
УПАСТВО ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ
НАМЕНЕТИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Согласно член 3 од Правилникот за начинот на пресметување и висината на
трошоци на Инспекциски надзор во постапките поведени по барање на странка
(‘Службен весник на РМ’ бр.1/07).

1.) Уплатата  на трошоци за инспекциски надзор  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-ЗА 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 инспекциски надзор
Во рубриката:
- ИЗНОС
Се пополнува вкупниот износ од 2000 денари

-НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ–ТРЕЗОРСКА СМЕТКА – ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ
-БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ
-СМЕТКА - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095
-ИЗНОС – 2000 ДЕНАРИ
-СМЕТКА НА КОРИСНИК - 1900262227  787  17
-ПРИХОДНА ШИФРА - 723816  19
-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.

Б.) Во случај кога барањето се поднесува во хартиен облик, односно
уплата 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
(I008 МЗ-ДСЗИ).
Во рубриката
- ЦЕЛ НА ДОЗНАКАТА
Се наведува – трошоци за инспекциски надзор

Во рубриката:
- ИЗНОС
Се пополнува вкупен износ од 2000 денари

-НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ–ТРЕЗОРСКА СМЕТКА – ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ
-БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ
-СМЕТКА - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095
-ИЗНОС – 2000 ДЕНАРИ
-СМЕТКА НА КОРИСНИК - 1900262227  787  17
-ПРИХОДНА ШИФРА - 723816 19
-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 ).

Согласно член 2 став 1 точка 1 и член 3 став 1 од Правилникот за височината и
начинот на плаќање на надоместот за понривање на трошоците за испитување и
утврдување на здравствена исправност на намирниците и предметите за општа
употреба што се увезуваат (Службен весник на РМ’ бр.53/93)

2.) Уплатата  на трошоци за мостра 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-ЗА 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 мостра

-НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ–ТРЕЗОРСКА СМЕТКА – БУЏЕТ НА РМ
-БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ
-СМЕТКА - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095
-ИЗНОС – 500 ДЕНАРИ
-УПЛАТНА СМЕТКА   840 XXX 03161 (се внесува ознака на општината)
-ПРИХОДНА ШИФРА - 722313  00
-ДАТУМ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМ НА УПЛАТАТА, треба да бидат идентични.

Б.) Во случај кога барањето се поднесува во хартиен облик, односно
уплата 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 (I008 МЗ-ДСЗИ).

Во рубриката
- ЦЕЛ НА ДОЗНАКАТА
Се наведува – трошоци за мостра

-НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ–ТРЕЗОРСКА СМЕТКА – БУЏЕТ НА РМ
-БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ
-СМЕТКА - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095
-ИЗНОС – 500 ДЕНАРИ
--УПЛАТНА СМЕТКА   840 XXX 03161 (се внесува ознака на општината)
-ПРИХОДНА ШИФРА - 722313  00
-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 ).


