
ПОЈАСНУВАЊЕ НА НАПОЈАСНУВАЊЕ НА НАПОЈАСНУВАЊЕ НА НАПОЈАСНУВАЊЕ НА НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА     

ПОДАТОК ПОДАТОК ПОДАТОК ПОДАТОК ЗА РЕФЕРЕТЕН БРОЈЗА РЕФЕРЕТЕН БРОЈЗА РЕФЕРЕТЕН БРОЈЗА РЕФЕРЕТЕН БРОЈ    

    

    

    
 

Изглед и структура на рубрика референтен број 

 

 
При поднесување на декларација, заради следење на декларациите кои се поднесени во 

ASYCUDA и нивно поврзување со број добиен од новиот систем СОЦДАД, рубрика за 

референтен број задолжително треба да задолжително треба да задолжително треба да задолжително треба да се пополнува се пополнува се пополнува се пополнува во следниот формат:  во следниот формат:  во следниот формат:  во следниот формат:      

    

YYYYMMDD-Sxxxxxx  при што: 

YYYY – е ознака за тековната година (2019) 

ММ     - е ознака за тековниот месец (02) 

DD      - е ознака за денот кога увозната или извозната декларација е прифатена (регистрирана) 

во системот ASYCUDA 

“ – “   - е ознака со која се разделува датумот од бројот на регистрација на увозната декларација 

во ASYCUDA 

S   - ознака за увозна декларација (при извоз се користи ознаката R 

хххххх  - е регистерски број на декларација во ASYCUDA 

    

    

Внесувањето на податокот е прикажано на слика 2 и 3. 

 



 
Слика 2 

  Начин на пополнување на извозна декларација  

 
Слика 3 

  Начин на пополнување на увозна декларација  

 
Истиот податок од рубрика за референтен број задолжително задолжително задолжително задолжително се внесува и во рубрика 7 се внесува и во рубрика 7 се внесува и во рубрика 7 се внесува и во рубрика 7 

трговски референтен број во извознатрговски референтен број во извознатрговски референтен број во извознатрговски референтен број во извозна    и увозна царинска декларацијаи увозна царинска декларацијаи увозна царинска декларацијаи увозна царинска декларација    на ниво на заглавиена ниво на заглавиена ниво на заглавиена ниво на заглавие, 

како е наведено во слика 4. Податокот Трговски референтен број на ниво на наименувание не 

се користи.  

 

    
    

Слика 4 

Трговски референтен број 


