
Упатство
за уплата на дополнителните надоместоци при поднесување на
барање за издавање на лиценца   I005   и лиценца   I009  и преглед
на пратки за контрола на квалитетот на земјоделски производи 

во вид на Уплатници (Образец ПП-50) за извршена контрола на
квалитет 

Секое поднесено Барање, согласно Решението за определување
на  висината  и  начинот  на  плаќање  на  надоместокот  за
покривање на трошоците на републичкиот пазарен инспекторат
за  вршење на  контролата  на  квалитетот  на  земјоделските  и
прехрамбените производи  и  нивните  преработки  во
надворешно  –  трговскиот  промет  („Службен  весник  на  РМ“
бр.55/98) со кој се уредува плаќањето на надоместокот, треба
да биде придружена со налог за јавни приходи - образец ПП-50
со уплатена висина во зависност од видот, масата како и износ
за земени примероци (мостри) на соодветна жиро сметка.

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ: Се пополнува
  единствениот референтен број под кој е регистрирано
  барањето во ЕХIМ системот
     * Доколку барањето се поднесува во хартиен облик
        (што значи дека пратката не добила единствен
        референтен број) во ова поле се запишува името
        на лиценцата
 ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Се наведува Шифрата на лиценцата
  и институцијата која е одговорна за нејзино издавање, и со
зборови да се наведе кој вид на стока 
 НАЗИВ  НА  ПРИМАЧОТ:  ДРЖАВЕН  ИНСПЕКТОРАТ  ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО
 БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НАРОДНА БАНКА НА РМ
 СМЕТКА: единствена трезорска сметка 100000000063095
 ИЗНОС: Се пополнува вкупниот износ во зависност од
  видот,  масата како  износ  за  земени примероци  (мостри)на
соодветна жиро сметка.*
 СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК – ЕДИНКА КОРИСНИК:
  1400662065 63 113
 ПРИХОДНА ШИФРА: 725930 19
 НАЧИН: 1 (за да може уплатувачот веднаш да ја користи
  уплатата т.е уплатата ќе биде веднаш реализирана од
  банката) или 2.
 ДАТУМОТ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМОТ НА УПЛАТАТА:
  треба да бидат идентични

Трошковник:
*За преглед на пратки до 10 тони се наплатува 350,00 денари, а за секој 
нареден односно започнат тон, по 30 денари по тон. За земени мостри 
износот за наплатата се зголемува за 20%  

Пример: за пратка од 25 тони износот за наплата со земени мостри 
треба да биде 960 денари 



 

Воедно  Ве  известуваме  дека  покрај  електронското
одобрување  на  пратки  во  EXIM  сиситемот,  контролата  на
пратката  се врши на местото на истовар од страна на државен
инспектор  за  земјоделство  за  што  се  издава  записник  за
извршен инспекциски преглед. 

Пратка во промет не смее да се пушти без да се изврши
преглед од страна на државен инспектор за земјоделство на
местото на истовар.  Доколку се пушти пратка во промет без
извршен инспекциски преглед ќе се превземат казнени мерки
согласно Законот  за Државен инспекторат за земјоделство  и
другите материјални закони. 


