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I. Тестна околинаТестна околинаТестна околинаТестна околина    

    

1. Тестната околина на НКТС системот е наменета за извршување на тест 

сценарија со тестни податоци, со цел да се провери одредена 

функционалност. Истата е достапна и до надворешните корисници, 

односно економските оператори,  кои можат да се поврзат и да извршуваат 

одредени тестови директно во апликацијата или пак преку веб сервиси. 

 

Ликновите до  тестната околина се: 

− за DTI: http://146.255.89.62:8787/apex/f?p=110009 

− за EDI: http://146.255.89.62:9797/IC_NCTSMK_WSNEW/services/CommWS 

 

Начинот на користење на Модулот за економски оператори е опишан во 

документот „Корисничко упатство за НКТС –економски оператори“. 

Техничката спецификација за поврзување на апликацијата на економските 

оператори со НКТС системот е дадена во документот "НКТС спецификација 

за економски оператори“. 

 

2. Пред извршување на сценаријата кои се наменети за тестирање на 

апликацијата на економскиот оператор и нејзиното поврзување со НКТС 

системот, се доделуваат тестно корисничко име на застапник, како и тестна 

гаранција на тестен главен обврзник, кој најчесто е компанијата која се 

тестира. Исто така се доделуваат и тестни одобрени локации за работа како 

овластен испраќач и овластен примач. 

Обврска на економскиот оператор е да достави валиден дигитален 

сертификат кој ќе биде поврзан со тестното корисничко име на 

застапникот. 

 

3. Тестирањето има за цел да ги провери сите пораки кои се разменуваат 

преку т.н. Надворешен домен односно пораките кои се разменуваат меѓу 

НКТС системот и апликацијата на економските оператори. За размена на 

овие пораки се користат веб сервиси чии, функции се дефинирани во 

документот "НКТС спецификација за економски оператори“. 

Пораки кои се разменуваат меѓу економските оператори и НКТС ситемот се 

следните: IE015, IE028, IE029, IE014, IE009, IE007, IE008, IE043, IE044, IE058, 

IE025, IE045, IE055, IE906, IE013, IE004, IE005, IE016, IE060, IE140, IE141, IE035. 
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II. Сценарија за размена на електронски поракиСценарија за размена на електронски поракиСценарија за размена на електронски поракиСценарија за размена на електронски пораки    

    

4. Сенаријата кои треба да бидат извршени при тестирање на апликација на 

економски оператор се групирани според улогата која ја има економскиот 

оператор.  

 

Следи детален опис на сценаријата од точка 4:    

 

 

1.1.1.1. РедРедРедРедовна постапка на поаѓањеовна постапка на поаѓањеовна постапка на поаѓањеовна постапка на поаѓање    

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Сценарио 1Сценарио 1Сценарио 1Сценарио 1    ––––    пуштање на декларација во транзитна постапка 

без вршење на контрола, ослободување на одредиште    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, без контрола од страна на појдовната испостава, пуштање во 

транзитна постапка, обраобтка на одредиште и завршување на 

постапката. 

ПредуПредуПредуПредуссссллллоооовивививи    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат.    

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порка IE928.    

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа.    

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порака IE028 со соодветен MRN број.    

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека нема да 

врши контрола над стоката, го ослободува движењето во 

транзитна постапка.    

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE029  дека движењето е ослободено од 

страна на појдовната испостава.    

7. НКТС: НКТС: НКТС: НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите 

формалности и се раздолжува движењето. 

8. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на 

движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот 

износ на гаранцијата).    

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен 

статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на 

декларацијата. 

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Сценарио 2Сценарио 2Сценарио 2Сценарио 2    ----    пуштање на декларација во транзитна постапка 

со вршење на контрола, добивање на задоволителни 

резултати од контрола, ослободување на движењето на 

одредиште    
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ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, одлика за контрола од страна на појдовната испостава, 

добивање на позитивни резултати, пуштање во транзитна постапка, 

обработка на одредиште и завршување на постапката. 

ПредуПредуПредуПредуссссллллоооовивививи    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порка IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши 

контрола над стоката, статусот на декларацијата е „Постапка за 

контрола“. 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од 

страна на царина. 

7. НКТСНКТСНКТСНКТС: По извршената контрола, со позитивни резултати, го 

ослободува движењето во транзитна постапка. 

8. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE029 дека движењето е ослободено од 

страна на појдовната испостава. 

9. НКТС: НКТС: НКТС: НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите 

формалности и се раздолжува движењето. 

10. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на 

движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот 

износ на гаранцијата). 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен 

статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на 

декларацијата. 

    

1.3.1.3.1.3.1.3. Сценарио 3 Сценарио 3 Сценарио 3 Сценарио 3 ----    пуштање на декларација во транзитна постапка, 

ослободување на движењето    по добивање на известување за 

разрешување на разлики на одредиште    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, без контрола од страна на појдовната испостава, пуштање во 

транзитна постапка, обработка на одредиште, појава на разлики при 

извршувањето на контролата, разрешување на разликите и завршување 

на постапката. 

ПредуПредуПредуПредуссссллллоооовивививи    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порка IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 
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прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши 

контрола над стоката, статусот на декларацијата е „Постапка за 

контрола“ 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од 

страна на царина. 

7. НКТСНКТСНКТСНКТС: По извршената контрола, со позитивни резултати, го 

ослободува движењето во транзитна постапка. 

8. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE029  дека движењето е ослободено од 

страна на појдовната испостава. 

9. НКТС: НКТС: НКТС: НКТС: На одредишната испостава се извршува контрола на 

движењето при што се пронајдени мали разлики, статусот на 

декларацијата е „Движење во разрешување“.  

10. EOEOEOEO:::: Добива порака IE019 со информации за пронајдени разлики. 

11. НКТС:НКТС:НКТС:НКТС: Се разрешуваат разликите, позитивно. 

12. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на 

движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот 

износ на гаранцијата). 

РезулРезулРезулРезултаттаттаттат    Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен 

статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на 

декларацијата. 

    

1.4.1.4.1.4.1.4. Сценарио 4Сценарио 4Сценарио 4Сценарио 4    ----    Добивање на незадоволителни резултати од 

контрола, неослободување на стоката во транзитна постапка    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, одлука за контрола од страна на појдовната испостава, 

добивање на негативни резултати и неослободување на декларацијата 

во транзитна постапка. 

ПредуПредуПредуПредуссссллллоооовивививи    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши 

контрола над стоката, статусот на декларацијата е „Постапка за 

контрола“. 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од 

страна на царина. 

7. НКТСНКТСНКТСНКТС:  По извршената контрола, со негативни резултати, не го 

ослободува движењето во транзитна постапка. 
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8. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE051 дека движењето не е ослободено од 

страна на појдовната испостава. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Не е ослободено за транзит“, истиот или 

сличен статус го има и економскиот оператор. 

    

1.5.1.5.1.5.1.5. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 5555    ––––    Поднесување на измена на декларација, 

прифаќање на измената    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, поднесување на измена на декларација, прифаќање на 

измената на декларацијата. 

ПредусПредусПредусПредусллллоооовивививи    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

ЧекЧекЧекЧекори кои ори кои ори кои ори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 

5. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на 

декларација. Измената се прави во едно од дозволените полиња 

за промена, на пример:  Рубрика 18, промена на регистарски број 

на камион. 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ја гледа 

новата вредност во Рубрика 18. 

НапоменаНапоменаНапоменаНапомена    Доколку економскиот оператор поднесе порака IE013 која е технички 

правилна, но извршил промена на поле на кое не е дозволено да се врши 

промена тогаш тој ќе добие порака IE004 за прифаќање но промените 

нема да бидат видливи кај појдовната испостава. 

    

1.6.1.6.1.6.1.6. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 6666    ––––    Поднесување на измена на декларација, 

одбивање на измената    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, поднесување на измена на декларација, одбивање на 

измената на декларацијата. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршаизвршаизвршаизвршатттт    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 

5. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички неисправна порака IE013 за измена на 
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декларација.  

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE005 дека измената не е прифатена. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава не ја 

гледа новата вредност. 

    

1.7.1.7.1.7.1.7. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 7777    ––––    Поднесување на декларација, невалидна 

гаранција, поднесување на измена на гаранција    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, невалидна гаранција, поднесување на измена на податоците 

за гаранцијата. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна, но со 

неправилни податоци за гаранција и дигитално потпишана со 

тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: При извршување на формалностите на појдовната 

испостава се заклучува дека податоците за гаранцијата се 

невалидни. 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE055 со податоци за грешката во 

гаранцијата. 

7. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на 

гаранцијата. Во овој чекор измена се прави само во полињата за 

гаранција односно рубрика 52. 

8. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ги гледа 

новите податоци за гаранцијата. 

    

1.8.1.8.1.8.1.8. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 8888    ––––    Поднесување на барање за поништување, 

донесување на одлука за поништување    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на 

МРН број, поднесување на барање за поништување на декларацијата, 

донесување на одлука за поништување на декларацијата. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја 

прифаќа. 

4. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE028 со соодветен MRN број. 
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5. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички исправна порака IE014, што е барање за 

поништување на декларацијата. 

6. НКТСНКТСНКТСНКТС: Го одобрува или не го одобрува барањето за поништување 

на декларацијата. 

7. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE009 со одлуката за поништување на 

декларацијата. Дали одлуката е позитивна или негативна се 

гледа во тагот „ Cancellation decision “ на пораката (Вредност 0 за 

одбиено барање, 1 за прифатено барање). 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“- доколку поништувањето не е 

одобрено, „Поништено“ –доколку поништувањето е одобрено. 

    

1.9.1.9.1.9.1.9. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 9999    ––––    Поднесување на технички неисправна 

декларација    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во редовна постапка, пораката технички не е 

во ред. Не се добива МРН број. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна гаранција со соодветен пин код. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички неисправна,  

дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

Грешката е бидејки нема пополнето некое од задолжителните 

полиња. На пример Бруто маса. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порка IE016 каде се наведува причината за одбивање 

на пораката. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата нема МРН број и не влегува во НКТС системот, односно 

појдовната испостава воопшто не ја гледа оваа декларација. 

    

2.2.2.2. Редовна постапка на одредиштеРедовна постапка на одредиштеРедовна постапка на одредиштеРедовна постапка на одредиште    

    

2.1.2.1.2.1.2.1. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 1111    ––––    ослободување на стоката во редовна постапка на 

одредиште    
ОписОписОписОпис    Испраќање на известување за пристигнување како редовна постапка, 

завршување на транзитната постапка. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

9. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE007, која е технички исправна, каде 

наведува дека ке користи редовна постапка. (Разликата е во 

таговите Simplified procedure flag – се внесува 0 и Arrival 

authorized location of goods – треба да е празно) 

10. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ги извршува формалностите на одредишна испостава. 

11. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE025, информација дека транзитот е 

раздолжен. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Транзитот е раздолжен“, ова е последен 

статус на декларацијата, гаранцијата е раздолжена. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 2222    ––––    одбивање на известувањето за пристигнување    
ОписОписОписОпис    Испраќање на известување за пристигнување како редовна постапка за 

движење кое е во несоодветен статус, одбивање на известувањето за 

пристигнување. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

12. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE007, која е технички исправна, каде 

наведува дека ке користи редовна постапка. (Разликата е во 

таговите Simplified procedure flag – се внесува 0 и Arrival 

authorized location of goods – треба да е празно). За движење се 

зема некое движење кое е веќе завршено или воопшто не е 

пуштено во транзитна постапка. 

13. НКТСНКТСНКТСНКТС: Прави обид за диверзија на движењето но подобивање на 

одговор дека истото не е во соодветен статус го одбива 

известувањето за пристигнување. 

14. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE021, дека известувањето за пристигнување 

е одбиено. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статусот во кој е предходно била кај Царинската 

управа а кај економскито оператор е во статус „Извесувањето за 

пристигнување е одбиено“. 

    

2.3.2.3.2.3.2.3. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 3333    ––––    поднесување на технички несиправно 

известување за пристигнување    
ОписОписОписОпис    Испраќање на известување за пристигнување кое технички не е во ред.  

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

15. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE007, која е технички е неисправна 

исправна. Грешката е бидејки вали некој од задолжителните 

тагови на пораката на пример Arrival notification date. 

16. ЕОЕОЕОЕО: Добива порка IE008 каде се наведува причината за одбивање 

на пораката. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статусот во кој е предходно била кај Царинската 

управа односно известувањето за пристигање воопшто не се регистрира 

во системот. 

    

    

3.3.3.3. Поедноставена постапка на поаѓање Поедноставена постапка на поаѓање Поедноставена постапка на поаѓање Поедноставена постапка на поаѓање ––––    овластен испраќачовластен испраќачовластен испраќачовластен испраќач    

    

3.1.3.1.3.1.3.1. Сценарио 1 Сценарио 1 Сценарио 1 Сценарио 1 ––––    пуштање на декларација во транзитна постапка 

во поедноставена постапка, ослободување на одредиште    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, истек на тајмерот за пуштање во транзитна 

постапка, пуштање во транзитна постапка, обработка на одредиште и 

завршување на постапката. 
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ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат.    

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928 и  порака IE028 со соодветен MRN број.    

3. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката.    

4. ЕОЕОЕОЕО: По истек на тајмерот добива порака IE029  дека движењето е 

ослободено.    

5. НКТС: НКТС: НКТС: НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите 

формалности и се раздолжува движењето. 

6. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на 

движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот 

износ на гаранцијата).    

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен 

статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на 

декларацијата. 

    

3.2.3.2.3.2.3.2. Сценарио 2 Сценарио 2 Сценарио 2 Сценарио 2 ----    пуштање на декларација во транзитна постапка 

во поедноставена постапка, со вршење на контрола од страна 

на појдовната испостава, добивање на задоволителни 

резултати од контрола, ослободување на движењето на 

одредиште    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, почеток на тајмер за автоматско ослободување, 

одлука за контрола од страна на појдовната испостава со стопирање на 

тајмерот, добивање на позитивни резултати, пуштање во транзитна 

постапка, обработка на одредиште и завршување на постапката. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928 и  порака IE028 со соодветен MRN број. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката. Извршува одлука 

за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, со 

што го стопира тајмерот за автоматско ослободување, статусот 

на декларацијата е „Постапка за контрола“. 

4. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од 

страна на царина. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС:  По извршената контрола, со позитивни резултати, го 

ослободува движењето во транзитна постапка. 
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6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE029  дека движењето е ослободено. 

7. НКТС:НКТС:НКТС:НКТС:    На одредишната испостава се извршуваат сите 

формалности и се раздолжува движењето. 

8. ЕО: ЕО: ЕО: ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на 

движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот 

износ на гаранцијата). 

РезРезРезРезултатултатултатултат    Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен 

статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на 

декларацијата. 

    

    

3.3.3.3.3.3.3.3. Сценарио 3Сценарио 3Сценарио 3Сценарио 3    ----    Добивање на незадоволителни резултати од 

контрола, неосободување на стоката во транзитна постапка    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, почеток на тајмер за автоматско ослободување, 

одлука за контрола од страна на појдовната испостава со стопирање на 

тајмерот, добивање на негативни резултати и неослободување на 

декларацијата во транзитна постапка. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

иииизвршатзвршатзвршатзвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС:::: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката. Извршува одлука 

за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, со 

што го стопира тајмерот за автоматско ослободување, статусот 

на декларацијата е „Постапка за контрола“. 

4. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од 

страна на царина. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: По извршената контрола, со негативни резултати, не го 

ослободува движењето во транзитна постапка. 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE051  дека движењето не е ослободено од 

страна на појдовната испостава. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Не е ослободено за транзит“, истиот или 

сличен статус го има и економскиот оператор. 

    

3.4.3.4.3.4.3.4. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 4444    ––––    Поднесување на измена на декларација во 

поедноставена постапка, прифаќање на измената    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, поднесување на измена на декларација, 

прифаќање на измената на декларацијата. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 
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сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС:::: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката. 

4. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на 

декларација. Измената се прави во едно од дозволените полиња 

за промена, на пример:  Рубрика 18, промена на регистарски број 

на камион. 

5. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена. 

6. НКТСНКТСНКТСНКТС: Се ресетира тајмерот за автоматско ослободување на 

стоката 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ја гледа 

новата вредност во Рубрика 18. 

НапоменаНапоменаНапоменаНапомена    Доколку економскиот оператор поднесе порака IE013 која е технички 

правилна, но извршил промена на поле на кое не е дозволено да се врши 

промена тогаш тој ќе добие порака IE004 за прифаќање, но промените 

нема да бидат видливи кај појдовната испостава. 

    

3.5.3.5.3.5.3.5. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 5555    ––––    Поднесување на измена на декларација во 

поедноставена постапка, одбивање на измената    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, поднесување на измена на декларација, 

одбивање на измената на декларацијата. 

ПредПредПредПредусловиусловиусловиуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порaка IE928 и  порака IE028 со соодветен MRN број. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС:::: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката. 

4. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички неисправна порака IE013 за измена на 

декларација.  

5. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE005 дека измената не е прифатена. 

6. НКТСНКТСНКТСНКТС: Тајмерот за автоматско ослободување продолжува да 

тече. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава не ја 

гледа новата вредност. 

    

3.6.3.6.3.6.3.6. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 6666    ––––    Поднесување на декларација, невалидна 

гаранција, поднесување на измена на гаранција    
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ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, невалидна гаранција, поднесување на измена на 

податоците за гаранцијата. 

ПредуплвиПредуплвиПредуплвиПредуплви    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна, но со  

неправилни податоци за гаранција и дигитално потпишана со 

тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928 и  порака IE028 со соодветен MRN број. 

3. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE055 со податоци за грешката во гаранцијата. 

4. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на 

гаранцијата. Во овој чекор измена се прави само во полињата за 

гаранција односно рубрика 52. 

5. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена. 

6. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ги гледа 

новите податоци за гаранцијата. 

    

3.7.3.7.3.7.3.7. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 7777    ––––    Поднесување на барање за поништување во 

поедноставена постапка, донесување на одлука за 

поништување    
ОписОписОписОпис    Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно 

добивање на МРН број, поднесување на барање за поништување на 

декларацијата, донесување на одлука за поништување на 

декларацијата. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена 

локација како овластен испраќач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извизвизвизврррршатшатшатшат    

1. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално 

потпишана со тестниот дигитален сертификат. 

2. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE928 и  порака IE028 со соодветен MRN број. 

3. НКТСНКТСНКТСНКТС:::: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува 

тајмер за автоматско ослободување на стоката. 

4. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа технички исправна порака IE014, што е барање за 

поништување на декларацијата. 

5. НКТСНКТСНКТСНКТС: Го одобрува или не го одобрува барањето за поништување 

на декларацијата. 

6. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE009 со одлуката за поништување на 

декларацијата. Дали одлуката е позитивна или негативан се 

гледа во тагот „Cancellation decision“ на пораката (Вредност 0 за 

одбиено барање, 1 за прифатено барање). 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Прифатено“- доколку поништувањето не е 
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одобрено, „Поништено“ –доколку поништувањето е одобрено. 

НапоменаНапоменаНапоменаНапомена    Доколку поништувањето е одбиено тајмерот за автоматско 

ослободување продолжува. 

    

    

4.4.4.4. Поедноставена постапка на одредиште Поедноставена постапка на одредиште Поедноставена постапка на одредиште Поедноставена постапка на одредиште ––––    овластен примачовластен примачовластен примачовластен примач    

    

4.1.4.1.4.1.4.1. Сценарио Сценарио Сценарио Сценарио 1111    ––––    ослободување на стоката во поедностена 

постапка на одредиште    
ОписОписОписОпис    Испраќање на известување за пристигнување како поедноставена 

постапка, добивање на дозвола за истовар,  забелешки од истоварот, 

завршување на транзитната постапка. 

ПредусловиПредусловиПредусловиПредуслови    Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален 

сертификат и тестна одобрена локација како овластен приемач. 

Чекори кои Чекори кои Чекори кои Чекори кои 

треба да се треба да се треба да се треба да се 

извршатизвршатизвршатизвршат    

17. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE007, која е технички исправна, каде 

наведува дека ке користи поедноставена постапка. (Разликата е 

во таговите Simplified procedure flag – се внесува 1 и Arrival 

authorized location of goods) 

18. НКТСНКТСНКТСНКТС: Започнува тајмер за дозвола на истовар. 

19. ЕОЕОЕОЕО:  Добива порка IE043, по истек на тајмерот за дозвола за 

истовар. 

20. ЕОЕОЕОЕО: Испраќа порака IE044 (позитивна или негативна, разликата е 

во таговите  Conform 0-позитивна, 1-негативна)  

21. НКТСНКТСНКТСНКТС: Ги прима забелешките и врз нивна основа испраќа 

резултати од контрола на појдовната испостава, доколку има 

неправилности ги разрешува и го раздолжува движењето. 

22. ЕОЕОЕОЕО: Добива порака IE025, информација дека транзитот е 

раздолжен. 

РезултатРезултатРезултатРезултат    Декларацијата е во статус „Транзитот е раздолжен“, ова е последен 

статус на декларацијата, гаранцијата е раздолжена. 

    

НАПОМЕНАНАПОМЕНАНАПОМЕНАНАПОМЕНА: За да се добие позитивно мислење за овластен приемач покрај  : За да се добие позитивно мислење за овластен приемач покрај  : За да се добие позитивно мислење за овластен приемач покрај  : За да се добие позитивно мислење за овластен приемач покрај  

Сценарио 1 мора да бидат успешни и сценаријата од редовна постапка на Сценарио 1 мора да бидат успешни и сценаријата од редовна постапка на Сценарио 1 мора да бидат успешни и сценаријата од редовна постапка на Сценарио 1 мора да бидат успешни и сценаријата од редовна постапка на 

одредиште.одредиште.одредиште.одредиште.    

    

III. КритериумиКритериумиКритериумиКритериуми    

    

5. Економскиот оператор да добие позитивно мислење за користење на 

апликација доколку успешно и целосно да ги помине сите сценарија кои се 

предвидени во точка 4. 
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6. Економскиот оператор може да добие и делумно позитивно мислење за 

користење на апликација доколку успешно и целосно ги помине сите 

сценарија од една подкатегорија предвидени во точка 4 .    

    
Според тоа кои од условите ги исполнува, еден апликација може да добие 

позитивно мислење во една или повеќе од подкатегориите претставени 

подолу: 

- работа како овластен испраќач – доколку успешно се поминати сите 

сценарија во  

- работа како овластен примач - доколку успешно се поминати сите 

сценарија во  

- работа во појдовна испостава во редовна постапка - доколку успешно 

се поминати сите сценарија во  

- работа во одредишна испостава во редовна постапка - доколку 

успешно се поминати сите сценарија во  

    

    

7. Негативно мислење се добива доколку ниту една подкатегорија од 

сценаријата кои се предвидени во точка 4 не е целосно и успешно 

помината, односно има барем едно сценаријо од секоја подкатегорија кое 

не е успешно поминато.     
 

 

 

 


