда се предвидени само седумнаесет карактери. Таквото 

скратување треба да се направи на следниов начин:  

 

 
 

Во рубриката „Место на испраќање“ треба да се внесе појдовната испостава во 

случај на национален транзит или бројот на испоставата на влез во Република 

Македонија при заеднички транзит.  

Во случај на превоз со повеќе РБД во рубриката „Претходен референтен број“ од 

пријавата се внесува бројот на само еден од нив скратен за контролниот број, а во 

„Товарниот лист“ се внесуваат скратени во непрекината секвенца: 
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---- Година на регистрација на РБД-то 

---- Држава од каде потекнува транзитот 

---- Од 10-тиот карактер до контролниот број од РБД-то. 

 

Доколку се појави порака дека T/L веќе постои, тогаш на крај се додава и 

контролниот број. 

Во случај кога од еден транзит ќе произлезат повеќе товарни листови, тогаш во 

рубриката „Претходен референтен број“ од пријавата се внесува целиот РБД без 

контролниот број, а во „Товарниот лист“ се внесуваат во непрекината секвенца: 

---- Година на регистрација на РБД-то 

---- Држава од каде потекнува транзитот 

---- Од 10-тиот карактер до контролниот број од РБД-то, 

---- Знак „/“ по кој се внесува реден број на товарниот лист. 

 

Доколку се појави порака дека T/L веќе постои, тогаш на крај се додава и 

контролниот број. 

 

3.3.3.3. Изглед  на  Изглед  на  Изглед  на  Изглед  на   екрани екрани екрани екрани во во во во МАКЦИС МАКЦИС МАКЦИС МАКЦИС    ::::    

 

   
                      Пријава                                              Товарен лист со Референтен  број 15BG0006564 

   

 
Пријава со четири товарни листа од четири РБД-а 

 

 

 

 

 

 

 
Пријава со три товарни листа од еден РБД 
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Примери за пополнување на рубрика А и рубрика 40 од увозно ЕЦД 

 

Во случаи кога стоката се става во постапка на увозно царинење на граница (без 

транзит во царинското подрачје на Република Македонија), тогаш во рубрика 44 

од увозното ЕЦД  треба да се внесе целиот РБД. 

 

   


