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ВОВЕД 

 

Внатрешната ревизја е извршена врз основа на дадено Овластување бр. 50-1267/1 од 

03.04.2017 година, а по спроведена внатрешна контрола од страна на одделението за 

внатрешна контрола и аудит и донесениот заклучок дека постојат наводи дека 

постојат одредени индикации за нерегуларности во делот на наплата на средства за 

извршени официјални контроли на граничен премин Табановце. 

 

Целта на внатрешната ревизија е да даде мислење дали на соодветен начин се врши 

пресметување и наплаќање на надоместокот на граничените ветеринарни контроли на 

увозните или транзитните пратки од страна на официјалните ветеринарни инспектори 

на граничен премин Табановце при Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 

Периодот на согледување на начинот на пресметка и наплата на надоместокот за 

граничните контроли на увозните или транзитните пратки кои подлегнуваат на 

проверка од страна на официјален ветеринар се однесува за 2015-2017 година. 

 

При спроведување на ревизијата направени се интервјуа со официјални ветеринари на 

Граничен премин Табановце, тестирани се примероци од електронски податоци за 

евидентирани пратки и нивни пресметани надоместоци за наплата од страна на 

овластени ветеринарни инспектори добиени преку Главен информативен систем за 

гранична ветеринарна инспекција, налози за јавни приходи ПП 50 извршени во 

хартиен облик на шалтер во банка или пошта, во електронски облик преку интернет (е-

банка) или преку пост терминалите поставени на граничен премин, проверка на 

одредени налози за јавни приходи ПП 50  за потврдување на нивната уплата во 

трезорот на Министерството за финансии како и проверка на останата пропратна 

документација и пропишана регулатива поврзана со системот на пресметување и 

наплата на надоместоците по извршени официјални контроли од страна на 

ветеринарните инспектори на. 

 

Со ревизија констатирано е дека при спроведување на официјалните контрола од 

страна на официјалните ветеринари на граничен премин Табановце се спроведуваат 

соодветни контролни активности но постојат и одредени системски недостатоци на 

начинот на пресметување и наплаќање на надоместокот на увозните или транзитни 

пратки кои подлегнуваат на проверка и преглед, на начинот на наплата на 

административни такси, како и неусогласености на донесениот интерен акт за начинот 

на плаќање на надоместокот за граничните ветеринарни контроли на увозните или 

транзитните пратки на животни, производи, нус-производи од животинско потекло, 

храна и производи за исхрана на животни со законската регулатива. 
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ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на спроведена ревизија на добиената документација од страна на одредени 

официјални и одговорни ветеринарни инспектори, на електронски податоци од  

информативенот систем на евидентирани и пресметани пратки од страна на 

економскиот оператор кој вршел годишно одржување на софтверски апликации за 

гранична инспекција за време на ревидираниот период како и на донесените интерни 

акти со кои е пропишан начинот на плаќање на надоместокот за  граничните 

ветеринарни контроли на увозните или транзитните пратки на животни, производи, 

нус-производи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни, 

ревизијата ги донесе следните заклучоци: 

 

 

1. Согласно Законот за безбедност на храна, за покривање на трошоците за 

спроведување на официјалните контроли се плаќа надоместок. Операторите за 

храна и храна за животни плаќаат надоместок за сите активности и официјални 

контроли на храна и храна за животни, која се увезува во Република 

Македонија, утврдени со овој закон. Висината на надоместоците и начинот на 

наплата ги пропишува Владата на Република Македонија врз основа на реално 

потребните трошоци и за кои е донесена Одлука за висината на надоместокот за 

активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува 

во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и 

храна на животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна 

наплата („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/14 и 51/14). Согласно 

Законот за безбедност на храна средствата од надоместоците се уплаќаат во 

Буџетот на Република Македонија. Од страна на одговорните од одделението за 

државна ветеринарна инспекција на граничен премин  подготвено, а од страна 

на одговорното раководство одобрено е Упатство за начинот на плаќање на 

надоместокот за граничните ветеринарни контроли на увозните или 

транзитните пратки на животни, производи, нус-производи од животинско 

потекло, храна и производи за исхрана на животни од септември 2016 година, 

каде е пропишано уплата на пресметаните средства од надоместоците да се 

уплаќа на сметката за сопствени приходи на Агенцијата, што не е во согласност 

со Законот за безбедност на храна. (прилог 1) 

 

П1:   Се препорачува одговорните од одделението за државна ветеринарна инспекција 

на граничен премин  да извршат усогласување на упатството согласно важечкиот 

Закон за безбедност на храната во делот на дадените насоки за сметките за уплаќање 
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на пресметаните средства од надоместоците при увоз и транзит и овозможување на 

негова правилна примена од страна на официјалните ветеринари на граничен премин. 

 

2. По тестирање на одредени налози за јавни приходи – образецот ПП 50 на која 

сметка се вршат уплатите за пресметаните надоместоци од страна на 

увозниците, костатирано е дека во пракса средствата за пресметаните 

надоместоци се уплаќаат на трезорска сметка во Буџетот на Република 

Македонија, а не како приход на АХВ како што е пропишано во горе наведеното 

упатство односно е во согласност со Законот за безбедност на храна. За периодот 

на опфат на ревизијата утврдено е дека по прифаќање на  уплатите за јавни 

приходи – образецот ПП 50 од страна на ветеринарните инспектори, Агенцијата 

нема воспоставен систем на контрола односно проверка на спроведените 

наплати на граничниот премин. Имено во донесеното горе наведено упатството 

пропишано е по завршување на секоја смена официјалните ветеринари на 

граничен премин да досавуваат извештај на евидентирани пратки до 

одделението за финансиски прашања на АХВ што во пракса не се спроведува. 

(прилог 1, прилог 2) 

 

П2: Се препорачува одговорните за државна ветеринарна инспекција на граничен 

премин  да преземат мерки и активности за воспоставување контролни механизми за 

следење на соодветно уплатени надоместоци и нивно потврдување по спроведени 

гранични ветеринарни котроли на увезени или транзитни пратки во соработка со 

одговорните во трезорот на Министерството за финансии и одговорните во 

одделението за финансики прашања на АХВ со овластување на соодветно стручно 

лице за спроведување на ех-post контролните активности и потврдување на реално 

уплатените средства.  

 

П3: Неопходно е потребно врвното раководство заедно со одговорните за државна 

ветеринарна инспекција на граничен премин  да преземат активности за поднесување 

на писмено барање до министерството за финансии за пристап до нашите уплатни 

сметки на порталот од трезорот на министерството за финансии заради овозможување 

контрола и следење на направените уплати од страна на увозниците во Република 

Македонија. 

 

3. Од страна на одговорните за државна ветеринарна инспекција на граничен 

премин беше посочено дека немаат добиено прецизни и точно пропишани 

насоки како во пракса да вршат пресметка на надоместоците за пратките при 

што настануваат проблеми на расчленување на пратката и нивно усогласување 

со Ексимот. Во пракса при спроведување на официјални контроли на граничен 

преми и издавање на пресметка на надоместоците, констатирано е дека постои 

неунифицираност на начинот на пресметка на надоместоците за увоз од страна 
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на инспекторите, имено за увоз на пратка ако има еден сертификат со кој се 

опфатени  повеќе поединечни производи за увоз се прават поединечни три 

пресметки и увозникот плаќа три пресметки за еден сертификат, но постојат 

случаи кога има еден сертификат со наведени повеќе производи за увоз а да се 

подготвува и наплаќа една пресметка од страна на инспекторот. Со ваквиот 

начин на постапување од страна на инспекторите се доведува до настанување 

на одредени нерегуларности во процесот на пресметка и наплата на 

надоместоците по спроведени официјални контроли на граничен премин. 

(прилог 3) 

 

П4: Се препорачува одговорните за државна ветеринарна инспекција на граничен 

премин и високото раководство на Агенцијата да извршат усогласување на донесените 

подзаконски акти со регулативата во делот за увоз со попрецизно дефинирање на 

пратките и соодветно прецизно пропишување на начинот на пресметување и плаќање 

на надоместокот на пратките при граничните ветеринарни контроли на увозните или 

транзитните пратки на животни, производи, нус-производи од животинско потекло, 

храна и производи за исхрана на животни и овозможување на унифициран пристап на 

пресметка на надоместоците од страна на инспекторите на граница а воедно водење 

сметка и на економичниот пристап кон увозниците . 

 

4. Од увид на досиета со предмети на поднесени барања за увоз или транзит на 

пратки во Република Македонија утврдено е дека недостасуваат прилозите од 

уплатените надоместоци (образецот ПП 50). Со увид на приложената 

документација на предметите од увоз и транзит ревизијата не можеше во целост 

да изврши  проверка на одобрените одредени пратка бидејќи во предметот за 

увоз нема  приложен документ фактура за споредба на специфицираните 

продукти кои се наведени во сертификатот и евидентирани и пресметани во 

информативниот систем за гранична ветеринарна инспекција ако се земе во 

предвид и фактот што кај одредени Влезно ветеринарни документи (ВВД) не се 

уредно внесени податоци кај одредени точки за битни податоци за опис на 

стоката, тарифна ознака и друго. Исто така во тестираните предмети за транзит 

нема доказен документ или потврда од царина дека пријавената пратка од 

животинско потекло  за транзит навистина транзитирала во нашата земја. 

Од страна на инспекторите беше укажано дека во претходен период немале 

услови за соодветно чување на документацијата и заради безбедносни причини 

налозите ги чувале во домашни услови и истите на барање на ревизијата беа 

донесени на увид. Исто така укажаа дека вршат само системска проверка на 

документацијата (решение за регистрација, сертификат, фактура, мислења  и 

одобренија издадени од АХВ) и од наведените документи фактура не оставаат 

во предметот како доказен материјал за соодветната пратка. Воедно 

констатирано е дека одговорните за државна ветеринарна инспекција на 
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граничен премин немаат пропишено односно донесено упатство за кои се 

документи треба да ги содржат предметите за увоз и транзит, а и во донесеното 

упатство за начинот на плаќање на надоместокот за граничните ветеринарни 

контроли на увозните или транзитните пратки на животни, производи, нус-

производи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни од 

септември 2016 година нема прецизирано која пропрадна документација треба 

да биде содржана во предметите за увоз или транзит со што би се овозможила 

непречена контрола и потврда на исправноста на начинот на пресметување на 

надоместоци за увоз и потврда дека одредена пратка транзитирала во нашата 

земја. (прилог 4) 

 

П6: Се препорачува целокупната потребна документација која се однесува на 

предметите од увоз, транзит или повраток по барање за пратка со која се потврдува 

нивната веродостојност да се приложи кон предметите и истата да се чува во 

службените простории на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 

П7: Се препорачува да се дополни донесеното упатство за начинот на плаќање на 

надоместокот за граничните ветеринарни контроли на увозните или транзитните 

пратки на животни, производи, нус-производи од животинско потекло, храна и 

производи за исхрана на животни со точно наведување на сите потребни документи 

што треба да ги содржи секој предмет од увоз или транзит на пратки се со цел 

овозможување непречена контрола на исправноста при направените пресметки на 

надоместоци за увоз од страна на ветеринарните инспектори и потврда дека пратката 

навистина транзитирала во нашата земја.  

 

П8: Се препорачува континуирано одржување и надградба на информативниот систем 

за гранична ветеринарна инспекција се со цел овозможување на сеопфатна, 

координирана и точна евиденција на пријавените пратки за увоз, транзит или 

повраток. 

 

П9:  Се препорачува поголема соработка со царинската управа и обезбедување на 

доказен материјал со потврда или увид на пријавените пратки за транзит од 

животинско потекло дека транзитирале односно ја напуштиле нашата земја. 

 

5. Констатирано е дека на граничен премин Табановце до 2016 година нема 

архивско заведување на барањата што се поднесуваат за увоз, транзит или 

повраток на пратки во ревидираниот период, туку самите инспектори внесуваат 

податоци за доставените барања на пратки во информативниот систем за 

гранична ветеринарна инспекција каде се евидентираат барањата и самиот 

систем креира број на предмет, што не е во согласност со регулативата за 

архивско работење и за управна постапка. Воедно ревизијата тука сака да 
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посочи дека постои ризик одредени пратки воопшто да не бидат евидентирани 

во главниот информативен систем на граничен премин доколку царината не го 

пријави, а истите да се увезат во земјата без спроведени соодветни официјални 

контроли и наплата на соодветениот надоместок што треба да се наплати по 

спроведена контрола од страна на инспекторот.  

 

П10:  Неопходно е потребно соодветно обучување на официјалните ветеринари на 

граничен премин за начинот на евидентирање на сите поднесени барања за увоз, 

транзит или повраток на пратки од страна на соодветни стручни лица од областа на  

пропишаната регулативата за архивско работење и управна постапка. 

 

П11: Неопходно е потребна непречена комуникација со царинската управа и 

овозможување на увид на сите царинети пратки кои се однесуваат на животни, 

производи, нус-производи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на 

животни, се со цел вршење контрола на обработените пратки од страна на 

ветеринарните инспектори на граничен премин и спроведена соодветна наплата на 

надоместокот по истите согласно пријавените пратки од страна на царината. 

 

6.  При увид на наплатата на административни такси по доставени барања за увоз, 

транзит или повраток на пратка,  утврдено е дека ветеринарните инспектори на 

граница бараат уплатени средства за административна такса од страна на 

увозниците за секој производ што се увезува без разлика колку сертификати се 

приложени со барањето што значи ако пратката ја следи еден сертификат со два 

вида наведени производи, инспекторот бара две уплати на административни 

такси по основ барање односно бара уплати за административни такси според 

подготвените влезни ветеринарни документи (ВВД). Исто така е утврдено случај 

кога по поднесеното барање за увоз, подготвени се пет ВВД, а приложени се 

четири налози за уплатени административни такси. (Прилог 5) 

 

П12: Се препорачува одговорните лица за државна ветеринарна инспекција на 

граничен премин во соработка со одговорните за архивско работење, за финансии и со 

високото раководство да донесат став за унифицирано прифаќање на уплатени 

административна такса од страна на сите ветеринарните инспектори за поднесени 

барања за увоз, транзит или повраток на пратки, односно наплаќање по барање 

пратка-сертификат или по друг соодветен начин со кој би се обезбедило поекономично 

водење на постапката.  

 

7. По увид на уплатите на пресметаниот надоместок по спроведени официјални 

контроли од страна на ветеринарните инспектори во ревидираниот период, 

констатирано е дека прифаќани се уплати на пресметани надоместоци за увоз, 

транзит или повраток на пратки, во хартиена форма налог ПП50 уплатен во 
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банка или пошта, во електронски облик преку интернет (е-банка), преку пост 

терминалите поставени на граничен премин од страна на увозниците. Според 

укажувањето на инспекторите во текот на 2015 година наплатата се 

спроведувала преку налози во пошта која во тој период постоела на граничен 

премин Табановце. По затворање на поштата во средина на 2015 година настанат 

е проблем при наплатата односно немало можност каде да наплатат средствата 

за надоместоци и во тој период најчесто самите инспектори земале пари во кеш 

од шпедициите и во нивно име уплаќале во банка, како начин да ги ослободат 

пратките за натамошно проследување. Ваквиот начин на земање на кеш пари од 

страна на инспекторите се применувал до почетокот на 2017 година. Во 

меѓувреме поставени се постерминали од Тутунска банка за електронска 

наплата на бараниот надоместок. При ваквата примена на наплата во пракса се 

појавувале проблеми поради нивно расипување или немање доволно средства 

во моментот на наплата на трансакцијата од страна на увозниците. Наплатата 

преку постерминалите е користена до почетокот на 2017 година, а во моментот 

на спроведување на ревизијата постерминалите на граничен премин беа надвор 

од употреба, што значи во текот на 2017 година наплатата се применува само 

преку електронско банкарство или со приложена уплатница спроведена преку 

банка. 

Во текот на ревизијата направени се тестирања на одредени премероци од 

уплатени налози ПП50 по предмети на пресметани и уплатени надоместоци на 

инспектори на граничен премин во трезорот на министерството за финансии за 

нивна потврда при што беше потврдена нивната веродостојност. (прилог 6) 

Од тестираните примероци на налози за јавни приходи ПП 50 инспекторите 

вршеле уплати на пресметаните надоместоци за увоз во свое име, а во цел на 

дознака  го внесувале дигиталниот број по кој се води одредено барање на 

увозниците според информатичкиот систем на евиденција на пратки на 

граничен премин. Воедно во цел на дознаката наведувани се повеќе дигитални 

броеви односно вршени се групни плаќања на повеќе пресметани надоместоци 

од различни барања (увоз и транзит) така што тешко може да се поврзи 

уплатениот налог со соодветните обработени предмет со барање. 

Воедно од проверената документација на одредени предмети по инспектори и од 

укажувањето на одговорниот на државна ветеринарна инспекција на граничен 

премин констатирано е дека при земањето на кеш парите од страна на 

инспекторите  нема потврда за износите на земените пари односно нема трага за 

примениот износ или било каков доказен документ за потврда колку средства се 

земени во кеш од страна на инспекторот туку само постои пресметка и налог на 

уплатени средства. Ваквиот начин на постапувано е спротивно на Законот за 

платен промет што воедно преставува и конфликт на интереси при самото 

работење на инспекторот и контролираната странка увозникот. 
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П13: Се препорачува во целост да се почитува регулативата за платен промет, при 

спроведување и одобрување на поединечни пратки за увоз, транзит или повраток. 

 

 

 

3. ПРИЛОЗИ: 

   

1. (Прилог 1) 

2. (Прилог 2) 

3. (Прилог 3) 

4. (Прилог 4) 

5. (Прилог 5) 

6. (Прилог 6) 
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