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1.  Прописи од областа на царинатаПрописи од областа на царинатаПрописи од областа на царинатаПрописи од областа на царината    

 

Оваа обука опфаќа предавања за 

царинските прописи и други 

прописи за царинското работење, 

со цел лиценцираниот застапник 

да се стекне со знаења за 

националното и европското 

царинско законодавство и како да 

го применува во секојдневното 

работење, ќе се стекне со 

компетенции за успешна примена 

на регулативата во бројни 

практични ситуации како на 

пример при поднесување на 

царинска декларација, плаќање на 

царинскиот долг и слично. 

 

Царинска 

управа 

 

Офелија Бајо 

Јовица 

Кипријановски 

Олег Јосифов 

 

 

2.  Прописи од областа на Прописи од областа на Прописи од областа на Прописи од областа на 

царинската тарифа, царинската тарифа, царинската тарифа, царинската тарифа, 

класификација на стоки и класификација на стоки и класификација на стоки и класификација на стоки и 

ТАРИК/ТАРИМ ТАРИК/ТАРИМ ТАРИК/ТАРИМ ТАРИК/ТАРИМ     

 

Оваа обука опфаќа предавања од 

областа на Хармонизираната 

номенлатура и поврзаноста помеѓу 

Номенклатурата на      

Хармонизираниот систем, 

Комбинираната номенклатура на 

Европската унија и Царинската 

тарифа на Република Македонија 

при што лиценцираните застапници 

ќе бидат во состојба да ги користат 

интегрираните ТАРИК/ТАРИМ 

информации, да ги препознаваат и 

класифицираат стоките, а при тоа 

да можат да ги користат 

соодветните бази на податоци 

 

Царинска 

управа 

Златко Ветеровски 

 

Силвана Талевска 

Манева 

 

Тања Веселиновска 

    

    

3.  Прописи од областа на даноци и Прописи од областа на даноци и Прописи од областа на даноци и Прописи од областа на даноци и 

акцизи при увоз и извоз акцизи при увоз и извоз акцизи при увоз и извоз акцизи при увоз и извоз     

 

Оваа обука опфаќа предавања од 

Царинска 

управа 

Александра 

Илиевска 

Мишковска 

Ренезијана 



областа на даночното и акцизното 

законодавство, посебно даночните 

и акцизните ослободувања при што 

лиценцираните застапници ќе 

добијат оперативно знаење како да 

го применат стекнатото знаење при 

примената на правилата за 

определување на царинската 

вредност на стоката и правилно 

пополнување на царинската 

декларација. 

 

Кипријанова 

Сања Убавкова 

 

 

4.  Прописи за царинска вредност и Прописи за царинска вредност и Прописи за царинска вредност и Прописи за царинска вредност и 

потекло на стоката потекло на стоката потекло на стоката потекло на стоката     

 

Оваа обука опфаќа предавања од 

областа на примена на методите за 

утврдување на царинската 

вредност и методите на пресметка 

на давачките, правилата за 

стекнување на преференцијално и 

непреференцијално потекло на 

стоките и договорите за слободна 

трговија кои ги има склучено 

Република Македонија, пришто 

лиценцираните застапници ќе 

стекнат знаење кое ќе им 

овозможи правилно декларирање 

на вредноста и потеклото на 

стоките и ќе ги разберат 

политичките и економските 

аспекти на потеклото на стоките.  

 

Царинска 

управа 

Лидија Лекоска 

Ирина Нелковска 

Кирил Зајков 

 

5.  Прописи за забранПрописи за забранПрописи за забранПрописи за забрани и и и и и и и 

ограничувања ограничувања ограничувања ограничувања     

 

Оваа обука опфаќа предавања за 

мерките кои  се  однесуваат за 

забрани и ограничувања на 

определени видови стока при увоз 

и извоз, а кои се пропишани со 

меѓународните и домашните 

прописи, при што лиценцираните 

застапници ќе се стекнат со знаење 

за категориите на забрани и 

Царинска 

управа 

Јуле Николовска 

Елизабета 

Николовска 

Семир Муса 

 

 



ограничувања, дозволите и 

одобренијата кои се потребни за 

увоз, извоз и транзит на стоки, за 

препознавање на стоките кои ги 

повредуваат правата на 

интелектуална сопственост и ќе 

умеат да го препознаат 

потенцијалниот ризик. 

 

6.  Прописи за управување со Прописи за управување со Прописи за управување со Прописи за управување со 

одобренијаодобренијаодобренијаодобренија    

 

Оваа обука опфаќа предавања 

поврзани со исполнување на 

критериумите за добивање на 

одобренија кои што ги издава 

Царинската управа, особено во 

делот на поедноставените 

постапки и Овластен економски 

оператор, при што лиценцираните 

застапници ќе се здобијат со 

знаења со законските прописи кои 

ја регулираат постапката за 

добивање на определено 

одобрение, правата и обврските на 

подносителите на барањето, 

роковите за донесување на 

одлуките и мерките на 

спроведување на надзор врз 

имателите на одобренија. 

 

Царинска 

управа 

 

Гордана Динеска 

Соња Филевска 

Билјана Гаџовска 

    

 

7.  Прописи за обезбедување на Прописи за обезбедување на Прописи за обезбедување на Прописи за обезбедување на 

царински долг царински долг царински долг царински долг     

 

Оваа обука опфаќа предавања од 

законската регулатива која се 

однесува на настанување на 

царински долг, роковите во кои 

треба да се плати, начинот на 

обезбедување при одложено 

плаќање на царинскиот долг и 

инструменти за обезбедување на 

царинскиот долг, при што 

лиценцираните застапници ќе се 

стекнат со знаење како да 

Царинска 

управа 

Гордана Динеска 

Предлог 

 

 



обезбедат навремено плаќање на 

царинските давачки, вклучувајќи 

го и обезбедувањето на царинскиот 

долг, како да обезбедат и дадат 

точни информации на царинските 

органи во однос на царинкиот долг. 

 

8.  Прописи за пуштање Прописи за пуштање Прописи за пуштање Прописи за пуштање на стока во на стока во на стока во на стока во 

слободен прометслободен прометслободен прометслободен промет    

 

Оваа обука се состои од предавања 

за ставање на стоката во 

определена царинска постапка, 

почитување на мерките на трговска 

политика, плаќање на 

пропишаните давачки, при што 

лиценцираните застапници ќе се 

здобијат со знаење и разбирање на 

чекорите и активностите поврзани 

со успешно пуштање на стоката во 

слободен промет, вклучувајќи ги и 

посебните правила за постапката 

за крајна употреба, примена на 

квоти, договори за слободна 

трговија и друго, како и да ја 

рзберат поделбата на улогите и 

одговорностите поврзани со 

пуштањето на стоката во слободен 

промет. 

 

Царинска 

управа 

Слободан Мијовски 

Жарко Турмаковски 

Павел Ангелов 

 

    

    

 

 

 

 

 

 


