
УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ
НАМЕНЕТА ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Согласно член 14 став 6 од Правилник за надоместоците кои се плаќаат во постапките што се
водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала (“Службен весник на РМ“ бр.
166/11).

1.) Уплатата  на трошоци за увоз/извоз се врши со пополнување на налогот за
јавни приходи - образец ПП-50

А.) Во случај кога се поднесува барање за издавање на лиценца во електронски
облик преку едношалтерскиот систем EXIM.

Во рубриката:
- ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Се пополнува  единствениот референтен број под кој се регистрира барањето во
едношалтерскиот систем EXIM, кој се добива автоматски од системот.

Во рубриката:
- ЦЕЛ НА ДОЗНАКА
Се наведува – трошоци за дозвола за увоз/извоз/транзит/транспорт

Во рубриката:
- ИЗНОС
Се пополнува вкупниот износ од 10 евра во денарска противвредност

- НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ–ТРЕЗОРСКА СМЕТКА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
- БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ
- СМЕТКА - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095
- ИЗНОС – 10 евра во денарска противвредност
- СМЕТКА НА КОРИСНИК - 1900100434 631 19
- ПРИХОДНА ШИФРА - 723813 30
- ДАТУМ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМ НА УПЛАТАТА, треба да бидат идентични.
- НАЧИН – 1 (за да може уплатувачот веднаш да ја користи уплата т.е.

уплатата ќе биде веднаш реализирана од банката или 2 т.е. уплатата ќе биде
реализирана со датумот на валутата).



Б.) Во случај кога барањето се поднесува во хартиен облик, односно уплатата е
завршена претходно (што значи дека барателот нема добиено референтен број од
едношалтерскиот систем).

Во рубриката
- ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ – ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Се наведува Шифрата на лиценцата и институцијата одговорна за нејзино издавање (I040
МЗ-БЛ).

Во рубриката
- ЦЕЛ НА ДОЗНАКАТА
Се наведува – трошоци за увоз/извоз/транзит/транспорт

Во рубриката:
- ИЗНОС
Се пополнува вкупен износ од 10 евра во денарска противвредност

- НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ–ТРЕЗОРСКА СМЕТКА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
- БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ
- СМЕТКА - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095
- ИЗНОС – 10 евра во денарска противвредност
- СМЕТКА НА КОРИСНИК - 1900100434 631 19
- ПРИХОДНА ШИФРА - 723813 30
- ДАТУМ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМ НА УПЛАТАТА, треба да бидат идентични.
- НАЧИН – 1 (за да може уплатувачот веднаш да ја користи уплата т.е.

уплатата ќе биде веднаш реализирана од банката или 2 т.е. уплатата ќе биде
реализирана со датумот на валутата).


