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1. ЗАПИС ОД ЕВИДЕНЦИЈАTA ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ДОМАШНИ СТОКИ/ ДОБРА ВО ЗОНА ВО СЛУЧАЈ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ/ДОБРА  БР. .............../............. 

 
2. НАЗИВ НА ЗОНА ВО КОЈА СЕ ВНЕСУВААТ СТОКИТЕ/ДОБРАТА: 

TIRZ Skopje  

3. НАЗИВ НА ЗОНА ОД КОЈА СЕ ИЗНЕСЕНИ СТОКИТЕ/ДОБРАТА: 

 4. ПРИМАЧ/КОРИСНИК НА ЗОНА                                    ЕДБ 

 
 
 
 

5. ИСПРАЌАЧ/КОРИСНИК НА ЗОНА                                    ЕДБ 

 
 

6.БРОЈ НА ФАКТУРА  

 

7.ДАТУМ НА ВНЕСУВАЊЕ  НА СТОКИТЕ/ДОБРАТА  

 

 

 

8. ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРИМЕНИОТ ПРОМЕТ БЕЗ ДДВ 

 

 

 

9. ПОТВРДА ОД ПРИМАЧ/ КОРИСНИК НА ЗОНА ЗА РУБРИКИ ОД 2 ДО 9 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ     
ВО ЗАПИС ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ДОМАШНИ СТОКИ/ДОБРА ВО ЗОНА  

ВО СЛУЧАЈ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ/ДОБРА  

РУБРИКА 1 - број на запис од евиденцијата за внесување на домашни стоки/ добра во зона во случај на 
промет на стоки/добра 
Во оваа рубрика се запишува редоследниот број на внесување во зона и иницијалите на корисникот.  
 

РУБРИКА 2  - назив на зона во која се внесуваат стоките/добрата 
Во оваа рубрика се запишува назив на зоната во која стоките/добрата се внесуваат. 
 
РУБРИКА 3 – назив на зона од која се изнесени стоките/добрата 
Во оваа рубрика се запишува назив на зоната од која стоките/добрата биле изнесени. Рубриката не се 
пополнува во случај кога не се внесуваат стоки/добра који се изнесени од  друга зона. 
 
РУБРИКА 4 – примач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ) 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на домашната фирма што ги прима или купува 

стоките/добрата - корисник на зона. Во десниот горен агол после ознаката ЕДБ се запишува даночниот 
број. 
 
РУБРИКА 5 - испраќач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ) 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на домашната фирма, која ги испорачува стоките/добрата 
во зоната.  Во десниот горен агол после ознаката ЕДБ се запишува даночниот број. 
 
РУБРИКА 6 – број на фактура 
Во оваа рубрика се запишува бројот на фактурата за примениот промет на стоки/добра која се внесува во 
зоната. 
 
РУБРИКА 7 – датум на внесување на стоките/добрата 
Во оваа рубрика се запишува датумот кога е извршено внесувањето на стоките/добрата во зоната. 
 
РУБРИКА 8 – износ на надоместокот за примениот промет без ДДВ 
Во оваа рубрика се запишува износот на надоместокот за стоките/добрата кои се внесуваат во зоната 
без данокот на додадена вредност. 
 
РУБРИКА 9 - потврда од примач/корисник на зона за рубрики од 2 до 9 

Во оваа рубрика се запишува датумот на подготување на записот од евиденцијата, името и презимето на 
одговорното лице за примачот/корисникот на зона. Одговорното лице кај примачот/корисникот на зона ја 
заверува веродостојноста на рубриките од 2 до 9 од овој запис од евиденцијата, со потпис и печат. 
 
РУБРИКА 10 – потврда од зона за внесување во зона  
Во оваа рубрика се запишува датумот, името и презимето на одговорното лице кај основачот на зоната 
во која стоките/добрата се внесуваат. Одговорното лице кај основачот на зоната ја оверува оваа рубрика 
со потпис и печат. 

*образецот се изготува во три примероци, и тоа по еден примерок за испраќачот, примачот и основачот 
на зоната од која се изнесуваат домашните стоки/добра, а во случај кога стоките/добрата се испратени 
од една во друга зона независно од износот на надоместокот за извршениот промет образецот се 
изготува во четири примероци, и тоа по еден примерок за испраќачот, примачот, основачот на зоната од 
која се изнесуваат домашните стоки/добра, и основачот на зоната во која се внесуваат домашните 
стоки/добра. 

*податоците кои се внесуваат во рубриките потребно е да бидат идентични со фактурата за прометот на 
стоки/добра   


