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МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ПРИЛОЖЕНАТА БРОШУРА 
 

 
БАРАЊЕ   и    ГАРАНЦИЈА 

 
(Овој формулар мора да е пополнет на машина) 
До: Стопанска комора на Македонија 
 
Јас,          за и во името на   
(име и адреса на компанијата):           
           
Број на телефон                                                                     
 
Член на Стопанска комора на Македонија:                 ДА                                НЕ 
 
Барам АТА карнет во името на       
(наведете го името на акредитираната особа која ќе го користи карнетот) 
              
 
што ќе се користи во следните држави (молиме да го наведете бројот на ПОСЕТИ кои се 
реализирани во секоја од државите и оние држави поминати во ТРАНЗИТ.) 
Број на излегувања од Република Македонија:  (жолт ваучер)  

Држава Бр. на 
влез Држава Бр. на 

влез Држава Бр. на 
влез Држава Бр. на 

влез Држава Бр. на 
влез 

          

Посети 
(бел ваучер) 

          
Држава Бр. на 

влез Држава Бр. на 
влез Држава Бр. на 

влез Држава Бр. на 
влез Држава Бр. на 

влез 
          
          
          

Транзити 
(син ваучер) 

          
 
Карнетот е потребен за:    (а)   Комерцијални мостри 

(b) Меѓународен трговски саем/изложба (наведете 
го името и местото)      . 
Обезбедете си доволен број на сини/транзит  
ваучери за саеми/изложби. 

    (в)  Професионална опрема    . 
    ( г)  Друго 

 
Вредноста на стоката наведена во карнетот (според среден курс на НБМ) е: 
 
 __________________________евра, односно  _________________________денари 
 
Збирното име на стоката е (да се приложи копија од целата листа на стоката): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Печат:                                                                         Потпис:_____________________ 
 

ВАЖНО:  Втората страна од овој формулар МОРА да се пополни 

ZABELE[KA: NORMALNO SE POTREBNI  
24 ^ASA ZA DA SE OBRABOTI VA[IOT 
KARNET.  

ATA Karnet br. 



ГАРАНЦИЈА 
 
Јас, долупотпишаниот           
од                              приложувам 
список со стока кој што треба да влезе во карнетот  и превземам обврска да ја вратам стоката за која 
што станува збор. Понатаму стоката ќе биде реекспортирана од било која држава во која што е 
привремено увезена ВО ПЕРИОД ПРЕДВИДЕН СО БИЛО КОЈА ЦАРИНА*. И исто така изјавувам дека 
вредноста е онаа права комерцијална вредност на овие стоки. 
Ако стоката од било какви причини не е реекспортирана во овој период, јас ја прифаќам одговорноста 
за преговори или процедури со царината директно или индиректно и да ги платам сите царини, такси и 
трошоци кои може да резултираат од неизвршениот реекспорт или непридржувањето кон царинските 
прописи и барања во Република Македонија и во странство. 
Приложувам:- Чек/готовина во износ       за наплата на такса за издавање на карнетот     
                       - Банкарски чек/готовина во износ    како депозит или за гаранција  

- Неодложно осигурување    за користење на карнети 
- Гаранција во износ     од следната банка      
          (име, адреса и број на 
телефон) 

Се согласувам чекот/готовината на депозитот или гаранцијата да може да се користи да се надокнадат 
трошоците на Комората за било какви царини, такси или трошоци кои може да се јават или за такси 
наплатени од страна на Комората за издавање или регулирање на карнетот и дека било каква камата 
на парите задржана од страна на Комората ќе и биде оставена на Комората. 
Понатаму се согласувам да и ја исплатам на Комората веднаш по приемот на писменото барање, 
целата или дел од сумата или сумите пари кои тие ги платиле или се замолени да платат во врска со 
било какви професионални или други такси, издатоци, долгови и трошоци од било каква природа, било 
кога направени од страна на Комората како резултат или во врска со издавањето на карнетот. 
Исто така се согласувам Комората да може по свој наод да влијае врз условното извршување на 
предметот, доколку не добие било какви побарувања и др. во рок од 31 месец.    
Изјавувам дека отстапувам од правото на каков и да било надомест после ненамерна грешка при 
издавањето АТА-карнетот или недоволно информации од страна на вработените во комората. Стопанската 
комора на Македонија со исказ ја  исклучува гаранцијата за неприфаќање на АТА-карнетот од страна на 
пограничните или царинските органи. 
Јас ги прочитав и ги разбрав условите за гаранција и изјавувам дека горенаведените поединости и оние 
во приложената листа на стоки се вистински и  точни  и јас превземам обврска да и го вратам карнетот 
на Комората, откако ќе го искористам. 
Користењето на карнетот не го ослободува имателот од придржување кон царинските прописи на 
државите кои работат во шемата, пр. увозно-извозни забрани  или рестрикции. Во одредени услови 
може да биде побарана извозна дозвола од Република Македонија или увозно/извозна дозвола за 
државите кои ќе бидат посетени или низ кои ќе се транзитира.  
 
 
Дата            Печат и Потпишана       

за и во името на       . 
директор, секретар, сопственик, партнер или овластено лице 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
Гаранцијата/депозитот би требало да биде на износ (пресметана во денари) иста по вредност со највисоката вкупна 
сума на царински такси и додатни трошоци  на кои што наведената стока би била подложна при увоз во било која од 
државите за кои што важи карнетот, плус додатни 10% од сумата. 
Ако сумата од царина која треба да се плати  не е оданочена, Комората има право да ја одреди сумата на 
гаранцијата/депозитот  во зависност од поенинечни случаи.  
Гаранцијата/депозитот ќе бидат вратени кога карнетот се отстапува на Комората и кога ќе се види дека е коректно  
исплатен. 
За увезената стока Комората  може да бара на увид фактура за наплатена царина или привремена царинска 
декларација.  

 
Комората го  задржува правото  да одбие да го  издаде карнетот на било кој молител во било кое време, без да наведе 

било каква причина. 

                                                 
* Za  karneti za komercijalni mostri periodot e do 12 meseci, za karneti za "izlo`bi" i za "profesionalna oprema" periodot 
mo`e da bide ograni~en do 6 meseci, za uvozi pokrieni so sin tranziten vau~er, periodot za tranzit mo`e da bide eden od 
denovite. 


