
ПРИЛОГ 4 

Образец ЗЕВЗ-СС 

 
1. ЗАПИС ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СТОКИ/ДОБРАТА  ВО ЗОНА БР. .............../............. 

 

2. НАЗИВ НА ЗОНА ВО КОЈА СЕ ВНЕСУВААТ СТОКИТЕ/ДОБРАТА: 3. НАЗИВ НА ЗОНА ОД КОЈА БИЛЕ ИЗНЕСЕНИ СТОКИТЕ/ДОБРАТА: 

4.ПРЕТХОДНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

5.ПРИМАЧ/КОРИСНИК НА ЗОНА                                    ЕДБ 6.ИСПРАЌАЧ/КОРИСНИК НА ЗОНА                                    ЕДБ 

 

 

7.ПРЕВОЗНИК 

 

 

8. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО 

 

 

 

9.ТРАНСПОРТЕН ДОКУМЕНТ 

 

10.БРОЈ НА ФАКТУРА/ИСПРАТНИЦА 

 

 

11.ВКУПЕН БРОЈ НА КОЛЕТИ 

 

12.ВКУПНА БРУТО МАСА 

 

 

 

13. ЦЕЛ НА ВНЕСУВАЊЕ НА СТОКИТЕ/ДОБРАТА ВО ЗОНА 

 ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДЕН ПРОМЕТ 

 ЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СТОКИ/ДОБРА

 ДРУГИ СТОКИ/ДОБРА ... ... ... ... 

 ИЗРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ/ДОБРА 

 СТРАНСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  

 
 
 
 

 

14. ПОТВРДА ОД ПРИМАЧ/ КОРИСНИК НА ЗОНА ЗА РУБРИКИ ОД 1 ДО 14 И 16 

 

 

             

 ... ... ... ... ... ...      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...           ... ... ... ... ... ... ... 

  ДАТУМ                          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИМАЧ/КОРИСНИК НА ЗОНА                                      ПОТПИС                               М.П              

 

 

 

 

15. ЦАРИНСКА ПОТВРДА ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЗОНА 

А. БРОЈ 

 

Б. ДАТУМ 

В. ВКУПНА ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 

 

Г. ЦАРИНСКИ ОРГАН 

 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... . 

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                             ПОТПИС НА ОДГОВОРЕН ЦАРИНСКИ РАБОТНИК                                                                              М.П 

 

 

 



 
 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ   
ВО ЗАПИС ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СТОКИ/ДОБРА ВО ЗОНА 

 
 
РУБРИКА 1. број на запис од евиденцијата за внесување на странски стоки/добра во зона 
Во оваа рубрика се запишува редоследниот број на внес во зона, иницијалите на корисникот и 
бројот на одобрението за евиденција даден од Царинска управа 
 
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 биле изнесена стоките/добрата 
Во оваа рубрика се запишува назив на зоната од која стоките/добрата биле изнесени и се 
потполнува само во случај на внесување на странски стоки/добра од друга зона. 
 
РУБРИКА 4.  претходна царинска декларација 
Во оваа рубрика се запишува бројот на претходната царинска декларација  
 
РУБРИКА 5.  примач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ) 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на фирмата на која стоките/добрата се доставува 
во зоната. Во десниот горен агол  после ознаката дан. бр. се запишува даночниот број. 
 
РУБРИКА 6.  испраќач /корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ) 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странската фирма или име, презиме и адреса 
на лицето, што ги испраќа или продава стоките/добрата на примачот/корисникот во зоната. 
Доколку испраќач е домашна фирма/кориснк на друга зона, покрај називот и адресата, во 
десниот горен агол  после ознаката дан. бр. се запишува даночниот број во случај на 
внесување на странски стоки/добра од друга зона. 
 
РУБРИКА 7.  превозник 
Во оваа рубрика се запишува име и презиме/назив (физичко лице/правно лице) и адреса на 
превозникот кој го врши транспортот. 
 
РУБРИКА 8. идентификација на транспортното средство 
Во оваа рубрика се запишуваат податоци за идентитетот на транспортното средство во кое 
стоките/добрата се натоварени и тоа: 

 во случај на езерски транспорт се запишува име на половилото; 

 во случај на воздушен транспорт се запишува број и датум на летот во случај да нема 
број на лет, се запишува регистарскиот број на воздухопловот; 

 во случај на железнички транспорт се запишува број на вагонот и 

 во случај на патен транспорт се запишува регистарскиот број на возилото, а доколку 
влекачот и приколката имаат различни регистарски броеви, се запишуваат и двата 
регистарски броја 

За пратки во поштенскиот промет, како и при пратки кои се транспортираат со посебни видови 
на транспорт (цевовод или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува 
 
 
РУБРИКА 9.  транспортен документ 
Во оваа рубрика се запишува видот и бројот на транспортниот документ кој ги придружува 
стоките/добрата при внесување во зоната (на пр. CMR, CIM, АWB, MRN, TIR  итн.). 
 
РУБРИКА  10.  број на фактура/испратница 
Во оваа рубрика се запишува/аат бројот/евите на фактурата/ите, испратницата/те кои/и ги 
придружува/ат стоките/добрата при внесување во зоната. 
 



РУБРИКА 11.  вкупен број на колети 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети кои ја сочинуваат предметната пратка.  
Во случај на стоки/добра неспакувана во колети, се запишува бројот на парчиња или 
количината  на  стоките/добрата опфатена со овој запис од евиденција, со податоци потребни 
за нејзина идентификација. 
 
РУБРИКА 12.  вкупна бруто маса 
Во оваа рубрика се запишува вкупната бруто маса на стоките/добрата опишана во рубриката 
број 16 изразена во килограми. 
  
РУБРИКА 13.  цел на внесување на стоките/добрата во зона 
Во оваа рубрика во квадратите се означува целта на внесување на стоки/добра во зоната. 
 
Полето „пуштање во слободен промет“ се пополнува за стоки/добра која при внесувањето во 
зоната се декларира и за пуштање во слободен промет во зоната. по внесување на 
стоките/добрата во зоната, потребно е да се поднесе ЕЦД за пуштање стоки/добра во царинска 
постапка слободен промет. 
 
Полето „чување на странски стоки/добра“ се пополнува за странски стоки/добра која се чуваат 
во зоната и не се наменети за изработка, преработка или продажба во зоната. По внесување на 
стоките/добрата во зоната, не е потребно да се поднесе ЕЦД. 
 
Полето „изработка или преработка на стоки/добра“ се пополнува за стоки/добра наменета за 
изработка или преработка во зоната. изработката или преработката на стоките/добрата се 
врши во постапка на увоз за облагородување за која е претходно дадено одобрение од страна 
на царинскиот орган. По внесување на стоките/добрата во зоната, потребно е да се поднесе 
ЕЦД за пуштање стоки/добра во царинска постапка увоз за облагородување. 
 
Полето „странска опрема и резервни делови“ се пополнува за странски стоки/добра кои се 
употребуваат како опрема или како резервни делови. По внесување на стоките/добрата во 
зоната, потребно е да се поднесе ЕЦД за пуштање стоки/добра во слободен промет или во 
царинска постапка привремен увоз.  
 
РУБРИКА 14. потврда од примач/корисник на зона за рубрики од 1 до 14 и 16 се запишува 
датумот на поднесување на записот од евиденцијата, името и презимето на одговорното лице 
за примачот/корисникот. Примачот/корисникот ја заверува веродостојноста на рубриките од 1 
до 14 и од 16 овој запис од евиденцијата, со потпис и печат. 
 
РУБРИКА 15. царинска потврда за внесување во зона 
 
Во “А. Број” се запишува бројот под кој записот од евиденцијата е регистриран во соодветниот 
контролник на царински орган надлежен за зоната и со шифра на царинскиот орган надлежен 
за зоната. 
 
Во “Б. Датум” се впишува датумот кога е одредено внесувањето на стоките/добрата во зоната. 
 
Во “В. Вкупна фактурна вредност”се запишува вкупната фактурна вредност опишана во полето  
“вкупната фактурна вредност“ од рубрика 16 на овој запис од евиденцијата. 

 
Во “Г. Царински орган” се запишува името и презимето на одговорниот царински работник. 
Царинскиот работник ја оверува оваа рубрика со потпис и печат. 
 
РУБРИКА 16. Декларирани стоки/добра 
 
Во “Реден број” се запишува редниот број на наименувание на стоката/доброто. 
 



Во “Трговски опис на стоката/доброто” се запишува вообичаениот трговски назив на 
стоката/доброто со сите потребни податоци кои овозможуваат идентификација на 
стоката/доброто. Ако се пополнува полето “тарифен број” од оваа рубрика, описот на 
стоката/доброто мора да обезбеди недвосмислено распоредување според Царинската тарифа 
и правилна примена на сите други прописи поврзани со видот на стоката/доброто. 
 
Во “Вид на пакување” се запишува видот на пакување на стоката/доброто. 
  
Во “Број на пакување” се запишува број на пакување на стоката/доброто. 
 
Во  “Тарифен број” се пополнува за стока/добро со повластена даночна стапка согласно член 
30 став 2 од Законот за данок на додадена вредност која е определена од Владата на 
Република Македонија. 
Во оваа рубрика се запишува тарифната ознака пропишана согласно Законот за царинска 
тарифа за стока/добро која е определена од Владата на Република Македонија. 
 
Во  “Количина” се запишува количината на стоката/доброто за предметното наименувание 
изразена во единица мерка наведена во полето “Единица мерка”  од оваа рубрика. 
 
Во “Единица мерка” се запишува соодветната шифра од кодексот на шифри на задолжителната 
единица мерка пропишана согласно Законот за царинска тарифа. 
 
Во “Бруто тежина” се запишува вкупната бруто маса на стоката/доброто дадена во 
комерцијалниот документ, изразена во килограми, заокружена на две децимални места. 
Бруто масата е збирна маса на стоката/доброто со нејзината амбалажа, исклучувајќи ги 
контејнерите и другата транспортна опрема. 
Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока/добро со посебни видови на 
транспорт: цевоводи или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува. 
 
Во “Нето тежина” се запишува нето маса на стоката/добротоа опишана во рубрика 16, изразена 
во килограми. Нето масата е масата на самата стока/добро без нејзината амбалажа. 
Ако нето масата не е можно да се определи (пренос на стока/добро со посебни видови на 
транспорт: цевоводи или електрични водови), оваа рубрика не се пополнува. 
 
Во “Фактурна вредност” се запишува поединечната фактурна вредност на стоката/доброто. 
 
Во “Валута” се запишува видот на валутата во која се искажува фактурната вредност на 
стоката/доброто опишана во полето “Фактурна вредност” од оваа рубрика. 
 
Во “Вкупна фактурна вредност” се запишува вкупната фактурна вредност на стоките/добрата и 
валутата. Вкупната фактурна вредност на стоките/добрата е збир на износите од полето  
“Фактурна вредност”  од оваа рубрика. 
 
* образецот се изготува во три примероци, и тоа по еден примерок за царинскиот орган, 
испраќачот и примачот/ корисникот на зона. 
 
 
 

 
 
 



16. декларирани стоки/добра 

ред. 

бр. 
трговски опис на стоката/доброто 

пакување 
тарифен 

број 
Количина единица 

мерка 

тежина 
фактурна 

вредност 
валута 

  
вид број 

   
бруто нето 
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