
* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

1/2

П р и ј а в а
 за заверка на парагон блок 

и итна сметководствена книга

ЕДБ / ЕМБГ  
на обврзникот

Назив и адреса на 
вистинско седиште  
на обврзникот

Телефон

е-пошта

Доброволна заверка

Службена заверка

Податоци за составувачот

Назив / 
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за 
обработката

Податоци за ПотПисникот

Име и презиме

ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

ПриЛоГ

Податоци за заверка на ПараГон бЛокови и итна сметководствена книГа

Назив и адреса на  
деловен објект

Регистарски број Фискален 
апарат

Фискална 
меморија

Број на издадени  
парагон блокови / ИСК Парагон блокови Итна сметководствена книга

Сериски броеви на  
парагон блокови од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до

од до



уПатство за ПоПоЛнуваЊе

2/2

Врз основа на член 12 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, не е дозволен прометот на добро или услуга кој не се врши преку монтиран 
и воведен во користење на систем на фискална опрема, освен во случаите кога е потребен ремонт или поправка на фискален систем на опрема. Во 
таквите случаи, даночниот обврзник е должен за извршениот промет на добра или услуги да издава Парагон блок и да води Итна сметководствена книга, 
заверени од Управата за јавни приходи.

Во пријавата задолжително се внесуваат податоци за ЕДБ / ЕМБГ на обврзникот; назив и адреса на вистинско седиште на обврзникот; телефон; и 
е-пошта. 

Во зависност од тоа дали пријавата се поднесува од даночниот обврзник (доброволна заверка) или од службено лице на УЈП (службена заверка) се 
пополнува соодветното поле со “х“.

Податоци за заверка на парагон блокови и итна сметководствена книга
•	 назив и адреса на деловен објект - впишете го називот на деловниот објект каде е инсталиран фискалниот апарат. 
 Пример: ул „Даме Груев” бр. 25/1, Продавница бр. 12
 За автопревозниците се впишува регистарскиот број на возилото и видот на возилото. 
 Пример: Автобус СК-222-ХХ
 Кај мобилните апарати за користење на отворено се впишува место на вршење дејност и број на тезга, паркинг или домашна адреса. 
 Пример: Зелен пазар, тезга бр. 250

•	 регистарски број - се внесува бројот на фискалниот апарат (пример: DY 120005000) и бројот на фискалната меморија (пример: DA 100001001).

•	 број на издадени парагон блокови / иск - се внесува бројот на издадени заверени парагон блокови и Итна сметководствена книга (ИСК).

•	 сериски броеви на парагон блокови - полињата “од” и “до” се запишуваат за почетниот и крајниот сериски број на секој парагон блок.
 Пример: Доколку се бара да се заверат два парагон блокови, за првиот парагон блок се пополнува првото поле од 000000001 до 000000100, а за 

вториот се пополнува следното поле од 000001001 до 000001100.

Податоци за составувачот и потписникот
Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пријавата.


