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PRESMETUVAWE I PLA]AWE DANOK NA 

DOBIVKA ЗА 2019 ГОДИНА 

Odano~uvaweto so danokot na dobivka za 2019 godina, 

bele`i nekolku izmeni vo na~inot na presmetuvawe i razgra-

ni~uvawe na stopanski i neprofitni subjekti, opfatot na ob-

vrznicite, tretmanot na dano~no priznatite rashodi, na~in 

na presmetuvawe na dano~nite osloboduvawa i steknuvawe 

so pravo na nivna upotreba. 

 
 

VOVED 
 

Со законот за данокот на добивка (“Службен весник на 
РМ” 112/2014... 275/2019), се уредува начинот на оданочување 
на добивката, односно пресметување и плаќање на данокот.  

Со одредбите од Законот се пропишува стапката по која 
се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање на 
данокот на добивка, даночната основа за пресметување на 
данокот на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, 
како и други прашања, значајни за утврдување и плаќање на 
данокот на добивка. 

Обврзник на данокот на добивка е правно лице резидент 
на Република Северна Македонија, кој остварува добивка од 
вршење на дејност во земјата и странство.  

Резидент, во смисла на претходната одредба, е субјектот 
кој е основан или има седиште на територијата на Република 
Северна Македонија.  

Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна 
единица на странско лице за добивката што ја остварува од вр-
шење на дејност на територијата на РС Mакедонија. 

 

DANOK NA DOBIVKA 
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1. ИЗМЕНИ КАЈ НЕПРОФИТНИТЕ СУБЈЕКТИ 

 
Согласно одредбата од член 4-а став 1 од Законот, 

непрофитните организации во кои спаѓаат: здруженијата на 
граѓани и фондации како и нивните сојузи и други облици на 
здружување или поврзување, стопанската интересна заедница, 
политичките партии, верските заедници, религиозните групи, 
Црвениот крст на РС Македонија, здруженија на странци, стран-
ски и меѓународни невладини организации, хуманитарни органи-
зации и здруженија, синдикатите, коморите и други правни лица 
основани со посебни прописи од кои произлегува дека се 
непрофитни организации, не се обврзници за данок на добивка. 

Како неоданочиви приходи за организациите од ставот 1 
на член 4-а, се сметаат: приходи од членарини, доброволни 
прилози, донации, грантови, подароци (во пари, добра, имотни 
права), завештанија, легати, приходи од дивиденди од трговски-
те друштва основани со средства на здружението, и приходи од 
Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната 
самоуправа и Буџетот на град Скопје врз основа на претходно 
изготвени програми (проекти) одобрени од Владата на Републ-
ика Македонија, односно надлежните министерства, советите на 
единиците на локалната самоуправа и Советот на град Скопје. 

Согласно одредбите од член 4-а став 3, организациите 
(наведени во член 4-а став 1), кои остваруваат приходи од врше-
ње стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делу-
вање, заради избегнување нелојална конкуренција со субјектите 
на кои добивката остварена од вршење стопанска дејност им се 
оданочува, стануваат обврзници за пресметување и плаќање 
данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од 
стопанската дејност е поголем од 1.000.000 денари. 

Данокот на вкупен приход за обврзниците од член 4-а 
ставот 3, се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на 
остварените вкупни приходи од стопанска дејност во кален-
дарската година, на износот кој надминува 1.000.000 денари. 

Со последните измени се измени (прошири) формулаци-
јата за непрофитни субјекти, од член 4-а став 1 од законот. 

Согласно измените, здруженија на граѓани и фондации, 
како и нивните сојузи и други облици на здружување или поврзу-
вање, (се проширува дефиницијата за непрофитни со поната-
мошните наведени,) стопанската интересна заедница, поли-
тичките партии, верските заедници, религиозните групи, 
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Црвениот крст на РС Македонија, здруженија на странци, 
странски и меѓународни невладини организации, хумани-
тарни организации и здруженија, синдикатите, коморите и 
други правни лица, основани со посебни прописи, од кои 
произлегува дека се непрофитни организации, не се обврз-
ници за данок на добивка. 

За прв пат овој начин на оданочување со данок на 
добивка за непрофитните организации се востановува за годиш-
ната сметка за 2019 година.  

Измените во оваа област се допрецизирани во постоеч-
киот начин на оданочување од 2019 година. 

 
 

2. ИЗМЕНИ КАЈ ДАНОЧНО 

    НЕПРИЗНАЕНИТЕ РАСХОДИ 

 
Основа за пресметување на данокот од добивка е 

добивката која се утврдува во даночниот биланс.  
Основа за пресметување на данокот од добивка се 

утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи 
на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописи-
те за сметководството и сметководствените стандарди.  

Основата за пресметување на данокот од добивка, се 
зголемува за непризнаените расходи и помалку искажаните 
приходи за даночни цели. 

Согласно постоечкиот закон за данок на добивка, 
непризнаени расходи за даночни цели, се сметаат:  

1. расходите кои не се поврзани со вршење на дејност на 
субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа 
дејност и не се последица од вршењето на таа дејност;  

2. исплатените надоместоци на трошоци и други лични 
примања од работен однос, освен утврдените со оваа точка во 
износи кои не го надминуваат:  

 
- најнискиот износ на исплатените дневници за службени 

патувања, теренски додаток или одвоен живот утврден со 
Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството на Република Македонија и прописите за органите 
на државната управа, при што исплатите по овој основ меѓусеб-
но се исклучуваат,  
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- износот на исплатена помош во случај на смрт на 
вработениот и на член на неговото семејство утврден со Опш-
тиот колективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството на Република Македонија и прописите за органите 
на државната управа,  

- најнискиот износ на исплатената помош за претрпени 
штети од елементарни непогоди утврден со Општиот колекти-
вен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на 
Република Македонија,  

- најнискиот износ на исплатена отпремнина која се дава 
при заминување во пензија утврден со Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од областа на стопанството на 
Република Македонија и прописите за органите на државната 
управа,  

- износот на исплатениот еднократен надоместок - 
испратнина заради трајно работно ангажирање на работниците 
при откажување на договорот за вработување од деловни причи-
ни (технолошки, економски, организациони и слични промени) 
утврден со закон,  

- износот на исплатениот регрес за годишен одмор во 
висина од 40% од просечната месечна бруто плата по работник 
во Република Македонија, објавена до денот на исплатата,  

- износот на исплатените јубилејни награди за најмалку 
десет години работа кај ист работодавач во висина на просечна 
месечна плата по работник во Република Македонија исплатена 
во последните три месеци објавена од Државниот завод за 
статистика,  

- износот на исплатените надоместоци на трошоци за 
користење на сопствено возило на вработениот за потребите на 
работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ, но 
најмногу до 60.000 денари на годишно ниво,  

- износот на исплатениот надоместок заради непрекинато 
боледување подолго од шест месеци предизвикано со повреда 
на работа или професионално заболување во висина на про-
сечната месечна плата по работник во Република Македонија 
исплатена во последните три месеци и објавена од Државниот 
завод за статистика и  

- износот на исплатениот надоместок при селидби на 
вработените за потребите на работодавачот во висина на ствар-
ните трошоци направени за превоз на покуќнината и на семејс-
твото;  
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3. трошоците за организирана исхрана и превоз во 
јавниот сообраќај на вработените, исплатени над износите ут-
врдени со закон;  

3-а) трошоците за сместување (ноќевање или ноќевање 
со појадок) и превоз на лица кои не се вработени кај домашниот 
исплатувач, а кои се ангажирани во врска со извршувањето на 
работа кај исплатувачот во функција на неговата дејност, 
доколку истите не се документирани,  

3-б) надоместокот на трошоци за исхрана на вработените 
кои работат ноќно време, над износите утврдени со Законот за 
работните односи;  

4. трошоците по основ на месечните надоместоци на 
членовите на органите на управување над 50% од просечната 
месечна бруто плата исплатена во претходната година во 
Република Македонија, при што како надоместоци на членови на 
органите на управување се сметаат месечниот надоместок, 
односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци;  

5. трошоците по основ на уплатени доброволни придо-
неси во доброволен пензиски фонд над износот од две просечни 
месечни бруто плати, исплатени во претходната година во 
Република Македонија, на годишно ниво по вработен;  

5-а) трошоци по основ на уплатени премии за осигуру-
вање на живот над износот од две просечни месечни бруто 
плати, исплатени во претходната година во Република Македо-
нија, на годишно ниво по вработен;  

6. надоместоците за лицата волонтери според членот 10 
став (2) од Законот за волонтерство и за лицата ангажирани за 
вршење на јавни работи согласно со членот 85 од Законот за 
вработување и осигурување во случај на невработеност испла-
тени над износите утврдени со закон;  

7. скриените исплати на добивки како што се: давање на 
одредени производи и услуги на содружниците или акционерите 
или на нив поврзани лица по цена пониска од пазарната, 
вклучувајќи ја и пониската камата на одобрените заеми; плаќање 
за добиените производи и услуги од содружниците или акционе-
рите или на нив поврзани лица, по цени повисоки од пазарните 
и овозможување на стекнување на добивки на содружниците или 
акционерите или на нив поврзани лица;  

7-а) кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани 
(кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на 
трошок на платата на одговорното лице  
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8. трошоците направени за репрезентација во висина од 
90%;  

9. трошоците за донации направени во согласност со 
Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% 
од вкупниот приход остварен во годината;  

10. трошоците за спонзорства направени во согласност 
со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% 
од вкупниот приход остварен во годината;  

10-а) трошоците за донации во спортот согласно со 
членот 30-а од овој закон;  

11. трошоци по основ на камата по кредити кои не се 
користат за вршење на дејноста на обврзникот како и износот на 
каматите по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, 
теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и 
украсни предмети;  

12. осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во 
корист на членовите на органите на управување, како и на вра-
ботените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното 
колективно осигурување на работниците за повреди на работа;  

13. даноците по задршка (одбивка) исплатени во име на 
трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврз-
ник;  

14. паричните и даночните казни, пеналите и казнените 
камати за ненавремена уплата на јавните давачки и на трошо-
ците за присилна наплата;  

15. исплатите на стипендии, освен стипендиите доделени 
на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спон-
зорства во јавните дејности кои се оданочуваат според одредби-
те од точката 10) на овој член, во кои не спаѓаат трошоците за 
обука и специјализација на вработените заради остварувањето 
на дејноста на даночниот обврзник, под услов истите да продол-
жат со работа кај истиот работодавач, во временски период 
утврден со договор, кој не е пократок од три години сметано од 
годината на стекнувањето со соодветните знаења;  

16. трошоците на кало, растур, крш и расипување над 
нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов 
истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или 
виша сила;  

17. трајниот отпис на ненаплатените побарувања, освен 
трајниот отпис на ненаплатените побарувања по основ на 
придонеси од задолжително социјално осигурување.  
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НАПОМЕНА: Надоместоците на трошоците по овие основи за невработени 
лица ангажирани кај субјектот за цели на дејноста, подлежат на данок на 
личен доход (за 2019 година), а се ослободени надоместоците по овој основ 
остварени од 01.01.2020 (член 12 став 1 точка 42-а од ЗДДВ). 

18. трошоците за нето износот на примањата по основ на 
деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси 
согласно со закон.  

19. надоместок за практикантска работа над износите 
пропишани согласно со Законот за практиканство и 

20. надоместок за практична обука на ученици и прак-
тична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно. 

 
Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување 

на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна 
гранка за даночни цели ги пропишува министерот за финансии, 
врз основа на одредбите од Правилникот за кало, растур, крш и 
расипување. 

 
      2.1. Предлог измени за непризнаени расходи 

 
Со последните измените за 2019, се врши признавање 

на расходите, врз основа на критериумите на настанување, 
согласно МСС и законските прописи, со кои се предвидува 
нивно пресметување, без оглед дали се исплатени до денот на 
поднесување на даночниот биланс. 

Кај одредени точки се вршат и технички измени во делот 
на висината и прагот на даночно признатиот расход. 

Согласно предлог измените, одредбата од член 9 точка 
3-а) се менува, со тоа што се востановува дневен лимит за 
хотелското сместување и хотелска категорија за даночен расход, 
како горен праг. 

Односно, надоместоци на трошоци за хотелско 
сместување (категорија повисока од четири звездички) во 
износ над 6.000 денари дневно по лице и надоместоци на 
трошоци за превоз на лица, кои не се вработени кај 
исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на 
исплатувачот (во земјата и во странство), доколку истите не 
се документирани, се даночно непризнати расходи. 
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Со измените се додаваат два нови надоместока, кои се 
сметаат за даночно признат/непризнат расход, врз основа на 
критериумот горен лимит: 

 
19) надоместок за практикантска работа над износите 

пропишани согласно Законот за практиканство и 
20) надоместок за практична обука на ученици и 

практична настава на студенти во висина над 8.000 денари 
месечно. 

 
 

3. ИЗМЕНИ КАЈ ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ 

 
Со измените на законот за данокот на добивка (“Службен 

весник на РМ” 248/18), се извршија одредени преформулирања 
на даночно непризнатите расходи, во делот на трансферните 
цени, остварени помеѓу поврзаните субјекти. 

So pravilnikot za formata i sodr`inata na izve{ta-
jot za transferni ceni, se opredeluvaat metodite za utvr-
duvawe na cena na transakcijata vo soglasnost so principot na 
“dofat na raka” i na~inot na nivna primena, za celite na 
odano~uva-weto so danok na dobivka za 2019 godina.  

Досегашната практика (пред 01.01.2019 година), упатува-
ше на корекција на расходите и приходите помеѓу повр-заните 
субјекти во ДБ, по неколку основи, но не постоеше подзаконска 
регулатива, која детално би ја третирала наведената област. 

Со наведените законски измени (248/18) и подзаконските 

акти со донесувањето на Pravilnikot za formata i 

sodr`inata na izve{tajot za transferni ceni (“Службен 
весник на РСМ” 59/19”), се заокружи делот од законската 
регулатива која ги третира односите на поврзаните субјекти. 

Ново воведената обврска за поднесување на Извештаи 
за извршени трансакции помеѓу поврзани субјекти, претставу-
ваше почетен чекор кон дополнителните измени и дополнувања 
на регулативата од областа на поврзаните субјекти, кои до-
полнително се воведуваат, со цел примена на современ пазарен 
механизам. 
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     3.1. Трансферни и пазарни цени 

 
Со предлог Законот се продлабочува и проширува 

известувањето за оданочување на разликите помеѓу трансфер-
на и пазарна цена, остварена помеѓу поврзани лица. 

Со постоечките одредби од Законот, непризнаен расход 
и помалку искажан приход за даночни цели е позитивната раз-
лика меѓу цената на извршената трансакција на средствата или 
создавање обврски меѓу поврзани лица – трансферната цена и 
пазарната цена и тоа: 

 
1) износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои 

произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност 
со принципот на "дофат на рака" (arm’s length principle) и прихо-
дите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферна цена, 
или 

2) износот на позитивната разлика помеѓу трошоците кои 
произлегуваат од трансакцијата по трансферна цена и рас-
ходите кои произлегуваат од таа трансакција по цена утврдена 
во согласност со принципот на "дофат на рака" (arm’s length 
principle). 

 
Принципот ‘‘дофат на рака‘‘ (arm’s length principle) 

подразбира дека деловните и финансиските трансакции помеѓу 
поврзаните лица се вршат според услови во кои тие трансакции, 
не се разликуваат од оние, помеѓу неповрзани лица во според-
ливи околности. 

Принципот ‘‘дофат на рака‘‘ (arm’s length principle) се 
однесува за сите трансакции помеѓу поврзани лица, вклучувајќи 
ги: материјален и нематеријален имот, деловни и финансиски ус-
луги, внатрегрупациски услуги, надоместоци за авторски права, 
камати и други финансиски инструменти, хартии од вредност и 
акции, деривати и какви било други трансакции што можат да 
влијаат врз добивката или загубата на поврзаните лице. 

При утврдување на цената на трансакциите во соглас-
ност со принципот “дофат на рака“, се користат следните методи: 

 
1) метод на споредлива неконтролирана цена; 
2) метод на трговски цени; 
3) метод на цена на чинење, зголемена за вообичаена зарабо-

тувачка; 
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4) метод на трансакциска нето маржа; 
5) метод на поделба на трансакциска добивка;  
6) кој било друг метод доколку примената на претходно наве-

дените методи, не е можна. 
 
Обврзникот е должен да го избере најсоодветниот метод 

за утврдување на цената на трансакцијата, во согласност со 
принципот на "дофат на рака", за секој поединечен случај. 

 
      3.2. Поврзани лица 

 
Согласно одредбите од член 16 од законот, две лица се 

сметаат за поврзани, кога: 
1) Едното од нив стекнало, непосредно или преку друг 

субјект, удел или акции кои во основната главнина на другото 
лице се претставени со најмалку 20% или кога му припаѓаат 
најмалку 20% од сите гласови на собирот на содружниците, од-
носно на собранието;  

2) Кое било трето лице, непосредно или преку друг 
субјект, стекнало удел или акции кои во основната главнина во 
секое од поврзаните лица се претставени со најмалку 20%, или 
кога на лицето му припаѓаат најмалку 20% од сите гласови на со-
бирот на содружниците, односно на собранието, на секое од 
поврзаните лица;  

3) Еден или повеќе извршни или неизвршни директори 
или членови на управниот или надзорниот одбор на едното лице, 
се извршни или неизвршни директори или членови на управниот 
или надзорниот одбор во другото лице;  

4) Заем доделен или гарантиран од едното лице сочи-
нува повеќе од 20% од книговодствената вредност на вкупните 
средства на другото лице;  

5) Едното лице, непосредно или преку друг субјект, доби-
ва најмалку 20% од добивката на другото лице, како резултат на 
договор за деловна соработка помеѓу двете лица;  

6) Едното лице е постојана деловна единица на друго 
лице;  

7) Едното лице врши деловни и финансиски трансакции 
со друго лице кое е резидент на држава во која стапката на данок 
на добивка е 25% пониска од стапката на данок на добивка во 
Република Македонија. 
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NAPOMENA: За целта на поврзаност помеѓу субјек-

тите, уделот, акциите или гласачките права на физичко лице, 
се сметаат заедно со истите на брачниот другар, роднините 
по права линија, браќата, сестрите, хранителите и посвои-
телите. 

 
 

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСАКЦИИ 

    СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА 

 
Постоечките одредби пропишуваат дека, обврзникот е 

должен за трансакциите помеѓу поврзани лица од членот 12 од 
законот, да приложи извештај или извештај во скратена форма, 
со поднесувањето на даночниот биланс. 

Обврската не се однесува за обврзници кои во текот на 
годината оствариле вкупен приход во износ помал од 
300.000.000 денари, согласно постоечката регулатива. 

Обврзникот поднесува извештај во скратена форма 
доколку вкупната вредност на трансакциите со поврзаните лица 
во текот на годината не надминува 10.000.000 денари, или до-
колку има трансакции само со поврзани лица, кои се резиденти 
на Република Македонија, според постоечките одредби од За-
конот.  

Формата и содржината на извештајот, изборот и начинот 
на примена на методите за утврдување на цената на трансак-
цијата во согласност со принципот на "дофат на рака", ги пропи-
шува министерот за финансии, со одредбите од Правилникот. 

Согласно предлог измените обврзникот е должен за тран-
сакциите од членот 12 од законот да приложи извештај до Упра-
вата за јавни приходи, најдоцна до 30 септември во тековната 
година за претходната година, а не со поднесување на ДБ. 

По исклучок, обврзникот поднесува извештај во скратена 
форма доколку вкупната вредност на трансакциите со поврза-
ните лица во текот на годината не надминува 10.000.000 
денари. 

Одредбите за трансферните цени од членовите 12 и 12-
а од законот не се однесуваат на трансакциите помеѓу повр-
зани лица резиденти на Република Северна Македонија, како и 
на обврзниците кои во текот на годината оствариле вкупен 
приход во износ до 300.000.000 денари. 
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5. НАМАЛУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ОСНОВА 

 
    5.1. Амортизација која претходната 

            година била даночно непризнат расход 

 
Даночната основа се намалува за износот на трошоците 

за амортизација над износот пресметан со примена на амор-
тизациони стапки, утврдени со номенклатурата на средствата за 
амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во 
претходниот период е извршено зголемување на даночната 
основица. 

Станува збор за делот на амортизацијата која како тро-
шок на класата 4 (сметка 430) е прикажана претходната година 
и корегирана во истата, а согласно номенклатурата идната годи-
на претставува даночно признат расход - редовна амортизација. 

 
 

       5.2. Вприходувани обврски за надоместоци 

 
Даночната основа се намалува за износот на неисплате-

ните надоместоци над износите утврдени во член 9 став 1) точки 
2), 3-б), 4), 5), 5-а) и 6), од законот, за кои во претходниот период 
е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите 
се искажани како приход. 

Надоместоците кои биле пресметани над даночно 
прифатливите граници и кои не биле исплатени, ја намалуваат 
даночната основа, само во случај да истите како неисплатени 
обврски биле приходувани. 

Наведеното е поради избегнување на двојното оданочу-
вање - еднаш како даночно непризнат расход, а втор пат како 
приход од отпис на обврски. 

Се однесува на надоместоците од работен однос, 
трошокот за исхрана за трета смена, месечните паушали на чле-
новите на органите на управување, доброволните придонеси за 
доброволен пензиски фонд, осигурителните премии за осигу-
рување на живот и надоместокот за волонтерство. 
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6. ТЕРМИНОЛОШКИ УСОГЛАССУВАЊА 

 

      6.1. Задршка, а не одбивка на данок 

 
Лицето кое има обврска да го задржи данокот во соглас-

ност со одредбите од оваа глава поднесува еднаш годишно 
извештај за уплатениот данок по одбивка до Управата за јавни 
приходи до 15 февруари наредната година, по годината во која 
постоела обврска за задржување на данокот.  

Извештај за уплатениот данок по одбивка за една година 
ги вклучува следниве информации за секое странско правно 
лице во чие име е извршено задржување на данокот за однос-
ната година:  

1. име на исплатувачот, фирма, седиште;  
2. име на лицето - обврзник и држава во која лицето е 

резидент;  
3. вид и износ на приход врз кој се применува задржу-

вање на данок;  
4. износ на данок кој треба да се задржи и датата на 

доспевање на обврската и  
5. износ на данокот кој е задржан и дата на уплатата.  
 
Управата за јавни приходи за задржаниот данок на 

странското правно лице го известува надлежниот даночен орган 
во странство по негово барање.  

Во членот 24 во ставовите 1 и 2 зборот „одбивка“ се 
заменува со зборот „задршка“, но тоа не предизвикува суштинска 
измена на одредбата од законот за задржаниот данок и неговиот 
даночен третман во ДБ. 

 
      6.2. Исклучување на двојно  ослободување за донации  

 
Согласно одредбите од член 30-а од постоечкиот закон, 

на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски 
субјекти, кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се 
намалува пресметаниот данок на добивка за износот на дони-
раните средства, но најмногу до 50% од пресметаниот данок. 

Спортските субјекти од претходниот став, претставуваат 
националните спортски федерации, спортските клубови, други 
правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, како 
и активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални 
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спортови кои таквиот статус го стекнале според услови и кри-
териуми пропишани во Законот за спортот. 

Правото за намалување на данокот по основ донации во 
спортот, обврзникот го остварува врз основа на ваучер издаден 
од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот. 

За користење на правото за намалување на данокот по 
основ донации во спортот, даночниот обврзник доставува до 
Управата за јавни приходи барање за даночно ослободување за 
донирање финансиски средства на спортски субјекти. 

Правото на ослободување од данок на добивка (намалу-
вање на пресметаниот данок) по основ на дадени донации 
субјектот го остварува со поднесување на Образец “БДО-ДС”. 

Прифатениот образец “БДО-ДС” со известување за под-
несен образец - барање за даночно олеснување од страна на 
УЈП, упатува на уплата на донацијата на наменската трансакцис-
ка сметка на спортскиот субјект. 

Управата за јавни приходи во рок од 15 дена го потврдува 
или одбива барањето. 

Даночниот обврзник, во рок од 15 дена по потврденото 
барање, до Управата за јавни приходи доставува известување 
за извршена донација. 

Известувањето за извршената донација во спортот се 
доставува на Образец “ИДО-ДС” со кој се потврдува извршува-
њето на финансиската донација на спортскиот субјект - давате-
лот на ваучерот за користење на ослободувањето од данок на 
добивка. 

По доставување на известувањето, даночниот обврзник 
може да го користи правото за ослободување од данок на до-
бивка како намалување на данокот. 

Користењето на правото за намалување на пресмета-
ниот данок на добивка, го исклучува правото на даночно поттик-
нување кај данокот на добивка согласно со Законот за донации 
и спонзорства во јавните дејности, за дадени донации во 
спортот. 

Доколку на даночниот обврзник или на лице поврзано со 
него, му бидат вратени донираните финансиски средства од 
страна на спортските субјекти, директно или преку набавка на 
стоки и услуги, обврзникот го должи данокот кој би го платил 
доколку не го користел ослободувањето од овој член. 
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Даночниот обврзник кој го користи даночното ослободу-
вање може да донира во еден спортски субјект од секој вид 
спорт. 

Начинот на спроведување на даночното ослободување 
го пропишува министерот за финансии.  

Износот на вредноста на издадените ваучери врз основа 
на кои обврзниците го остваруваат правото на даночно осло-
бодување изнесува 10 милиони евра годишно. 

 
 

6. ОДАНОЧУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ РЕЗЕРВИ 

 
Даночните обврзници кои имаат искажано ревалориза-

циони резерви (ревалоризациони вишоци) за материјални и 
нематеријални средства, намалени за пресме-таната амортиза-
ција на ревалоризираната вредност на средствата за период од 
1 јануари 2019 година до денот кога средството е повлечено од 
употреба или оттуѓено, при преносот на истите во акумулирана 
добивка имаат обврска да пресметаат и платат данок на 
добивка.  

Пресметувањето и плаќањето на данокот по основ на 
повлеќен од употреба или оттуѓено средство за кое се искажани 
ревалоризациони резерви се врши на образецот “ДД-РВ“. 

Формата и содржината на образецот “ДД-РВ” ги пропи-
шува министерот за финансии. 

 
 

7. ГЛОБИ 

 

      7.1. Глоба од 600 до 2.000 евра... 

 
Глоба во висина од 600 до 2.000 евра во денарска против-

вредност на даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 
1.200 до 4.000 евра  во денарска противвредност за даночен 
обврзник правно лице (мал  трговец), од 3.600 до 12.000 евра во 
денарска противвредност за даночен обврзник правно лице 
(среден трговец) и од 6.000 до 20.000 евра во денарска против-
вредност за даночен обврзник правно лице (голем трговец), со-
гласно со одредбите од законот, ќе му се изрече за сторен пре-
кршок, доколку за целите на утврдување на даночната основа и 
даночните олеснувања на образецот за пресметка на данокот 
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наведе неточни податоци поради кои дошло до утврдување на 
помала даночна основа. 

 
7.1.1 Глоба за одговорно лице ако друштвото има глоба 

од 600 до 2.000 евра... 
 
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска против-

вредност на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 
200 до 1.000 евра во денарска противвредност на одговорно 
лице во правно лице (мал трговец), од 300 до 1.000 евра во де-
нарска противвредност на одговорно лице во правно лице 
(среден трговец) и од 400 до 1.000 евра во денарска против-
вредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе 
му се изрече за прекршокот за кој правниот субјект има казна за 
глоба од 600 до 2.000 ЕУР. 

 
7.1.2 Забрана за вршење дејност 
 
За прекршокот со глоба од 600 до 2.000 евра..., покрај 

глобата на сторителот на прекршокот, ќе му се изрече прекршоч-
на санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност 
во траење од најмалку три до најмногу 30 дена. 

За прекршокот од 600 до 2.000 евра... на одговорното 
лице во правно лице, може да му се изрече прекршочна санкција 
забрана на вршење на професија, дејност или должност во 
траење од најмалку три до најмногу 30 дена. 

Ако прекршокот е сторен за прв пат, забрана на вршење 
на професија, дејност или должност доколку се изрече, ќе се 
изрече само како самостојна санкција без глоба, а при повторно 
сторување на  прекршокот, забраната на вршење на професија, 
дејност или должност, доколку се изрече, ќе се изрече заедно со 
глоба. 

 
      7.2. Глоба од 300 до 1.000 евра... 

 
Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска против-

вредност на даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 
600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен 
обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во 
денарска противвредност на даночен обврзник правно лице 
(среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска против-



“Delovni Informacii” broj  3/2020 

“EURO KONSALT PLUS” 21 

вредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му 
се изрече за прекршок, ако: 

1) не го плати утврдениот данок на вкупен приход во 
пропишаниот рок (член 39 ставови 3 и 4);  

2) во односите со поврзаните субјекти превзема дејствија 
заради намалено плаќање на данок (член 36); 

 3) во пропишаниот рок не ја плаќа месечната аконтација 
на данокот на добивка (член 40 став 2); 

4) во пропишаниот рок не ја плати разликата меѓу 
платената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот 
данок на добивка (член 41 став 1) или  

5) не го плати утврдениот данок на добивка во пропиша-
ниот рок (член 39 став 2). 

 
7.2.1 Глоба за одговорно лице ако друштвото е казнето 

со 300 до 1.000 евра... 
 
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска против-

вредност на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 
100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице 
во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во правно лице (среден 
трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече 
за прекршоците доколку на друштвото му е изречена соодветна 
глоба од 300 до 1.000 евра... (неплатен задржан данок). 

 
      7.3. Глоба од 300 до 1.000 евра... 

 
Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска против-

вредност на даночен обврзник правно лице – исплатувач на 
приходи (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице – исплатувач 
на приходи (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице – исплатувач 
на приходи (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност на даночен обврзник правно лице– испла-
тувач на приходи (голем трговец) ќе му се изрече за прекршок, 
ако при исплатата на приходот не го задржи и не го уплати 
данокот на соодветната уплатна сметка (член 20 став 1). 

 



“Delovni Informacii” broj  3/2020 

“EURO KONSALT PLUS” 22 

7.3.1 Глоба за одговорно лице ако на друштвото е 
изречена соодветна глоба од 300 до 1.000 евра... (неплатен 
задржан данок) 

 
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска против-

вредност на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 
100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице 
во  правно лице ( мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во  правно лице (среден 
трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече 
за прекршокот кој правниот субјект соодветно е казнет со глоба 
од 300 до 1.000 евра... 

 
7.3.2 Глоба за ТП и СВД ако не плати задржан данок 
 
Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска против-

вредност на даночен обврзник - трговец поединец - исплатувач 
на приходи и лице кое самостојно врши дејност – исплатувач на 
приходи, ќе им се изрече за прекршокот. 

 
7.3.3 Глоба за одговорно лице во ТП и СВД за неплатен 

задржан данок 
 
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече на физичко лице - исплатувач на 
приходи за неплатениопт задржан данок кај ТП и СВД. 

 
      7.4. Глоба за неподнесен извештај 

  за трансферни цени 

 
Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска против-

вредност на даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 
600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен обвр-
зник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во де-
нарска противвредност на даночен обврзник правно лице (сре-
ден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска про-тиввред-
ност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се 
изрече за прекршок, ако не и поднесе на Управата за јавни 
приходи извештај и соодветен образец во пропишаниот рок за 
трансферни цени. 
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7.4.1 Глоба за одговорно лице за неподнесен извештај 
за трансферни цени 

 
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска против-

вредност на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 
100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице 
во  правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во правно лице (среден 
трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече, 
за неподнесен извештај за трансферни цени. 

 
      7.5. Одмерување на глобите 

 
Согласно одредбите од предлог законот за измена на 

одредбите од член 46-а се врши и доусогласување на лицата за 
кои се однесува одмерувањето на глобите согласно Законот за 
прекршоците. 

Согласно предлог измените, одмерувањето на висината 
на глобата за правно лице, трговец поединец, физичко лице, 
лице кое самостојно врши дејност и одговорно лице во правното 
лице, се врши согласно Законот за прекршоците. 

За прекршоците од членовите 43, 44, 45 и 46 на законот 
за кои глобата е утврдена до најмногу 250 евра во денарска 
противредност за физичко лице, трговец поединец и лице кое  
самостојно врши дејност, 500 евра во денарска противредност 
за одговорно лице во правно лице  и 1.000 евра во денарска 
противредност за правни лица, прекршочна постапка води и 
прекршочни санкции изрекува прекршочниот орган. 

За прекршоците од законот, за кои глобата за лицата од 
претходниот став е утврдена над износите од претходниот став, 
прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува над-
лежен суд. 
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dipl. ekonomist: Julija Minkovska 

PRESMETKA NA PLATATA KAJ SAMOSTOJNI 

VR[ITELI NA DEJNOST 

Presmetka na platata kaj samostojnite vr{iteli na 

dejnost se vr{i soglasno Zakonot za Danok na li~en dohod 

(„Slu`ben vesnik na RM” 241/2018; 275/19), Zakonot za pridone-

si od zadol`itelno socijalno osiguruvawe („Slu`ben vesnik 

na RM” 142/08...120/18; 247/18); Zakonot za rabotni odnosi 

(„Slu`ben vesnik na RM” 62/05...27/16; 120/18; 110/19) i drugi 

podzakonski akti. 

 
VOVED 
 

Samovraboteno lice e fizi~ko lice koe vr{i samos-
tojna ekonomska dejnost ili profesionalna i druga intelekt-
ualna usluga od koja ostvaruva prihod. 

Pod dohod od samostojna dejnost, se smeta dohodot ost-
varen od stopanska dejnost, dohodot od davawe profes-
sionalni i drugi intelektualni uslugi, dohodot od zemjodel-
ska dejnost i dohodot od drugi dejnosti, ~ija trajna cel e ost-
varuvawe na dohod. 

 Pod dohod od stopanska dejnost se podrazbira dohod 
od (proizvodna, uslu`na, trgovska, ugostitelska, 

prevozni~ka i druga sli~na dejnost); 

 Pod dohod od profesionalni i drugi intelektualni 

uslugi se podrazbira dohod od (zdravstvena, sto-

matolo{ka, veterinarna advokatska, notarska, 

kancelariska, revizorska, in`enerska, arhitekton-

ska, novinarska, sportska i druga intelektualna 

dejnost); 

 PLATI I 

PRIDONESI 
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 Pod dohod od zemjodelska dejnost se podrazbira 
dohodot od (proizvodstvo, dorabotka, prerabotka 

i plasman na sopstveni zemjodelski proizvodi, kako 

i odgleduvawe na dobitok i drugi stopanskokoris-

ni `ivotni i plasman na nivnite proizvodi). 
 

1. OBVRZNIK I OSNOVA ZA PRESMETKA NA DANOK  

    NA DOHOD OD SAMOSTOJNA DEJNOST 
 

Soglasno ~len 20 od Zakonot za Danok na li~en dohod, 
(vo prodol`enie Zakonot), Oбврзник на данокот на доход od 

samostojna dejnost е: 
 

 Tрговец поединец;  

 Fизичкo лицe коe vr{i zemjodelska dejnost; 

 Лицe коe vr{i zanaet~iska dejnost i 

 Lice koe vr{i uslugi, koe ostvaruva dohod od 
vr{ewe samostojna dejnost. 

 

NAPOMENA: Obvrznikot se zapi{uva vo soodveten 

registar. 

 
Soglasno ~len 21 od Zakonot za danok na li~en dohod, 

OSNOVA za presmetuvawe на данокот на доход od samostojna 
dejnost e разликаta помеѓу Vкупните Pриходи и Vкупните 
Rасходи на обврзникot, utvrdeni vo soglasnost so smetkovod-
stvenite propisi i smetkovodstvenite standardi, zgolemena 
za nepriznaenite rashodi za dano~ni celi. 

Ако повеќе физички лица, остваруваат dohod со заед-
ничко вршење на дејност, секое од нив е обврзник на данокот на 
доход за делот од dohodot, што му припаѓа според Договорот за 
заедничко вршење на дејност. 

Ако со договорот не е утврдено нивното учество, за ут-
врдување на даночната основа, се смета дека dohodot се дели 
на еднакви делови. 

На висината на даночната обврска на физичкото лице за 
делот од dohodot, нема влијание фактот дали dohodot од заед-

ничкото вршење на дејност е распределен или не. 
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2. OBVRZNICI I OSNOVA ZA PRESMETKA  

     NA PRIDONESITE OD PLATA KAJ 

     SAMOSTOJNITE VRШITELI NA DEJNOST 

 
Soglasno Зakonot za rabotni odnosi, samovrabotenoto 

lice ne ostvaruva plata i ne mo`e da ima status kako i osta-
natite vraboteni kaj nego i zatoa vo Dano~niot bilans ne 

pretstavuvaat dano~no priznat rashod. 
Dokolku so MPIN prijavata pokraj za negovite vrabo-

teni se ispla}a plata i za samostojniot vr{itel na dejnost 
istata e dano~no nepriznat rashod. Plateniot danok na dohod 
vrz navedenata osnova so MPIN prijava, mo`e da dobie 

tretman samo na platena akontacija. 
Za samostojniot vr{itel na dejnost vo MPIN prija-

vata se pla}aat samo: 

 Pridonesi za zadol`itelno penzisko i invalidsko 

osiguruvawe, i 

 Zadol`itelno zdravstveno osiguruvawe. 

 
Vo taa smisla e i odredbata na ~lenot 26 od Zakonot za 

Danok na li~en dohod, spored koja na tovar na rashodite vo 
Dano~niot bilans za ovaa kategorija obvrznici, edin-stveno se 

priznavaat: 
 

 Pridonesite za penzisko i invalidsko osiguruvawe, 

zdravstveno osiguruvawe i pridones za vrabotuvawe na 

obvrznikot koj ostvaruva dohod od samostojna dejnost, 

danokot na imot, taksite i drugite javni dava~ki, 
{to se vo funkcija na vr{ewe na dejnosta; 

 Plateniot danok na dohod, za izvr{eni isplati kon 

fizi~ki lica. 
 

      2.1. Obvrznici za pla}awe presmetka i uplata na pridonesi 
 

 
2.1.1. Obvrznici za pla}awe na pridonesi 

 
Soglasno ~len 7 stav (1) to~ka 5, ~len 10 stav (1) to~ka 

3 i ~len 12 stav (1) to~ka 1 od Zakonot za pridonesi od 
socijalno osiguruvawe, OBVRZNIK ZA PLA]AWE na pri-
dones za zadol`itelno penzisko i invalidsko osiguruvawe, 



“Delovni Informacii” broj  3/2020 

“EURO KONSALT PLUS” 27 

pridones za zadol`itelno zadravstveno osiguruvawe i pri-
dones za zadol`itelno osiguruvawe vo slu~aj na nevrabote-
nost, e rabotnik vo raboten odnos kaj samovrabotenoto lice. 

 

2.1.2. Obvrznik za presmetka i uplata na pridonesi 

 
Soglasno ~len 13 stav (1) to~ka 2 od Zakonot za prido-

nesi, OBVRZNIK za presmetka i uplata na pridones za pen-
zisko i invalidsko osiguruvawe i pridones za zdravstveno 
osiguruvawe e SAMOVRABOTENOTO LICE, samo za sebe.  

Soglasno ovaa odredba samovrabotenoto lice – sop-
stvenikot (fizi~ko lice koe vr{i samostojna ekonomska ili 
profesionalna i druga intelektualna dejnost), ne e obvrzano 

da presmetuva i pla}a pridones za vrabotuvawe. 
 

NAPOMENA: Samovrabotenoto lice samo go popolnuva 

i dostavuva obrazecot MPIN do Upravata za javni prihodi. 
 

      2.2. Osnovica za presmetuvawe na pridonesi 

 
Soglasno ~len 14 stav (1) to~ka 4 od Zakonot za pri-

donesi, Osnovica za presmetka i pla}awe na pridonesi za sa-
movraboteno lice pretstavuva MESE^NATA AKONTACI-

JA na NETO PRIHODOT, odnosno na pau{alno utvrdeniot 

Neto prihod na koj se pla}a danokot. 

Spored toa, Mese~nata osnova za pla}awe na pridone-
site za penzisko i invalidsko osiguruvawe i zdravstveno 
osiguruvawe za samostojnite vr{iteli na dejnost e Mese~niot 
neto prihod, koj se dobiva koga dano~nata osnova za presmetu-
vawe na danokot (iznos iska`an vo r.br. VI AOP – 28) od Godi{-

niot dano~en bilans za Danok na dohod – Obrazec „DLD - DB”, 
od poslednata godi{na smetka, ke se podeli so mesecite vo koi 

rabotel vr{itelot na samostojna dejnost. 
 
2.2.1. Osnovica za presmetka i pla}awe na pridonesi vo 

PRVATA godina na otpo~nuvawe na vr{ewe na dejnost 

 
Soglasno ~len 14 stav (1) to~ka 14 alinea 7 od Zakonot, 

do istekot na prvata kalendarska godina vo koja zapo~nale 
so vr{ewe na dejnost, samostojnite vr{iteli na ekonomska 
dejnost, kako i vr{itelite na profesionalna i druga intelek-
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tualna dejnost, pridonesite gi pla}aat na osnovica od 50% od 
prose~no isplatenata mese~na plata po rabotnik vo Repub-
lika Makedonija, objavena vo januari vo tekovnata godina, od 
pri~ina {to vo prvata godina na otpo~nuvawe na dejnosta 
nemaat podatoci za ostvareniot mese~en neto prihod. 

Dokolku vr{itelite na samostojna dejnost zapo~nale da 

ja vr{at dejnosta vo 2020 godina, pridonesite za PIO i 
zdravstvo gi pla}aat na slednite osnovi: 

 
 Samovraboteni lica – vr{iteli na ekonomska dejnost 

(taksisti, zanaet~ii i sli~no) 

 
                  19.160,00 denari; 

 
 Samovraboteni lica – vr{iteli na profesionalna i 

druga intelektualna dejnost (advokati, notari, izvr-

{iteli, smetkovoditeli i sli~no). 
 

                 19.160,00 denari   (38.319,00 x 50%) 
 
 

2.2.1.1. Presmetka na pridonesi kaj samovraboteno lice 

koe PRVAT PO^NUVA SO DEJNOST VO TEKOVNATA 

GODINA  

 

PRIMER: Samostoen vr{itel na dejnost – Advokat, 
otpo~nal so vr{ewe na dejnost vo MART/2020 godina. 

 
PRESMETKA: 

 
1. Najniska mese~na osnova za pridonesi                 19.160,00 
2 Pridones za PIO (19.160,00 h 18,8%)                           3.602,00 
3. Pridones za zdravstvo (19.160,00 h 7,5)                      1.437,00 
4. Dopolnitelno zdravstvo (19.160,00 h 0,5)                        96,00 
5. Vkupno pridonesi                                                        5.135,00 
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1. POPOLNUVAWE na Obrazec MPIN – kaj vr{iteli na 

intelektualna dejnost (koi prvat po~nuvaat so rabota vo 

tekovnata godina) 
 

Vo Obrazecot MPIN za samovrabotenoto lice koe se 
zanimava so Intelektualna dejnost (advokati, notari izvr-

{iteli i drugi) se vnesuvaat slednite podatoci: 
 

 Na pole 1.4 – Vid na obvrznik za presmetka i uplata na 
pridonesi se vnesuva {ifra 111 - Samovraboteno lice 

koe vr{i profesionalna i druga intelektualna 

dejnost. 

 Poliwata 3.44, 3.45 i 3.46 za Danok na dohod i za 
pridones za vrabotuvawe ne se popolnuvaat. 

 Poleto 3.31 – Efektivna plata za samovraboteno lice 
se po-polnuva so nula (0), a vo 

 Pole 3.17b – [ifra za osloboduva-we od pla}awe na 
pridonesi i personalen danok se vnesuva ({ifrata 060 

- Samovraboteno lice (Intelektualna  dejnost) koe 

dejnosta ja zapo~nuva vo tekovnata godina. 
 

2.2.2. Najniska osnovica za presmetka i uplata na 
pridonesi  

 

Soglasno ~len 15 stav 1 od Zakonot za pridonesi, 
NAJNISKA osnovica za presmetka na pridonesite za samo-
vrabotenoto lice koe {to se zanimava so ekonomska dejnost 
(zanaet~ii, zemjodelci, ugostiteli i drugi), ne mo`e da bide 
poniska od 50% od prose~na plata po rabotnik vo Republika 
Makedonija objavena vo januari vo tekovnata godina spored 
podatocite na Dr`avniot zavot za statistika za 2020 godina 
iznesuva : 

19.160,00 denari (38.319,00 x 50%). 

 
Dodeka za samovraboteno lice koe vr{i profesional-

na i druga intelektualna usluga (advokati, notari, izvr{i-

teli i drugi), osnovica za presmetuvawe i pla}awe na pridone-

site, odnosno osnovicata za osiguruvawe za tekovnata godina 
ne mo`e da bide poniska od prose~nata plata po rabotnik vo 
Republika Makedonija objavena vo mesec januari vo tekovnata 
godina koja iznesuva: 

38.319, 00 denari. 
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Dokolku toj iznos e pomal od najniskata osnovica  za 
presmetuvawe na pridonesite, presmetkata }e se vr{i na 

iznos od: 

 19.160,00 denari, za samovrabotenoto lice koe 
{to se zanimava so ekonomska dejnost (zanaet~ii, 

zemjodelci, ugostiteli i drugi), odnosno 

 38.319,00 denari za samovraboteno lice koe vr{i 
profesionalna i druga intelektualna usluga (ad-

vokati, notari, izvr{iteli i drugi). 

 
2.2.2.1. Presmetka na NAJNISKA OSNOVICA za 

pridonesi kaj samovraboteno lice koe vr{i profesionalna i 

druga intelektualna usluga (notari, advokati izvr{iteli i 
drugi) 

 
PRIMER: Samostoen vr{itel na dejnost – zanaet~ija, 

vrz osnova na Godi{niot dano~en bilans (Obrazec DLD –DB) 
za 2019 na (AOP – 28), Osnovata za presmetka na pridonesite 
na godi{no nivo mu iznesuva 200.000,00 denari.  

 

PRESMETKA: 
 

1. Neto prihod (godi{en) AOP – 28 od (DLD-DB)        200.000,00 
2. Meseci                                                                                        12 
3. Mese~na osnova za pridonesi (1:12)                           16.667,00 
4. Najniska mese~na osnova za pridonesi                  19.160,00 
5. Osnova za presmetka na pridonesi                         19.160,00 
6. Pridones za PIO (19.160,00 h 18,8%)                           3.602,00 
7. Pridones za zdravstvo (19.160,00 h 7,5)                       1.437,00 
8. Dopolnitelno zdravstvo (19.160,00 h 0,5)                        96,00 
9. Vkupno pridonesi (6 + 7+ 8)                                        5.135,00 
 

NAPOMENA: Bidejki mese~nata neto osnovica vo visi-

na od 16.667,00 e PONISKA od najniskata so zakon zagaranti-

rana osnovica vo visina od 19.160,00 denari, ovoj zanaet~ija }e 

presmetuva pridonesi vo visina od 19.160,00 denari, a dokоlku 

osnovicata е POVISOKA od 19.160,00 denari, pridonesite ke se 

presmetuvaat vo visina na Mese~nata osnovica utvrdena od 

(Obrazecot DLD-DB), podeleno so brojot na mesecite. 
 



“Delovni Informacii” broj  3/2020 

“EURO KONSALT PLUS” 31 

1. POPOLNUVAWE na Obrazec MPIN – kaj vr{iteli na 

ekonomska dejnost 
 

Vo Obrazecot MPIN za samovrabotenoto lice, koe se 
zanimava so ekonomska dejnost (taksisti, zanaet~ii i drugi), 
se vnesuvaat slednite podatoci: 

 Na pole 1.4 – Vid na obvrznik za presmetka i uplata na 
pridonesi se vnesuva {ifra 112 - Samovraboteno lice 

koe vr{i samostojna ekonomska dejnost. 

 Poliwata 3.44, 3.45 i 3.46 za Danok na dohod i za 
pridones za vrabotuvawe ne se popolnuvaat. 

 Poleto 3.31 – Efektivna plata za samovraboteno lice 
se popolnuva so nula (0), a vo 

 Pole 3.17b – [ifra za osloboduvawe od pla}awe na 
pridonesi i personalen danok se vnesuva ({ifrata 001 

- obvrznik samovraboteno lice koj ne e obvrnik za 

pla}awe na pridones za vrabotuvawe i personalniot 

danok na dohod) go presmetuva i pla}a po Godi{niot 
dano~en bilans. 
 
Za vrabotenite lica kaj vr{itelot na ekonomska dej-

nost, rabotodava~ot presmetuva i pla}a: 
 

 Pridones za Penzisko i invalidsko osiguruvawe; 

 Pridones za zdravstveno osiguruvawe; 

 Pridones za dopolnitelno zdravstvstveno 

osiguruvawe;  

 Pridones za vrabotuvawe i 

 Danok na dohod.  
 

Neto platata za isplata na vrabotenite lica vo 
“samovrabotenoto lice“ se ureduva so Pravilnikot za is-plata 
na plati, koj e akt na rabotodava~ot. 

 

Za vrabotenite kaj samovrabotenoto lice, vo pole 
3.17 se vnesuva: 

 
 [ifrata 050 – vreme pominato vo raboten odnos so 

polno rabotno vreme) i za istite se presmetuvaat 
pridonesite od zadol`itelno socijalno osiguruvawe i 
Danok na li~en dohod. 
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2.2.2.2. Presmetka na pridonesi kaj SAMOVRABOT-

ENO LICE „KOE VR[I PROFESIONALNA I DRUGA IN-

TELEKTUALNA usluga (notari, advokati izvr{iteli i 
drugi) 

 

PRIMER: Samostoen vr{itel na dejnost “NOTAR”, 
vrz osnova na Godi{niot Dano~niot bilans na AOP 28 (Obrazec 

DLD – DB) za 2019 godina, ima utvrdeno Neto-prihod vo visina 

od 1.250.000,00 denari na godi{no nivo ili mese~no vo visina 
od 104.167,00 denari (1.250.000 : 12 = 104.167,00) 

 
PRESMETKA: 

 
1. Neto prihod (godi{en) AOP – 28 (od DLD –DB)   1.250.000,00 
2. Meseci                                                                                        12 
3. Mese~na osnova za pridonesi                                   104.167,00 
4. Najniska osnova za pridonesi                                 38.319,00 
5. Osnova za presmetka na pridonesi                       104.167,00 
5. Pridones za PIO (104.167,00 h 18,8%)                       19.583,00 
5. Pridones za zdravstvo (104.167,00 h 7,5%)                 7.813,00 
6. Dopolnitelno zdravstvo (104.167,00 h 0,5%)                 521,00 
7. Vkupno pridonesi                                                       27.917,00 
 

NAPOMENA Samostojniot vr{itel na dejnost - 

Advokat e dol`en da plati pridonesi vrz osnova na Mese~na 

akontacija na neto prihodot na koj se pla}a danokot na li~en 

dohod vo iznos od 104.167,00 denari, bidej}i ovoj iznos e 

POGOLEM od najniskata osnovica vo visina od 38.319,00 denari. 

Dokolku Mese~nata akontacija na Neto-prihodot iznesuva{e 

primer 25.000,00 denari (250.000 : 12) pridonesite se pla}aat na 

najniskata osnovica vo visina od 38.319,00 denari. 

 

1. POPOLNUVAWE na Obrazec MPIN – kaj vr{iteli 

na profesionalna i druga intelektualna usluga (notari, 
advokati izvr{iteli i drugi) 

 

Vo Obrazecot MPIN za samovrabotenoto lice, koe se 
zanimava so profesionalna ili druga intelektualna dejnost, 

vo pole : 
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 Vo pole 1.4 – Vid na obvrznik za presmetka i uplata 
na pridonesi se vnesuva {ifra 111 - samovraboteno 
lice koe vr{i profesionalna i druga intelektual-
na dejnost (advokati, notari, izvr{iteli, smetkovo-

diteli i drugi ). 

 Poliwata 3.44, 3.45 i 3.46 za Danok na dohod i za 
pridones za vrabotuvawe ne se popolnuvaat i  

 Poleto 3.31 – efektivna plata za samovraboteno lice, 
se vnesuva nula (0), a vo  

 Pole 3.17b – {ifra za osloboduvawe od pla}awe pri-
donesi i danok se popolnuva ({ifrata 001) obvrznik 
samovraboteno lice, koj ne e obvrznik za pla}awe na 
pridones za vrabotuvawe i danok na dohod, go presmetu-
va i pla}a po Godi{en dano~en bilans. 

 
Za vrabotenite lica kaj vr{itelot na profesionalna i 

druga intelektualna usluga, rabotodava~ot presmetuva i 
pla}a: 

 
 Pridones za penzisko i invalidsko osiguruvawe; 
 Pridones za zdravstveno osiguruvawe; 
 Pridones za dopolnitelno zdravstvstveno osiguru-

vawe; 
 Pridones za vrabotuvawe i Danok na li~en dohod.  
 

Neto platata za vrabotenite lica kaj “samovrabo-

tenoto lice“ se ureduva so Pravilnikot za isplata na plati, 
koj e akt na rabotodava~ot. 

Za samovrabotenoto lice, koe se zanimava so Inte-

lektualna dejnost i zapo~nuva so vr{ewe na dejnosta vo 
tekovnata godina, vo poleto 3.17b – [ifra za osloboduvawe od 

pla}awe pridonesi i danok se vnesuva {ifra 060 - samovrabo-

teno lice (Intelektualna dejnost) koe dejnost ja zapo~nuva 

vo tekovnata godina. 

Za vrabotenite kaj vr{itelot na intelektualna i 
ekonomska dejnost, rabotodava~ot presmetuva i pla}a: 

 
 Pridones za Penzisko i invalidsko osiguruvawe; 

 Pridones za zadol`itelno zdravstveno osi-

guruvawe; 

 Pridones za vrabotuvawe. 
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Neto platata za vrabotenite kaj vr{itelite se ureduva 
so Pravilnik za isplata na plati - Akt na rabotodava~ot. 

3a ovie vraboteni vo pole 3.17b se vnesuva {ivra 050 i 
za istite se presmetuvaat pridonesite od zadol`itelno soci-
jalno osigurvawe i Danok na li~en dohod. 

 
2.2.3. Najvisoka osnovica za presmetka i uplata na 

pridonesi  
 

Soglasno ~len 16 stav (3) od Zakonot, NAJVISOKA 
mese~na osnovica za presmetuvawe i uplata na pridonesite 
za samovraboteno lice e iznosot od Dvanaeset (12) prose~ni 

plati. 

Pri presmetka na najvisokata Mese~na osnovica za 
tekovnata godina se zema predvid prose~nata plata po rabot-
nik vo Republika Makedonija, objavena vo januari vo tekov-
nata godina, koja za 2020 iznesuva: 

 
459.828,00 denari (12 x 38.319, 00). 

 
 

NAPOMENA: Dokolku mese~nata akontacija na neto 

prihodot, odnosno na pau{alno utvrdeniot neto prihod na koj se 

pla}a danok e povisok od najvisokata osnovica (459.828,00 de-

nari), toga{ pridonesi }e se pla}aat do navedeniot iznos. 

 
 

NAPOMENA: На износот повисок од највисоката ме-сечна 
основица не се пресметуваат и уплатуваат придонеси. 

 
PRIMER: Advokatot ”NN”, vrz osnova na Godi{niot 

dano~en bilans (Obrazec DLD – DB) za 2019 godina, ima utvr-

deno neto prihod vo visina od 6.250.000,00 denari na godi{no 
nivo ili mese~no vo visina od 520.833,00 denari. 
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Presmetkata e slednata: 

 
1. Neto prihod (godi{en) AOP – 28 (DLD - DB)        6.250.000,00 
2. Meseci                                                                                        12 
3. Mese~na osnova za pridonesi                                520.833,00 
    (6.250.000 : 12) 
4. Najvisoka mese~na osnova  
    za pridonesi (38.319 x 12)                                        459.828,00 
5. Pridones za PIO (459.828 h 18,8%)                            86.448,00 
6. Pridones za zdravstvo (459.828,00 h 7,5%)                34.487,00 
7. Dopolnitelno zdravstvo (459.828,00 h 0,5)                  2.299,00 
8. Vkupno pridonesi do najvisoka osnovica             123.234,00 
9. Namaluvawe na plata za pridonesi (3 - 8)              396.766,00 
10. Dano~no namaluvawe za 2020                                    8.228,00 
11. Osnova za danok (9 -10)                                            388.538,00 
12. Danok na dohod (9 x 10%)                                         38.854,00 
13. Neto plata (9 – 12)                                                   357.912,00 
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dipl. pravnik: Hristina Ignatoska  

ТРГОВИЈА НА МАЛО, ПРОДАЖБА ВРАТА НА ВРАТА И 

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА 

Zakonot za trgovija (“Slu`ben vesnik na RSM” 16/045… 
120/18), Zakonot za elektronska trgovija (“Slu`ben vesnik na 

RSM” 133/07…31/20), kako i Zakonot za za{tita na potro{uva-

~ite (“Slu`ben vesnik na RSM” 38/04…140/18), se del od prav-

nata legislative so koja se opredeleni uslovite, na~inite, 

merkite so koi se vri trgovijata na teritorijata na Republika 

Severna Makedonija. 

 

ВОВЕД 

Трговијата се дефинира како размена на добра и/или 
услуги помеѓу две странки или помеѓу повеќе од две странки. 
Трговијата се дели на внатрешна и надворешна трговија. 
Внатрешната трговија се дели на трговија на големо и трговија 
на мало, додека надворешната трговија претставува увоз и извоз 
надвор од границате на државата. 

Република Северна Македонија, со донесување на Зако-
нот за трговија („Службен весник на РСМˮ 16/04...120/18) ги регу-
лира условите и начинот на вршење на внатрешниот и надво-
решниот пазар, како и мерките на ограничување на вршење на 
трговија и заштитните мерки. Според Законот, трговија преставу-
ва купување и продавање на стоки, како и вршење на трговски 
услуги.  

Законот предвидува повеќе начини на трговија и тоа: 
 
 

 PRAVO I 

LEGISLATIVA 
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✓ Трговија на големо; 

✓ Трговија на мало; 

✓ Електронска трговија; 

✓ Вршење трговија од врата до врата; 

✓ Давање услуги во трговијата. 
 
Трговијата на големо и мало, се врши во уредни деловни 

простории, како продавници, магацини, складови и деловни 
простории. Покрај наведените простории, со Законот, во член 16, 
се определени и посебни начини на вршење на трговија.  

Како посебни начини на вршење на трговија се смета и 
вршење трговија на посебни организирани пазари, продажба 
преку пошта, на киосци, продажба по пат на автомати, телевизи-
ја, интернет продажба, подвижни улични продавачи, на органи-
зирани саеми, продажба од врата до врата, стопански изложби, 
изложбени салони, панаѓури и продажби, организирани за хума-
нитарни и спортски цели. Освен во деловните простории тргов-
ците можат да склучуваат договори со потрошувачите и надвор 
од деловните простории.  

Според Законот за заштита на потрошувачи овој тип на 
договори се дефинирани како договори склучени на далечина 
и договори склучени надвор од деловните простории.  

Договор склучен на далечина е секој договор склучен 
меѓу трговецот и потрошувачот во рамките на организирана 
шема за продажба или давање услуги на далечина без физичко 
и истовремено присуство на трговецот и потрошувачот, преку 
исклучителна употреба на еден или повеќе средства за комуни-
кација на далечина до склучувањето на договорот, вклучувајќи 
го и моментот на склучување на договорот.  

Договор склучен надвор од деловните простории е секој 
договор меѓу трговецот и потрошувачот:  

 
а) склучен во истовремено физичко присуство на 

трговецот и потрошувачот, на место кое не е деловна просторија 
на трговецот;  

б) за кој е дадена понуда од страна на потрошувачот, под 
истите услови наведени во точка а);  

в) склучен во деловните простории на трговецот или 
преку кое било средство за комуникација на далечина веднаш 
штом потрошувачот лично и индивидуално ќе стапи на местото 
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кое не е едно од деловните простории на трговецот, во физичко 
и истовремено присуство на трговецот и потрошувачот или  

г) склучен во текот на екскурзија организирана од страна 
на трговецот и со цел или ефект на промоција и продажба на 
стоки или услуги на потрошувачот. Овој тип на договори се склу-
чуваат помеѓу трговецот и потрошувачот по пат на комуникацис-
ки средства, како што е нарачка по пошта, телефон или интер-
нет. Доставата на производите можат да се вршат со достава на 
производот, или со директно превземање од интернет, за нема-
теријални производи (софтвер, видео игри или слично). 

 
1. ТРГОВИЈА ОД ВРАТА ДО ВРАТА 

 
Согласно член 20 од Законот за трговија („Службен вес-

ник на РСМˮ 16/04...120/18), трговија на мало може да се врши 
од врата на врата со склучување на договори помеѓу трговецот 
кој е регистриран за продажба од врата до врата и потрошу-
вачот. 

Владата на Република Северна Македонија е надлежна 
да ги определи производите, кои што можат да се продаваат од 
врата на врата, додека министерот за економија го пропишува 
начинот на вршење на продажбата на производите.  

Со донесениот Правилник за начинот за вршењето на 
продажба на производи од врата до врата („Службен весник на 
РСМˮ 51/04) и Одлуката за определување на производи што 
можат да се продаваат од врата до врата („Службен весник на 
РСМˮ 51/04), Република Северна Македонија го надополнува 
Законот за трговија во однос на правилата, мерките со кои може 
да се врши трговија од врата до врата. 

 
      1.1. Трговци од врата до врата 

 

Трговците кои вршат трговија од врата до врата, треба да 
бидат регистрирани за продажба од врата до врата. Како трговци 
од врата до врата, директни продавачи од врата до врата можат 
да бидат: 

✓ Независни комерцијални агенти; 

✓ Дистрибутери; 

✓ Вработени или само вработени претставници за што 
мораат да имаат идентификациона легитимација. 
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Трговецот е должен евиденцијата на продавачи од врата 
до врата да ја достави до надлежниот орган на Управата за јавни 
приходи на општината, односно на Градот Скопје. 

Со Одлуката донесена од Владата на РСМ е определено 
дека може да се врши трговија на мало на СИТЕ ПРОИЗВОДИ, 
освен на: 

• Лекови; 
• Прехранбени производи; 
• Детски играчки; 
• Опасни и запаливи материјали; 
• Земјоделски производи; 
• Хемикалии и хемиски производи. 
 

      1.2. Начин на вршење на продажба на производи 

  од врата до врата 

 
Начинот на кој се врши продажбата на производи од 

врата до врата, во Македонија е регулиран со донесениот 
Правилник за начинот за вршењето на продажба на производи 
од врата до врата („Службен весник на РСМˮ 51/04). 

Трговецот кој е регистриран за вршење на овој тип на 
трговија на мало, продажбата на производи од врата до врата ја 
врши со претходна најава и прифаќање на таа продажба од 
потрошувачот во неговиот дом. Трговецот е должен при најавата 
да ги претставува и да даде објаснување за содржината и наме-
ната на производите, како и да ги објасни условите на продаж-
бата. При продажбата на производите, трговецот треба да се 
легитимира кај потрошувачот со идентификациона легитимаци-
ја, односно за лицето вработено кај трговецот. 

Идентификационата легитимација треба да содржи име 
и презиме на агентот, односно дистрибутерот и фирмата и се-
диштето на трговецот, односно име и презиме на вработеното 
лице кај трговецот. Идентификационата легитимација за докажу-
вање на идентитетот не може да биде постара од шест месеци. 

Во моментот на претставување на производите на 
потрошувачот, трговецот го известува потрошувачот за цената и 
другите трошоци на производите кои треба да паднат на товар 
на потрошувачот. Во тие трошоци се вклучени поштарина како и 
слични трошоци за извршената продажба на производот. 
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Трговецот е должен покрај директниот контакт за презен-
тирање на производот, истото да го стори и по писмен пат до 
потрошувачот. 

Доколку потрошувачот е заинтересиран за купување на 
производот од трговецот кој врши продажба од врата до врата, 
потребно е да се склучи договор за продажба помеѓу нив. 

Договорот за продажба од врата до врата треба да 
содржи: 

✓ Податоци за фирмата, односно името и седиштето на 
трговецот; 

✓ Податоци за потрошувачот (име и презиме и адреса); 

✓ Вид, количина, цена и вредност на производите; 

✓ Рок и услови за плаќањето; 

✓ Рок и начини на испорака на производите. 
 
Договорот е потребно да содржи и рок во кој се предвиду-

ва отстапување на потрошувачот од договорот. 
 

2. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА 

 
Електронската трговија, наречена и “е - трговија” претста-

вува посебен начин на вршење на трговијата на големо и мало 
по пат на договор. Електронската трговија се организира од 
страна на трговецот за продажба по пат на некое комуникациско 
средство.  

Електронската трговија е процес на купување, продава-
ње, пренос или размена на производи, услуги или информации 
преку компјутерски мрежи, вклучувајќи го и интернетот. 

Во Македонија, електронската трговија е регулирана со 
Законот за електронска трговија („Службен весник на РСМˮ 
133/07...31/20), со кој се уредени услугите на информатичко 
општество поврзани со електронската трговија, одговорностите 
на давателите на услуги на информатичко општество, комерци-
јалната комуникација и правилата во врска со склучувањето на 
договорите во електронски облик.  

Како услуги на информатичкото општество се 
дефинирани услугите што се обезбедуваат за надомест на 
далечина, преку електронски средства и на лично барање на 
примателот на услугата. Услугите на информатичкото општество 
содржат особено продажба на призводи и услуги, услуги за 
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пристап до информаци или огласи преку интернет и пристап до 
услугите на јавна комуникациска мрежа, пренос на податоци или 
чување на податоците на примателот во јавната комуникациска 
мрежа.  

Како даватели на услуги можат да биден домашно и 
странско физичко или правно лице, кое дава услуги на инфор-
матичко општество.  

Законот прави разлика во дефинирањето на примател на 
услугите и потрошувач, со што примател на услугите е секое 
физичко или правно лице кое од професионални или од други 
причини користи услуги на информатичкото општество, со цел 
да побара информација или истата да ја направи достапна, 
додека потрошувач е секое физичко лице кое користи услуги 
на информатичко општество за цели надвор од неговaтa 
трговскa дејност или професија. 

Придобивките од електронската трговија се намалување 
на трошоците, демократизација-либерализација на трговијата, 
пристап до добра и услуги од секоја локација, интеракција и 
достапност на деловни и кориснички информации, ефикасна и 
економична комуникација без граници, подобра даночна ефикас-
ност. Со други зборови, потенцијалната придобивка е слободна 
и ефикасна размена на добра и услуги, со тотален квалитет на 
процесот. 

 
      2.1. Класификација на електронската трговија 

 
Во однос на природата на трансакциите или интерак-

циите постои класификација на електронската трговија׃ 
1. бизнис-бизнис - Модел на електронска трговија каде 

сите учесници се од бизнис секторот или други организации.  
2. бизнис-корисник - Модел на електронска трговија, каде 

бизнисите продаваат на индивидуални купувачи.  
3. бизнис-бизнис-корисник - Модел на електронска 

трговија каде бизнисот снабдува со некој производ или услуга 
свој клиент-бизнис, кој пак држи свои сопствени клиенти.  

4. корисник-бизнис - Модел на електронска трговија каде 
индивидуалци го користат Интернетот со цел да продадат 
одредени производи или услуги на организации или бизниси.  

5. корисник-корисник - Модел на електронска трговија 
каде купувачите директно им продаваат на други купувачи.  
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6. мобилна трговија - Активности и трансакции на елек-
тронска трговија спроведени во безжично опкружување.  

7. размена-размена - Формален систем кој поврзува две 
или повеќе размени.  

8. бизнис-вработени - Модел на електронска трговија 
каде организацијата испорачува производи, услуги, или инфор-
мации до нејзините индивидуални вработени.  

9. бизнис-влада - Модел на електронска трговија каде 
имаме јавни набавки на владата, плаќање царини и даноци од 
страна на компаниите по електронски пат.  

10. влада-корисник - Модел на електронска трговија каде 
имаме јавни услуги насочени кон индивидуалните корисници по 
електронски пат. 

 
      2.2. Електронски трговец 

 
Како електронски трговец, т.н. е-трговец може да биде 

секое физичко и правно лице. Правното лице треба да се 
регистрира како трговско друштво во Централен регистар. Оние 
друштва кои се веќе регистрирани во Централниот регистар , но 
сакаат да го прошират начинот на продажба на стоки и услуги, 
немаат потреба од повторна регистрација или дополнување на 
регистрацијата. 

За разлика од другиот начин на вршење на трговија, кај 
електронската трговија, трговецот не мора да има има физички 
простории. Исто така, интернет трговецот воопшто не треба да 
има сопствена офлајн продавница, туку може да работи исклу-
чиво преку интернет продажба. 

Кај електронската трговија, предност е што целата трго-
вија да ја врши едно вработено лице, без разлика што работото 
време не е одредено, бидејќи поголемиот дел од процесите се 
вршат автоматски. 

Електронските трговци не треба да поседуваат фискална 
апаратура, доколку плаќањата се вршат преку интернет.  

Електронскиот трговец е потребно да користи веб- бази-
рана софтверска апликација, преку која ќе биде овозможено:  

✓ регистрирање на корисник;  

✓ пребарување и нарачка на производот  

✓ поврзување со порталот за плаќање.  
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Оваа веб - базирана софтверска апликација, електрон-
скиот трговец може да ја нарача од специјализирани софтвер 
компании кои изработуваат и продаваат специјализирани 
софтвери за електронска трговија. Пред пуштање во официјална 
употреба потребно е да се направи тестирање на софтверот, 
бидејќи тоа е и еден од условите на банките и платежните про-
цесори. 2.3. Функционирање на електронската трговија 

Електронската трговија функционира врз основа на ко-
ристење на интернетот како средство, преку кое продавачот и 
купувачот комуницираат и можат да склучат договор за про-
дажба, односно преку кое се врши нарачка и плаќање на произ-
водите и услугите. Нарачката се врши преку користење на веб - 
базирани софтверски апликации, познати како потрошувачки 
кошнички (shopping cart), додека за потребите на плаќањето се 
користат посебен веб портал за плаќање. 

Кредитните и дебитните картички се главното средство 
за плаќање во електронска форма. Самата трансакција се 

реализира преку посебни портали за плаќање кои се 
наречени платежни процесори. 

Купувачот се идентификува најчесто со користење на 
корисничко име и лозинка, како и преку дигитални сертификати 
кои се поретко се користат.Заради безбедност на трансакцијата 
потребно е веб локацијата на продавачот да користи систем за 
криптирање на трансакциите, а во последно време се користи и 
безбедносен код на кредитните картички.  

Во Електронската трговија се вклучени повеќе страни:  

✓ продавач (интернет трговец),  

✓ купувач (потрошувач, клиент),  

✓ банки (банка издавач на картичката на купувачот и 
банка опслужувач на сметката на трговецот), и  

✓ платежен процесор како институција која го опслужува 
порталот за плаќање.  

 
Регистрираниот потрошувач пребарува по интернет 

продавницата, ги избира производите или услугите, начинот на 
испорака и плаќање и по кликнување на соодветно копче ја пот-
врдува нарачката. Во истиот момент, системот на интернет трго-
вецот испраќа информации за самата нарачка до платежниот 
процесор. Платежниот процесор комуницира со банките и тоа со 
банката која ја издала кредитната картичка преку која се врши 
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плаќањето и со банката во која интернет трговецот има сметка. 
Банката која ја издала кредитната картичка го дозволува или 
одбива плаќањето на нарачката, во зависност од тоа дали 
клиентот има парични средства на картичката. Откако ќе се 
дозволи плаќањето, преку платежниот процесор се префрлаат 
парите од сметката на купувачот на сметката на продавачот, по 
што продавачот ги испорачува стоките или услугите.  

 
      2.4. Услови за отварање и опслужување на банкарска 

              трансакциона сметка на електронскиот трговец  

 
За да може да електронскиот трговец да се занимава со 

електронска трговија е потребно да има отворено банкарска 
трансакциона сметка преку која ќе се врши плаќањето со пот-
рошувачите. Банките за да му дозволат на е-трговецот да 

отвори трансакциона сметка имаат определено услови 
кои мора да ги исполнува електронскиот трговец, меѓу кои е 
поднесување на бизнис план. Банката прави проверка и процена 
на потенцијалниот интернет трговец со цел навремено да пре-
венира лажни и несериозни клиенти да отворат веб продавница. 
Доколку електронскиот трговец има веќе постоечка трансакцио-
на сметка во банката каде поднесува барање за електронска 
трговија, банката може да му дозволи да ја користи веќе 
постоечката трансакциска сметка и за приливи остварени преку 
интернет плаќања. Банката и електронскиот трговец склучуваат 
договор, во кој се регулирани сите права и обврски на страните.  

 
      2.5. Договори склучени по електронски пат  

 
Договорите кои електронските трговци ги склучуваат со 

потрошувачите можат да се склучат по електронски пат. Пону-
дата која ја доставуватат како и прифаќањето на понудата, исто 
така може да се дадат во електронски облик.  

Овој тип на договори без разлика што се склучени во 
електронски облик имаат целосна полноважност и неговата 
полноважност нема да се оспори, доколку имаат електронски 
потпис на лицето - трговецот, во согласност со прописите за 
електронски потпис.  

Договори склучени по електронски пат не може да се 
применуваат кај договори со кои:  
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✓ регулирани со прописите за семејството и за насле-
дувањето,  

✓ кои создаваат или пренесуваат права на недвижен 
имот, со исклучок на правата на закуп,  

✓ за кои според закон има потреба од вклучување на 
судови, нотари или слични професии и  

✓ за дадена гаранција и за дополнително обезбедување, 
од страна на лица кои дејствуваат за цели надвор од нивниот 
трговски, работен или професионален ангажман.  

Доколку со Законот за електронска трговија не се 
определени договорно-правните односи, кои произлегуваат или 
се поврзани со договорите склучени по електронски пат, се 
применуваат одредбите од Законот за облигационите односи. 

Е - трговецот е должен на потрошувачот пред склучување 
на договорот, на јасен, разбирлив и недвосмислен начин да му 
обезбеди:  

✓ различните технички постапки што треба да се следат 
за да се склучи договорот;  

✓ содржината на договорот;  

✓ општите услови на работење, ако се составен дел на 
договорот;  

✓ дали склучениот договор давателот на услугите ќе го 
архивира и дали истиот ќе биде достапен;  

✓ техничките средства за препознавање и поправање на 
погрешно внесени податоци, пред да се направи нарачката и  

✓ понудените јазици за склучување на договор.  
Потрошувачот кога ќе ја направи нарачката на произво-

дот по електронски пат е должен да побара од е-трговецот да му 
достави потврда за прием на нарачката со посебна електронска 
порака, без одлагање и по електронски пат.  

Нарачката и потврдата за прием се сметаат за примени, 
кога истите им се достапни на страните, до кои се адресирани.  

Договорот во електронски облик се смета за склучен 
во оној момент кога понудувачот ќе ја прими електронската 
порака, која содржи изјава на примателот, дека ја прифаќа 
содржината на договорот.  

Понудата и прифаќањето на понудата се сметаат за 
примени, кога истите им се достапни на страните до кои се 
адресирани. 
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dipl. ekonomist: Julija Minkovska 

 

P  L  A  T  I 

ZA MESEC MART 2020 GODINA 

Prose~na mese~na bruto plata isplatena vo Repu-

blikata za 2019 godina (za danoci i pridonesi)  38.319,00 

Najniska osnovica za DANOCI I PRIDONESI 50% 

od prose~na mese~na bruto plata isplatena vo 

Republikata za cela 2019 godina  za obrazec MP - IN 19.160,00 

Najvisoka osnovica za presmetka na pridonesi od 

raboten odnos (16 x 38.319 ) 613.104,00 

Dano~no osloboduvawe  za 2020 godina 8.228,00 

Dnevnica za slu`beni patuvawa od 20.03.2020 2.137,00 

Prose~na isplatena mese~na NETO plata po vrabo-

ten za 2019 godina 25.213,00 

Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vra-

boten za 2019 godina 37.446,00 

 

 

1. NAJNISKA OSNOVICA ZA  

    PRESMETKA NA PRIDONESI  
 

Soglasno ~len 15 od Zakonot za pridonesi od zadol-
`itelno socijalno osiguruvawe (“Slu`ben vesnik na RM” 
142/08...171/17; 35/18; 247/18), Osnovica za presmetuvawe i 
pla}awe na pridonesite od plata, odnosno osnovica za osi-
guruvawe, ne mo`e da bide poniska od 50% od prose~na plata po 

rabotnik vo Republika Makedonija, objavena vo Januari vo 
tekovnata godina, spored podatocite na DZS, koja za 2020 go-
dina, iznesuva: 

 

 19.160,00  denari (38.319,00 h 50%) 

INFORMACII 
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Za samovraboteno lice koe vr{i profesionalna i 
druga intelektualna usluga, Osnovica za presmetuvawe i 
pla}awe na pridonesite, odnosno osnovica za osiguruvawe za 
tekovnata godina nemo`e da bide poniska od prose~na plata 
po rabotnik vo RM objavena vo Januari vo tekovnata godina, 
spored podatocite na DZS koja za 2020 godina iznesuva: 

 
8.319,00 denari 

 

2. NAJVISOKA OSNOVICA ZA PRIDONESI  

 

Согласно член 16 од Законот за придонеси od zadol`i-
telno socijalno osiguruvawe, НАЈВИСОКА месечна основица 
за пресметување и уплата на придонесите за примањата од 
работен однос е износот од (16) {esnaeset просечни плати кој 
износ за 2020 година, изнесува: 

 

613.104,00 денари (16 х 38.319,00 денари). 
 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата 
на придонесите за примањата на извршен член на одбор на 
директори во трговско друштво, член на управен одбор во 
трговско друштво, односно управител во трговско друштво, е 
износот од (16) {esnaeset просечни плати кој за 2019 година, 
изнесува.  

 

613.104,00 денари (16 х 38.319,00 денари). 
 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата 
на придонесите за самовработено лице е износот од (12) 
dvanaeset prose~ni plati. 

 

459.828,00 денари (12 х 38.319,00 денари). 
 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата 
на придонеси за тековната година за лице корисник на паричен 
надоместок за време на привремена невработеност изнесува 

80% од просечната плата по работник во Републи-ка 
Македонија објавена во јануари во тековната година според 
податоците на Државниот завод за статистика. 

 

30.655,00 денари (38.319,00 денари х 80%). 
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При пресметка на највисоката месечна основица за те-
ковната година се зема предвид просечната плата по работник 
во Република Македонија објавена во јануари во тековната го-
дина според податоците на Државниот завод за статистика, која 
за 2020 година изнесува: 38.319,00 денари. 

 
 

НАПОМЕНА: На износот повисок од највисоката ме-

сечна основица, не се пресметуваат и уплатуваат придонеси. 
 

3. PREGLED NA NAJNIZOK I NAJVISOK 

    IZNOS NA PRIDONESI 
 

PRIDONESI 
Stap-

ka 

Najnizok 
iznos 

Najvisok 
iznos 

Pridonesot za penzisko i inval-
idsko osiguruvawe za mesec MART 

2020 godina, za eden vraboten 
iznesuva: 

18,8% 3.602,00 115.264,00 

Pridonesot za zdravstveno osigu-
ruvawe za mesec MART 2020 godina, 
za eden vraboten iznesuva: 

7,5% 1.437,00 45.983,00 

Pridonesot za vrabotuvawe za 
mesec MART 2020 godina, za eden 
vraboten iznesuva: 

1,2% 230,00 7.357,00 

Pridonesot za profesionalno za-
boluvawe za mesec MART 2020 

godina, za eden vraboten iznesuva: 
0,5% 96,00 3.066,00 

VKUPNO PRIDONESI: 28% 5.365,00 171.670,00 

 

 

4. MINIMALNA PLATA  
 

Soglasno Zakonot за минималната плата во РМ (“Slu`-
ben vesnik na RM” 11/12; 30/14; 100/14 pt; 180/14; 81/15; 129/15; 
132/17; 140/18; 124/16; 02/19; 239/19), visinata na minimalnata 
plata vo Republika Makedonija (za site sektori) do 
31.03.2020 godina }e iznesuva: 

 
- 14.500,00 denari NETO iznos;  
- 21.107,00 denari BRUTO iznos. 
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5. PRESMETUVAWE NA DANOK NA LI^EN DOHOD 
 

      5.1. Stapki za presmetuvawe na danok na li~en dohod 

(od 01.01.2020 do 31.12.2022 godina) 

 
Soglasno ~len 12 od Zakonot za danok na li~en dohod 

(“Slu`ben vesnik na RM” 241/2018; 275/19), danokot na li~en 

dohod za danok od rabota se pla}a so primena na dve dano~ni 
stapki soglasno dano~nata osnova i toa: 

 
 Propi{ana stapka vo iznos od 10% ili 
 Presmetana stapka od 11,1111%. 

 
      5.2. Dano~no namaluvawe 

 

Soglasno ~len 10 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za danok na 
li~en dohod, Dano~noto namaluvawe za 2020 godina, na me-
se~no i godi{no nivo, iznesuvaat: 

 

Period 2020 godina 

Mese~no 8.228,00 

Godi{no 98.736,00 (8.228 h 12) 

 

 

6. PRAVO NA PORAST NA PLATITE 
 

Vrz osnova na ~lenot 10 od Zakonot za isplata na 
platite vo Republika Makedonija („Slu`ben vesnik na RM” 
70/94; 62/95; 33/97; 50/01; 26/02; 46/02; 37/05; 121/007; 161/08; 
92/09; 97/10; 11/12; 26/13; 170/13; 139/14; 147/15), Ministerst-
voto za trud i socijalna politika, objavuva: 

 
1.Tro{ocite za `ivot za mesec JANUARI 2020 god. vo 

odnos na mesec DEKEMVRI 2019 godina se povisoki za 0,1%). 

2. Pravo na porast na platite za mesec JANUARI 2020 
vo odnos na mesec DEKEMVRI 2019 godina, iznesuva 0,05%. 
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7. RABOTNI ^ASOVI KOI SE KORISTAT ZA 

    PRESMETUVAWE NA RABOTNIOT STA@ 
 

Rabotnite ~asovi za mesec (MART) 2020 godina, 
iznesuvaat: 176 ~asa. 

 

8. NADOMESTOCI OD PLATA 

 
      8.1. Nadomestoci od plata za op{testveni i me{oviti 

              pravni lica so pove}e od 49% op{testven kapital 

 
Prose~na isplatena mese~na neto plata po vraboten za 

mesec (I) MART 2020 godina iznesuva: 
 

27.540,00 denari 
 
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na 

Republika Makedonija br. 4.1.20.27 od 20.03.2020). 

 
Soglasno ~len 9 od Zakonot za isplata na platite vo 

RM, rabotodavecot mo`e da vr{i isplata na slednite nado-
mestoci, soglasno osnovicata od 27.540,00 denari: 

 
Za op{testveni pravni lica 

1. Regres za godi{en odmor (60% od osnovicata za op{testveni 

subjekti): 

16.524,00 denari (27.540,00 x 60%) 

Se presmetuva i pla}a danok na li~en dohod po stapka od 11,11% 

2. Otpremninata pri zaminuvawe na rabotnik vo penzija (dvok-raten 

iznos od osnovicata):  
 

55.080,00 denari (2 x 27.540,00)  

Osloboden od Danok na li~en dohod do 55.080,00 denari 

3. Odvoen `ivot od semejstvoto: (60% osnovicata): 

16.524,00 denari (27.540,00 x 60%) 

Osloboden od Danok na li~en dohod do 16.524,00 denari 
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Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vr-
aboten za mesec (I) MART 2020 godina, iznesuva: 

 

41.087,00 denari 
 

Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na 

Republika Makedonija br. 4.1.20.26 od 20.03.2020). 

 

      8.2. Nadomestoci od plata za privaten sektor 

 
Prose~na isplatena mese~na NETO PLATA po vrabo-

ten vo prethodnite tri meseci (XI, XII, I 2019/2020 godina) MART 

2020 godina iznesuva: 
 

26.718,00 denari 
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na 

Republika Makedonija br. 4.1.20.27 od 20.03.2020). 

 

Iznosot 26.718,00 denari pretstavuva osnovica za pres-
metuvawe na slednite nadomestoci: 

 
 

REGRES ZA GODI[EN ODMOR 

 
1. Regres za godi{en odmor (Soglasno ~len 35 stav 7 od OKDPS, 

Regresot za godi{en odmor se isplatuva vo visina od najmalku 

40% od osnovicata, pod uslov rabotnikot da rabotel najmalku 6 

meseci vo kalendarskata godina kaj ist rabotodava~): 

 

 Najnizok iznos za isplata na Regres za godi{en 

odmor za mesec MART 2020 godina iznesuva:  

10.687,00 denari vo neto iznos (26.718,00 h 40%) 
 

 Najvisok iznos za isplata na Regres za godi{en 

odmor za mesec MART 2020 godina iznesuva: 
 

26.718,00 denari 

 
Dano~no priznat rashod vo Dano~en bilans (40% od 
prose~na mese~na bruto plata po rabotnik vo RM objavena do 
denot na isplatata). 
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16.435,00 denari-BRUTO iznos (41.087 h 40%)  

 

Se presmetuva i pla}a Danok na li~en dohod po stapka  

od 11,11% 

2. Otpremninata pri zaminuvawe na rabotnik vo penzija 

(dvokraten iznos od osnovicata 2 h 26.718):  
 

53.436,00 denari 

Osloboden iznos od Danok na li~en dohod do 53.436,00 den. 

3. Jubilejna nagrada – za najmalku 10 godini pominati kaj ist 

rabotodavec (vo visina na osnovicata) 
 

26.718,00 denari 

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka 

od 11,1111% 

4. Nadomestok za odvoen `ivot od semejstvoto (60% od osnovi-

cata 
 

16.031,00 denari (60% od 26.718,00) 

Osloboden iznos od Danok na li~en dohod do 16.031,00 den. 
 
 

5. Dnevnici za slu`beni patuvawa vo zemjata (8% od osnovicata) 

2.137,00 denari (8% od 26.718,00) 

Osloboden iznos od Danok na li~en dohod do 2.137,00 den 
 

6. Dnevnici za slu`beni patuvawa vo stranstvo  
 

 50% od utvrdenata dnevnica, ako se podnese smetka za 

smestuvawe, kako i vo slu~ai koga smestuvaweto ne pa|a 

na tovar na organot na Upravata; 

 20% od utvrdenata dnevnica, ako izdatocite za smestu-

vaweto i ishranata ne pa|aat na tovar na organot na 

upravata; i 

 5% od utvrdenata dnevnica, ako izdatocite za stru~no 

osposobuvawe i usovr{uvawe ne pa|aat na tovar na orga-

not na dr`avnata uprava, a prestojot e nad 30 dena. Pod 

stru~no usovr{uvawe se podrazbira poseta na seminari, 

kursevi, simpoziumi i drugi vidovi sredbi organizirani 

vo stranstvo na multilateralna i bilateralna osnova.   
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7. Pomo{ vo slu~aj na smrt na rabotnik vo visina od tri osno-

vici 

80.154,00 denari (3 h 26.718,00) 

 

Osloboden iznos od Danok na li~en dohod do 80.154,00 den. 
 

8. Pomo{ vo slu~aj na smrt na ~len na semejstvo (vo visina od 

dve osnovici 

53.436,00 denari (2 h 26.718) 

Osloboden iznos od Danok na li~en dohod do 53.436,00 

9. Pomo{ vo slu~aj na elementarni nepogodi (vo visina na os-

novicata) 

26.718,00 denari 

Osloboden iznos od Danok na li~en dohod do 26.718,00 

11. Nadomest za koristewe na sopstveno vozilo za slu`beni 

celi vo visina do 30% od cenata na litar gorivo za soodvetno 

vozilo po pominat kilometar. 

Oslobodeno od danok na li~en dohod vo visina, najmnogu do 

3.500,00 denari po vozilo, mese~no. 
 

12. Nadomest pri selidba na vraboten za potrebite za raboto-

dava~ot (vo visina na stvarni tro{oci) 

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka 

od 11,1111% 
 

13. Tro{ok za organizirana ishrana za 2020 (vo visina od 20%  

od prose~na neto plata, isplatena vo prethodnata 2019 godina): 
 

25.213,00 h 20% = 5.043,00 denari 

 

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod nad 

5.043,00 

 
Prose~na isplatena mese~na BRUTO PLATA po vrabo-

ten vo prethodnite tri meseci (XI, XII, I 2019/2020 godina) MART 

2020 godina iznesuva: 

 

39.775,00 denari 
 

(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na 

Republika Makedonija br. 4.1.20.26 od 20.03.2020). 
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      8.3. Najniska osnvica za pridonesi za 

  samovraboteni lica vo 2020 godina 
 

1. Samovraboteni lica – vr{itel na samostojna ekonomska 

dejnost (taksisti, zanaet~ii) 
 

19.160,00 denari 

2. Samovraboteni lica – vr{itel na profesionalna i druga 

intelektualna dejnost (advokati, notari, izvr{iteli) 
 

38.319,00 denari 

3. Samovraboteni lica – vr{itel na profesionalna i druga 

intelektualna dejnost (advokati, notari, izvr{iteli) do 

istekot na prvata godina na otpo~nuvawe na dejnost: 
 

19.160,00 denari 
 

      8.4. Najvisoka osnvica za pridonesi za 

            samovraboteni lica vo 2020 godina 
 

1. Највисока месечна основица за пресметување и уплата на 
придонесите за самовработено лице е износот од (12) двана-

есет просечни плати.  

459.828,00 денари (12 х 38.319,00 денари). 
 

      8.5. Najvisok iznos na nadomest za boleduvawe {to go 

  ispla}a Fondot za zdravstveno osiguruvawe 
 

1. Согласно член 17 од Законот за здравствено осигурување 
(“Службен весник на РМ” 25/00...142/16; 171/17; 275/19), најви-
сокиот износ на надоместокот за боледување што се исплаќа 
на товар на ФЗО во 2019 година, изнесува ̂ ETIRI просечни 
месечни нето плати исплатени во РМ во претходната 2019 
година. 

100.852,00 денари (4 х 25.213,00 денари). 
 

    8.6. Najvisok iznos na penzija za 2020 godina 
 

1. Najvisokiot iznos na penzija spored statisti~kite po-
datoci na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe za 
2020 godina iznesuva: 

49.811,00 денари 
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      8.7. Refundirawe na sredstvata za uplateni 

  pridonesi za invalidni lica  

 

Согласно Upatstvoto za na~inot na presmetka i 
isplata na plati i povrat na pridonesi od zadol`itelno 
socijalno osiguruvawe za vraboteni vo za{titni dru{tva, 
invalidni lica koga samostojno vr{at dejnost nkako 
trgovci-poedinci i drugi rabotodava~i koi imaat vraboteno 
invalidno lice, MTSP vr{i refundirawe na uplatenite 
sredstva do visina ne pogolema od 2 (dve) prose~ni neto 

plati isplateni vo RM vo prethodniot mesec, koj za mesec 

MART 2020 godina iznesuva: 

53.672,00 денари (2 x 26.836,00 денари). 
 

   8.8. Mese~en nadomestok na ~lenovi na Organi na upravuvawe 
 

Согласно ~len 9 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za danok na 
dobivka (“Службен весник на РМ” 112/14...232/19; 275/19), ME-
SE^NIOT nadomestok na ~lenovite na organi na upravuvawe 
se isplatuva vo visina od 50% od Prose~nata Bruto plata 
isplatena vo prethodnata godina vo RM vo visina od: 

 

18.723,00 denari (50% od 37.446,00 denari) 

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po 

stapka od 11,1111% 

 
      8.9. Tro{oci po osnov na uplateni dobrovolni 

  pridonesi vo dobrovolen penziski fond 
 

Трошоците по основ на уплатени доброволни придонеси 
во доброволен пензиски фонд се утврдуваат во висина oд 
износот од 2 просечни месечни бруто плати исплатени во прет-
ходната година на годишно ниво по вработен кои изнесуваат: 

 

74.892,00 denari (2 h 37.446,00 denari) 
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   8.10. Nadomest od plata za JAVEN sektor 

 
Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za 

2020 godina (“Slu`ben vesnik na RM” 265/19), na buxetskite 
korisnici im se isplatuvaat slednite nadomestoci: 

 

1. Nadomestok za odvoen `ivot od semejstvoto (30% od prose~na 
mese~na neto plata isplatena vo RM vo prethodni tri meseci) 

8.015,00 denari (26.718 h 30%) 

Osloboden od Danok na li~en dohod do 8.015,00 denari 

2. Pomo{ vo slu~aj na smrt na rabotnik  

30.000,00 denari 

Osloboden od Danok na li~en dohod do 30.000,00 denari 

3. Pomo{ vo slu~aj na smrt na ~len na semejstvo 

15.000,00 denari 

Osloboden od Danok na li~en dohod do 15.000,00 denari 

4. Jubilejna nagrada – za najmalku 10 godini rabota (Soglasno Za-

konot za izvr{uvawe na buxetot na RM za 2020 godina ne se 

ispla}a) 

5. Dnevnici za slu`beni patuvawa vo zemjata (Soglasno Zakonot 

za izvr{uvawe na buxetot na RM za 2020 godina ne se ispla}a) 

6. Dnevnici za slu`beni patuvawa vo stranstvo: 

 50% od utvrdenata dnevnica, ako se podnese smetka za 

smestuvawe, kako i vo slu~ai koga smestuvaweto ne 

pa|a na tovar na organot na Upravata; 

 20% od utvrdenata dnevnica, ako izdatocite za 

smestuvaweto i ishranata ne pa|aat na tovar na 

organot na upravata; i 

 5% od utvrdenata dnevnica, ako izdatocite za stru~no 

osposobuvawe i usovr{uvawe ne pa|aat na tovar na 

organot na dr`avnata uprava, a prestojot e nad 30 dena. 

Pod stru~no usovr{uvawe se podrazbira poseta na 

seminari, kursevi, simpoziumi i drugi vidovi sredbi 

organiziarani vo stranstvo na multilateralna i 

bilateralna osnova. 
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7. Otpremninata pri zaminuvawe na rabotnik vo penzija 

(dvokraten iznos od prose~na mese~na neto plata po rabotnik vo 

republikata, objavena do denot na isplatata):  
 

55.080,00 denari (2 h 27.540,00) 

Osloboden od Danok na li~en dohod do 55.080,00 denarei 
 

8. Regres za godi{en odmor  

(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na buxetot na RM za 2020 go-

dina, ne e propi{an). 
 

9. Novogodi{en nadomestok  

(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na buxetot na RM za 2020 go-

dina, ne e propi{an). 

10. Nadomest za boleduvawe podolgo od 6 meseci  

(ednokratna pari~na pomo{ vo visina od edna posledna 
isplatena prose~na mese~na neto plata vo organot kade {to e 
vraboten). 

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka od 

11,1111% 

11. Nadomest na tro{oci za selidba za potrebite na raboto-

dava~ot (vo visina na stvarni napraveni tro{oci). 

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka od 

11,1111% 

12. Nadomest na tro{oci za hrana i prevoz za lica volonteri za 

MART 2020 (vo visina od 15% od prose~na mese~na bruto plata, 
isplatena vo 2019 godina): 
 

(37.446,00 h 15%) = 5.617,00 denari 

Osloboden od Danok na li~en dohod do 55.080,00 denari 

13. Vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici      za 

2020 godina. 

Soglasno Odlukata za utvrduvawe na vrednosta na bodot za 
platite na dr`avnite slu`benici (“Slu`ben vesnik na RM” 
276/2019), vrednosta na bodot za 2020 godina iznesuva:  
 

81,60 denari 
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     8.11. Nadomestoci na plata za vreme na boleduvawe 

  za privaten sektor 

 

Soglasno ~len 31 od Op{tiot kolektiven dogovor za privat-
en sektor od oblasta na stopanstvoto („Slu`ben vesnik na 
RM” 150/12; 189/13; 115/14 pt; 119/15; 150/16), rabotnikot ima 
pravo na nadomest na plata – boleduvawe – koja se isplatuva 
od strana na rabotodava~ot i toa: 

  

Vremetraewe na boleduvawe Pravo na nadomest 
 

Do 15 dena 70% od osnovicata 

Nad 15 dena po~nuvaj}i od 

prviot den na boleduvaweto za 

site denovi 

90% od osnovicata 

Nad 30 dena koga boleduvaweto 

go pla}a rabotodava~ot 
90% od osnovicata 

 

OSNOVICA pretstavuva prose~en mese~en iznos na 
isplatena plata na koja e platen pridones za zdravstveno 

osiguruvawe za poslednite 12 meseci. 

 

    8.12. Nadomestoci na plata za vreme na 

  boleduvawe za javen sektor 
 

Soglasno ~len 20 od Op{tiot kolektiven dogovor za javen 
sektor na Republika Makedonija („Slu`ben vesnik na RM” 
10/108; 88/08;122/08; 85/09), rabotnikot ima pravo na nado-

mest na plata – boleduvawe  – koja se isplatuva od strana 
na rabotodava~ot i toa: 

  

Vremetraewe na boleduvawe Pravo na nadomest 
 

Do 7 dena 

Do 15 dena 

Od 15 do 21 den 

70% od osnovicata 

80% od osnovicata 

90% od osnovicata 

za profesionalno zaboluva-

we i povreda na rabota, dava-

we krv i bremenost i ra|awe 

100% od osnovicata 

 

Osnovica pretstavuva prose~na isplatena neto plata 

na rabotnikot vo poslednite 3 meseci. 
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    8.13. Ispratnina pri tehnolo{ki vi{ok 
 
 

1. Soglasno ~len 97 od Zakonot za rabotni odnosi (“Slu`ben 
vesnik na RM” 62/05...27/16; 120/18; 110/19) vo slu~aj na 
otka`uvawe na dogovorot za vrabotuvawe od delovni 
pri~ini (tehnolo{ki vi{ok) rabotodava~ot e dol`en na 
rabotnikot da mu isplati ispratnina vo slednite slu~ai: 

Godini pominati vo 

raboten odnos 
Visina na plata 

 

Do 5 godini 

Od 5 do 10 godini 

Od 10 do 15 godini 

Od 15 do 20 godini 

Od 20 do 25 godini 

Nad 25 godini 

Edna plata 

Dve i pol plati 

Tri i pol plati 

^etiri i pol plati 

[est plati 

Sedum plati 

Prose~nata neto plata na rabotnikot vo poslednite {est 

meseci pred otkazot i istata da ne bide pomala od 50% od 

prose~nata neto plata isplatena po rabotnik vo RM, vo 

posledniot mesec pred otkazot. 

NAPOMENA 2: Raboten odnos, se smeta vremeto pom-

inato vo raboten odnos kaj ist rabotodava~ i rabotniot odnos kaj 

prethodniot rabotodava~ na koj poradi nastanatata statusna 

promena, praven sledbenik e posledniot rabotodava~. 

NAPOMENA 3: Ispratninata se isplatuva so denot na 

prestanokot na rabotniot odnos. 

NAPOMENA 4: Ne se presmetuva i pla}a Danok na li~en 

dohod. 

 
    8.14. Dodatoci na plata 

 

Soglasno ~len 24 od Op{tiot Kolektiven dogovor za 
privaten sektor od oblasta na stopanstvoto („Slu`ben ves-nik 
na RM” 150/12; 189/13; 119/15; 150/16), основната плата на 
работnикот се зголемува по час најмалку за:  

 Pрекувремена работа............................................ 35% 

 Rабота ноќе............................................................... 35% 

 Rабота во три смени ............................................... 5% 

 Rабота во ден на неделен одмор..........................50% 
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За работа во денови на празници и неработни денови 
утврдени со закон, работникот има право на надомест на пла-
тата, што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за 
поминатите часови на работа зголемена за 50%. Додатоците 
меѓусебно не се исклучуваат. 

Правото на зголемен надоместок по основ на работа во 
три смени, работникот го остварува само за ефективно помина-
то работно време во смени. 

 

NAPOMENA: Osnovnata plata na rabotnikot se zgole-

muva za 0,5% za sekoja godina raboten sta`. 

 
Soglasno ~len 17 od Op{tiot Kolektiven dogovor za 

javen sektor na RM („Slu`ben vesnik na RM” 10/08; 88/08; 
122/08; 85/09), основната плата на работникот се зголемува 
по час најмалку за:  

 

 Prекувремена работа.............................................29% 

 Rабота ноќе................................................................29% 

 Rабота во три смени ................................................4% 

 Rабота во ден на неделен одмор..........................29% 

 
За работа во денови на празници и неработни денови 

утврдени со закон, работникот има право на надомест на пла-
тата, што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за 
поминатите часови на работа зголемена за 42%.  

 
Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. 

 
Правото на зголемен надоместок по основ на работа во 

три смени, работникот го остварува само за ефективно помина-
то работно време во смени. 

 
 

NAPOMENA: Osnovnata plata na rabotnikot se zgole-

muva za 0,5% za sekoja godina raboten sta`, a najmnogu do 20%. 
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9. PRIMERI ZA PRESMETKA NA LI^EN DOHOD 

   OD RABOTA ZA 2020 GODINA 

 

9.1. Presmetka na MINIMALNA PLATA vo visina od 

      14.500,00 VO NETO IZNOS  

 
1. NETO PLATA                                                                 14.500,00 
2. Dano~no namaluvawe za 2020 godina                           8.228,00 
3. Osnovica za danok na dohod (1 - 2)                               6.272,00 
4. Danok na dohod so (4 h 11,1111%)                                  697,00 
5. Bruto plata 1 (1 + 4)                                                    15.197,00 
6. BRUTO PLATA II (15.197 x 1,3889)                              21.107,00 
7. Pridones za zadol`itelno PIO (6 h 18,8%)              3.968,00 
8. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (6 h 7,5%)      1.583,00 
9. Pridones za vrabotuvawe (6 h 1,2%)                               253,00 
10.Pridones za dopolnitelno (6 h 0,5%)                            106,00 
11 Vkupno pridonesi (7 +8 + 9 +10)                                5.910,00 
12 Bruto plata namalena za pridonesi (6 - 11)            15.197,00 
13 Dano~no namaluvawe za 2020 godina                           8228,00 
14 Osnovica za danok na dohod (12 - 13)                          6.969,00 
15. Danok na dohod (14 h 10%)                                            697,00 
16. NETO PLATA (6 - 11- 15)                                            14.500,00 
 

9.2. Presmetka na MINIMALNA PLATA vo visina od 

      21.107,00 VO BRUTO IZNOS  

 
1. BRUTO PLATA                                                               21.107,00 
2. Pridones za zadol`itelno PIO (1 h 18,8%)               3.968,00 
3. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%)       1.583,00 
4. Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)                               253,00 
5. Pridones za dopolnitelno (1 h 0,5%)                             106,00 
6. Vkupno pridonesi (2 +3 + 4 +5)                                   5.910,00 
7. Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6)               15.197,00 
8. Dano~no namaluvawe za 2020 godina                           8.228,00 
9. Osnovica za danok na dohod (7– 8 )                              6.969,00 
10. Danok na dohod (9 h 10%)                                              697,00 
11. NETO PLATA (1 - 6 - 10)                                             14.500,00 
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9.3. Presmetka na li~en dohod od rabota koja pretstavuva 

       NAJNISKA osnovica za presmetka na danoci i pridonesi  

      vo visina od 19.160,00 denari vo BRUTO IZNOS 
 

1.BRUTO PLATA                                                              19.160,00 
2.Pridones za zadol`itelno PIO (1 h 18,8%)              3.602,00 
3.Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%)      1.437,00 
4.Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)                               230,00 
5.Pridones za dopolnitelno zdravstveno  
   osiguruvawe (1 h 0,5%)                                                        96,00 
6.Vkupno pridonesi (2 + 3 + 4 + 5)                                5.365,00 
7.Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6 )             13.795,00 
8.Dano~no namaluvawe za 2020 godina                            8228,00 
9.Osnovica za danok na dohod (7 – 8 )                             5.567,00 
10.Danok na dohod (9 h 10%)                                              557,00 
11.NETO PLATA (1 – 6 – 10)                                            13.238,00 

 

KNI@EWE: 
 

420 – Plata i nadomestoci od plata               19.160,00 
          240 – Obvrska za plati i 
                    nadomestoci                                                              19.160,00 

 
- (vkalkulirana bruto plata), 

 
 
240 – Obvrska za plati i 
           nadomestoci                                             19.160,00 

2430 – Obvrska za neto plata                                       13.238,00 
2340 – Danok od plata                                                         557,00 
2347 – Pridonesi od plata                                               5.365,00 
 
- (za presmetana plata, danoci i pridonesi), 
 

 
2430 – Obvrski za neto plata                               13.238,00 
2340 – Personalen danok od plata                           557,00 
2347 – Pridonesi od plata                                     5.365,00 
           1000 – Transakciska smetka                                            19.160,00 

 
- (isplatena bruto plata). 
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9.4. Presmetka na Li~en dohod od rabota koja pretstavuva 

       NAJVISOKA osnovica za presmetka na danoci i 

       pridonesi vo visina od 613.104,00 denari (BRUTO IZNOS) 

 
1. Bruto plata                                                                613.104,00 
2. Pridones za zadol`itelno PIO (1 h 18,8%)          115.264,00 
3. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%)    45.983,00 
4. Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)                            7.357,00 
5. Pridones za dopolnitelno zdravstveno  
    osiguruvawe (1 h 0,5%)                                                   3.066,00 
6. Vkupno pridonesi (2 + 3 + 4 + 5)                            171.670,00 
7. Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6 )           441.434,00 
8. Dano~no namaluvawe za 2020 godina                           8.228,00 
9. Osnovica za danok na dohod (7 – 8 )                         433.206,00 
10. Danok na dohod (9 h 10%)                                         43.321,00 
11. Neto plata (1 – 6 – 10)                                             398.113,00 
 

9.5. Presmetka na Li~en dohod od rabota na osnovica  

      POVISOKA od NAJVISOKA osnovica za presmetka  

     na danoci i pridonesi vo visina od 700.000,00 denari 

     (BRUTO IZNOS) 
 

1. Bruto plata                                                                700.000,00 
2. Vkupno pridonesi do najvisok iznos                        171.670,00 
3. Namaluvawe na platata za pridonesi (1 – 2)      528.330,00 
4. Dano~n namaluvawe za 2020 godina                             8.228,00 
5. Osnovica za danok na dohod (3 – 4)                          520.102,00 
6. Danok na dohod (5 h 10%)                                             52.010,00 
7. Neto plata (3 – 5)                                                       476.320,00 
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KOEFICIENTI NA MDB 

Koeficient na MDB za mesec FEVRUARI 2020  

(-0,1%)  („Slu`ben vesnik na RS.M” 61/2020) 

 
 
Vrz osnova na ~len 44 od Zakonot za danokot od dobivka 

(“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” 112/2014...232/19; 
275/19; ), Dr`avniot Zavodot za statistika go utvrduva i 
objavuva: 

 
PROCENTOT NA PORAST NA CENITE NA MALO 

VO REPUBLIKA MAKEDONIJA VO MESEC 

FEVRUARI 2020 GODINA 
 

R.br. OPIS PORAST 

1. Kumulativniot porast na cenite na 
malo vo Republika Makedonija vo 
periodot FEVRUARI 2020 godina 
vo odnos na prose~nite ceni na 
malo vo 2019 godina iznesuva: 

-0,1% 

2. Koeficientot za porast na dano~-
nata osnovica za pla}awe na danok 
od dobivka za mesec FEVRUARI 

2020 godina iznesuva: 

-0,1% 

 
Bidejki nema porast na koeficient na MDB za mesec 

FEVRUARI 2020 godina, Mese~nata akontacija na danokot na 
dobivka, }e se presmeta kako 1/12 od godi{niot danok utvrden 
vo Dano~niot bilans za 2019 godina (AOP 56). 
  

TEKOVNI 

INFORMACII 
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KOEFICIENTI NA PORAST NA  

CENITE ZA MESEC FEVRUARI 2020 GODINA 

Mese~en koeficient za FEVRUARI 2020 (-0,001).. 

Kumulativen koeficient od I do II/2020 (0,000). 

 
 

 

1. CENITE NA PROIZVODITELITE NA 

    INDUSTRISKI PROIZVODI 

 

R.br OPIS Koefi-

cient 

1. Mese~niot koeficient na porastot na 
cenite na proizvoditelite na Indus-
triski proizvodi vo FEVRUARI 2020 
godina vo odnos na JANUARI 2020 go-
dina  

(-0,005) 

2. Koeficientot na porastot na cenite na 
proizvoditelite na industriski proiz-
vodi od po~etokot na godinata do kra-
jot na FEVRUARI 2020 godina; 

0,000 

3. Koeficientot na porastot na cenite na 
proizvoditelite na industriski proiz-
vodi vo FEVRUARI 2020 godina vo od-
nos na istiot mesec prethodnata go-
dina. 

0,000 
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2. CENI NA MALO 

 

R.br OPIS Koefi-

cient 

1. Mese~en koeficient na porastot na 
cenite na malo vo FEVRUARI 2020 go-
dina, vo odnos na JANUARI 2020 godina 

(-0,003) 

2. Koeficientot na porastot na cenite na 
malo od po~etokot na godinata do krajot 
na FEVRUARI 2020 godina 

(-0,001) 

3. Koeficientot na porastot na cenite na 
malo FEVRUARI 2020 godina vo odnos 
na istiot mesec prethodnata godina 

0,005 

 
 

3. TRO[OCI NA @IVOT – INFLACIJA 

 

R.br OPIS Koeficient 

1. Mese~en koeficient na porast na tro-
{ocite na `ivotot vo FEVRUARI 2020 
godina vo odnos na JANUARI 2020 go-
dina 

0,001 

2. Koeficientot na porastot na tro{oci-
te na `ivotot vo Republika Makedo-
nija vo periodot od po~etokot na godi-
nata do krajot na FEVRUARI 2020 go-
dina, vo odnos na prosekot na tro{o-
cite na `ivotot vo 2019 godina 

0,001 
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PREGLED NA VISINA NA STAPKA 

NA KAZNENA I DOGOVORNA KAMATA 

OD 01.02.2010 DO 30.06.2020 godina 
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1 2 3=(2+10) 4=(2+8) 5 6 7=(6+10%) 8=(6+8%) 

01.02-30.06 
2010 8,5% 18,5% 16,5% 

8562 30.12 

2009 0,453% 10,453% 8,453% 

01.07-31.12 
2010 

5% 15% 13% 
4474 30.06 

2010 
0,485% 10,485% 8,485% 

01.01-30.06 
2011 

4% 14% 12% 
2521 29.12 

2010 
0,782% 10,782% 8,782% 

01.07-31.12 
2011 

4% 14% 12% 
5978 30.06 

2011 
1,325% 11,325% 9,325% 

01.01-30.06 
2012 

4% 13,75% 12% 
9901 28.12 

2011 
1,024% 11,024% 9,024% 

01.07-31.12 
2012 

3,75% 13,75% 11,75% 
5631 29.06 

2012 
0,373% 10,373% 8,373% 

01.01-30.06 
2013 3,75% 13,75% 11,75% 

10257 

31.12 

2012 

0,109% 10,109% 8,109% 

01.07-31.12 
2013 3,50% 13,50% 11,50% 

23009 
28.06 

2013 

0,123% 10,123% 8,123% 

01.01-30.06 
2014 3,25% 13,25% 11,25% 

40842 

31.12 

2013 

0,216% 10,216% 8,216% 

01.07-31.12 
2014 3,25% 13,25% 11,25% 

21389 
25.06 

2014 

0,099% 10,099% 8,099% 

01.01-30.06 
2015 3,25% 13,25% 11,25% 

40009 
29.12 

2014 

0,018% 10,018% 8,018% 

01.07-31.12 
2015 3,25% 13,25% 11,25% 

22941 
29.06 

2015 

-0,064% 9,936% 7,936% 
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01.01-30.06 
2016 3,25% 13,25% 11,25% 

41260 
29.12 

2015 

-0,205% 9,795% 7,795% 

01.07-31.12 
2016 4% 14% 12% 

21125 

27.06 

2016 

-0,205% 9,795% 7,636% 

01.01-30.06. 

2017 3,75% 13,75% 11,75% 

38458 

30.12. 

2016 

-0,368% 9,632% 7,632% 

01.07- 

31.12 

2017 

3,25% 13,25% 11,25% 

21905 

29.06. 

2017 

-0,372% 9,627% 7,627% 

01.01- 

30.06 

2018 

3,25% 13,25% 11,25% 

39714 

26.12. 

2017 

-0,368% 9,632% 7,632% 

01.07- 

31.12 

2018 

3,00% 13,00% 11,00% 

22066 

27.06. 

2018 

-0,370% 9,630% 7,630% 

01.01. 

30.06. 

2019 

2,50% 12,50% 10,50% 

40459 

26.12. 

2018 

-0,364% 9,612% 7,612% 

01.07. 

31.12. 

2019 

2,25% 12,25% 10,25% 

21235 

26.06. 

2019 

-0,388% 9,612% 7,612% 

01.01. 

30.06. 

2020 

2,25% 12,25% 10,25% 

21235 

26.06. 

2019 

-0,444% 9,556% 7,556% 

NAPOMENA: Soglasno Objavata na NBRM objavena 
na 25.12.2019 godina referentnata stapka za presmetka 
na stapkata na kaznena kamata za period od 01.01. do 

30.06.2020 godina iznesuva (2,25%).  

Dodeka za dolg izrazen vo stranska valuta sta-
pkata na Eurobor za evra koja prestavuva referentna 
stapka za utvrduvawe na kaznenata kamata za period od 

01.01.do 30.06.2020 godina iznesuva (-0,444%). 
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P R E G L E D  

NA CENI NA ODDELNI 

NAFTENI DERIVATI 

(od 25.02.2020) 
Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki malo-

proda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport don-
esena od Regulatornata komisija za energetika i vodni uslugi na 
Republika Makedonija objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM” 
50/2020), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to 
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za odd-
elni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni 
iznesuvaat i toa: za period od 25.02.2020 do nova promena. 

 

Tabela 1 
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i  

goriva za transport  

Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 67,00 20,10 

2. (EURO SUPER) BS - 98 Do 69,00 20,70 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS(D-E  V) do 58,50 17,55 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO (EL – 1) do 47,50 14,25 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 33,565 10,07 
 

Tabela 2 
Najvisoki nabavni ceni 

Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 27,641 8,29 

2. (EURO SUPER) BS - 98 do 29,445 8,83 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS (D-E V) do 27,785 8,33 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO 1 (EL-1) do 27,360 8,21 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 26,555 7,97 
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Tabela 3 
Ekolo{ka taksa 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,080 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,080 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,030 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,040 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,050 

 
 

Tabela 4 
Nadomestok za zadol`itelni rezervi na nafta 

i nafteni derivati 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,890 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,890 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,300 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,300 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,740 

 
 

Tabela 5 
Akcizi  

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 21,819 

2. (EURO SUPER) BS – 98 21,710 

B DIZEL GORIVO Den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 15,121  

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  6,204 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,100 
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P R E G L E D  

NA CENI NA ODDELNI 

NAFTENI DERIVATI 

(od 03.03.2020) 
 

Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki malo-
proda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport don-
esena od Regulatornata komisija za energetika i vodni uslugi na 
Republika Makedonija objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM” 

54/2020), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to 
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za odd-
elni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni 
iznesuvaat i toa: za period od 03.03.2020 do nova promena. 

 

Tabela 1 
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i  

goriva za transport  
Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 64,00 19,20 

2. (EURO SUPER) BS - 98 Do 66,00 19,80 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS(D-E  V) do 56,00 16,80 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO (EL – 1) do 45,00 13,50 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 23,864 7,16 
 

Tabela 2 
Najvisoki nabavni ceni 

Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 25,095 7,53 

2. (EURO SUPER) BS - 98 do 26,892 8,07 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS (D-E V) do 25,363 7,61 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO 1 (EL-1) do 25,026 7,51 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 23,864 7,16 
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Tabela 3 
Ekolo{ka taksa 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,080 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,080 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,030 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,040 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,050 

 
 

Tabela 4 
Nadomestok za zadol`itelni rezervi na nafta 

i nafteni derivati 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,890 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,890 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,300 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,300 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,740 

 
 

Tabela 5 
Akcizi  

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 21,822 

2. (EURO SUPER) BS – 98 21,720 

B DIZEL GORIVO Den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 15,415  

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  6,320 
 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,100 
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P R E G L E D  

NA CENI NA ODDELNI 

NAFTENI DERIVATI 

(od 10.03.2020) 
 

Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki malo-
proda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport don-
esena od Regulatornata komisija za energetika i vodni uslugi na 
Republika Makedonija objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM” 
59/2020), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to 
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za odd-
elni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni 
iznesuvaat i toa: za period od 10.03.2020 do nova promena. 

 

Tabela 1 
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i  

goriva za transport  
Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 62,00 18,60 

2. (EURO SUPER) BS - 98 Do 64,00 19,20 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS(D-E  V) do 54,50 16,35 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO (EL – 1) do 43,50 13,05 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 28,895 8,67 
 

Tabela 2 
Najvisoki nabavni ceni 

Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 23,285 6,98 

2. (EURO SUPER) BS - 98 do 25,047 7,51 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS (D-E V) do 24,160 7,25 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO 1 (EL-1) do 23,778 7,13 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 22,597 6,78 
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Tabela 3 
Ekolo{ka taksa 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,080 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,080 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,030 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,040 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,050 

 
 

Tabela 4 
Nadomestok za zadol`itelni rezervi na nafta 

i nafteni derivati 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,890 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,890 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,300 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,300 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,740 

 
 

Tabela 5 
Akcizi  

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 21,937 

2. (EURO SUPER) BS – 98 21,870 

B DIZEL GORIVO Den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 15,346  

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  6,320 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,100 
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P R E G L E D  

NA CENI NA ODDELNI 

NAFTENI DERIVATI 

(od 17.03.2020) 
 

Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki malo-
proda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport don-
esena od Regulatornata komisija za energetika i vodni uslugi na 
Republika Makedonija objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM” 
65/2020), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to 
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za odd-
elni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni 
iznesuvaat i toa: za period od 17.03.2020 do nova promena. 

 

Tabela 1 
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i  

goriva za transport  
Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 54,50 16,35 

2. (EURO SUPER) BS - 98 Do 56,50 16,95 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS(D-E  V) do 48,50 14,55 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO (EL – 1) do 37,50 11,25 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 21,934 6,58 
 

Tabela 2 
Najvisoki nabavni ceni 

Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 17,063 5,12 

2. (EURO SUPER) BS - 98 do 18,787 5,64 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS (D-E V) do 19,201 5,76 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO 1 (EL-1) do 19,014 5,70 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 16,698 5,01 

 



“Delovni Informacii” broj  3/2020 

“EURO KONSALT PLUS” 76 

Tabela 3 
Ekolo{ka taksa 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,080 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,080 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,030 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,040 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,050 

 
 

Tabela 4 
Nadomestok za zadol`itelni rezervi na nafta 

i nafteni derivati 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,890 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,890 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,300 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,300 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,740 

 
 

Tabela 5 
Akcizi  

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 21,803 

2. (EURO SUPER) BS – 98 21,774 

B DIZEL GORIVO Den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 15,221  

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  6,136 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,100 
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P R E G L E D  

NA CENI NA ODDELNI 

NAFTENI DERIVATI 

(od 24.03.2020) 
 

Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki malo-
proda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport don-
esena od Regulatornata komisija za energetika i vodni uslugi na 
Republika Makedonija objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM” 
73/2020), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to 
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za odd-
elni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni 
iznesuvaat i toa: za period od 24.03.2020 do nova promena. 

 

Tabela 1 
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i  

goriva za transport  
Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 49,50 14,85 

2. (EURO SUPER) BS - 98 Do 52,00 15,60 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS(D-E  V) do 45,50 13,65 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO (EL – 1) do 34,50 10,35 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 18,738 5,62 
 

Tabela 2 
Najvisoki nabavni ceni 

Red. 
Br. 

A) MOTORNI BENZINI den/lit. 
Koeficienti 

30% 

1. (EURO SUPER) BS - 95 do 12,973 3,89 

2. (EURO SUPER) BS - 98 do 14,752 4,43 

 B) DIZEL GORIVO Den/lit.  

2. EURO DIZEL BS (D-E V) do 16,646 4,99 

 V) MASLO ZA GOREWE Den/lit.  

1. EKSTRA LESNO 1 (EL-1) do 16,419 4,93 

 G) MAZUT Den/lit.  

1. M – 1 NS do 13,990 4,19 
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Tabela 3 
Ekolo{ka taksa 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,080 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,080 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,030 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,040 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,050 

 
 

Tabela 4 
Nadomestok za zadol`itelni rezervi na nafta 

i nafteni derivati 

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 0,890 

2. (EURO SUPER) BS - 98 0,890 

B DIZEL GORIVO den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 0,300 

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  0,300 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,740 

 
 

Tabela 5 
Akcizi  

A MOTORNI BENZINI den/lit. 

1. (EURO SUPER) BS - 95 21,692 

2. (EURO SUPER) BS – 98 21,996 

B DIZEL GORIVO Den/lit. 

2. EURO DIZEL BS D – E V 15,233  

V MASLO ZA GOREWE Den/lit. 

1. EKSTRA LESNO EL - 1  6,136 

G MAZUT Den/lit. 

1. M – 1 NS  0,100 
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KURSNI LISTI 
NA NBRM OD 03.03.2020 DO 31.03.2020 GODINA 

 

Zemja [ifra Valuta Va`i za 
Sreden kurs na devizi 

03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.6988 61.6959 61.6950 

SAD 840 USD 1 55.4746 55.4969 55.4562 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 70.8286 70.9067 71.0363 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 57.9060 57.9522 57.9459 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.8172 5.8430 5.8448 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.9301 5.9709 5.9868 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5149 0.5151 0.5159 

DANSKA 208 DKK 1 8.2562 8.2558 8.2561 

KANADA 124 CAD 1 41.5284 41.5265 41.5119 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 36.2977 36.4827 36.7363 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5466 31.5451 31.5446 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.4172 2.4218 2.4347 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1831 0.1832 0.1842 

ПОЛСКА 985 PLN 1 14.2570 14.2927 14.3584 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.8256 12.8301 12.8336 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.2446 8.2423 8.2427 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 8.9092 8.9902 9.0958 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.8275 0.8337 0.8426 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 12.3551 12.3313 12.3031 

КИНА 156 CNY 1 7.9643 7.9534 8.0109 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 7.1307 7.1349 7.1376 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0039 0.0039 0.0039 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 15.8911 16.0374 16.0451 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7625 0.7577 0.7570 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0465 0.0465 0.0469 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.8050 2.8484 2.8815 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 13.1973 13.1947 13.2703 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 34.7834 34.8014 34.9210 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.0918 1.0926 1.0961 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.9371 39.8578 40.0617 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7644 1.7596 1.7695 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.5418 3.5612 3.6337 
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Zemja [ifra Valuta Va`i za 

Sreden kurs na devizi 

06.03.2020 

07.03.2020 

08.03.2020 

09.03.2020 

10.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.6950 61.6946 61.6950 

SAD 840 USD 1 55.1488 54.4236 53.8539 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 71.1838 70.7750 70.6054 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 57.8590 58.2629 58.2358 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.8250 5.8123 5.7550 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.9488 5.8766 5.6653 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5157 0.5181 0.5268 

DANSKA 208 DKK 1 8.2577 8.2593 8.2596 

KANADA 124 CAD 1 41.0725 40.5539 39.5151 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 36.4692 36.0724 35.6001 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5446 31.5444 31.5446 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.4341 2.4234 2.4190 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1838 0.1839 0.1835 

ПОЛСКА 985 PLN 1 14.3380 14.3336 14.3038 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.8237 12.8237 12.8064 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.2364 8.2221 8.1715 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 9.0677 8.9142 8.8133 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.8303 0.7960 0.7245 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 11.9843 11.6961 11.3372 

КИНА 156 CNY 1 7.9525 7.8581 7.7506 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 7.0966 7.0037 6.9288 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0039 0.0037 0.0037 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 15.8950 15.5889 15.3184 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7510 0.7381 0.7262 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0465 0.0456 0.0449 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.7950 2.6829 2.5361 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 13.2586 13.0449 12.7722 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 34.7695 34.5473 34.2351 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.0865 1.0722 1.0635 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.8161 39.4719 38.9464 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7480 1.7310 1.7099 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.5714 3.4560 3.3732 
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Zemja [ifra Valuta Va`i za 
Sreden kurs na devizi 

11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.6950 61.6938 61.6950 

SAD 840 USD 1 54.1659 54.4229 54.8888 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 70.5973 70.3544 69.6175 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 58.2358 58.2512 58.4842 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.7117 5.7530 5.6629 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.6897 5.6830 5.4270 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5200 0.5204 0.5280 

DANSKA 208 DKK 1 8.2575 8.2560 8.2561 

KANADA 124 CAD 1 39.6014 39.6006 39.7417 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 35.5038 35.4786 34.9072 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5446 31.5440 31.5446 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.3983 2.3940 2.3545 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1835 0.1839 0.1823 

ПОЛСКА 985 PLN 1 14.2614 14.2876 14.1506 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.8056 12.7961 12.7963 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.1796 8.1449 8.1178 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 8.8282 8.7838 8.7684 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.7561 0.7581 0.7342 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 11.5874 11.6681 11.2008 

КИНА 156 CNY 1 7.7858 7.8291 7.8217 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 6.9715 7.0050 7.0536 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0038 0.0038 0.0038 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 15.3673 15.3026 15.0810 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7335 0.7387 0.7391 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0455 0.0458 0.0454 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.5842 2.5811 2.4874 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 12.7826 12.8523 12.8681 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 34.2636 34.3679 33.9487 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.0723 1.0751 1.0703 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.0055 39.1931 39.0994 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7229 1.7338 1.7337 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.3974 3.3879 3.3449 
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Zemja [ifra Valuta Va`i za 

Sreden kurs na devizi 

14.03.2020 

15.03.2020 

16.03.2020 

17.03.2020 18.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.7010 61.6971 61.6950 

SAD 840 USD 1 55.5665 55.2990 56.1783 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 69.2725 67.8587 67.9311 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 58.1646 58.5028 58.4178 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.6892 5.6604 5.6295 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.5604 5.3760 5.3618 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5180 0.5239 0.5251 

DANSKA 208 DKK 1 8.2563 8.2559 8.2555 

KANADA 124 CAD 1 40.0942 39.7047 39.7724 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 34.8909 33.9032 33.7371 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5477 31.5457 31.5446 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.3693 2.2885 2.2863 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1821 0.1788 0.1778 

ПОЛСКА 985 PLN 1 14.1613 13.9998 13.8243 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.7976 12.7624 12.7422 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.1583 8.1411 8.1367 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 8.8334 8.6208 8.6546 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.7642 0.7381 0.7492 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 11.8560 11.1405 11.1605 

КИНА 156 CNY 1 7.9525 7.8744 8.0025 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 7.1533 7.1176 7.2349 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0038 0.0037 0.0037 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 15.0980 14.7618 14.5469 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7536 0.7451 0.7564 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0460 0.0449 0.0452 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.5943 2.4245 2.4630 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 12.9875 12.8290 12.9131 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 34.0513 33.3516 33.4935 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.0930 1.0707 1.0907 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.3401 38.8815 39.3187 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7507 1.7168 1.7398 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.4425 3.3242 3.3845 
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Zemja [ifra Valuta Va`i za 

Sreden kurs na devizi 

19.03.2020 20.03.2020 

21.03.2020 

22.03.2020 

23.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.6950 61.6950 61.6950 

SAD 840 USD 1 56.4249 57.1197 57.6212 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 66.9216 66.3458 67.7744 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 58.5009 58.5619 58.5009 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.5973 5.5320 5.5783 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.2726 5.0091 5.0897 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5238 0.5201 0.5212 

DANSKA 208 DKK 1 8.2555 8.2556 8.2600 

KANADA 124 CAD 1 39.1739 39.4899 40.4372 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 33.2265 33.1071 33.8500 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5446 31.5446 31.5446 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.2720 2.2348 2.2689 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1756 0.1733 0.1758 

ПОЛСКА 985 PLN 1 13.7070 13.5284 13.6147 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.7337 12.7351 12.7193 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.1247 8.1092 8.1073 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 8.7522 8.7356 8.8381 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.7084 0.7097 0.7249 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 10.9909 11.0097 11.4383 

КИНА 156 CNY 1 8.0201 8.0281 8.1264 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 7.2653 7.3579 7.4281 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0037 0.0036 0.0036 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 14.8113 15.5005 15.9489 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7604 0.7604 0.7667 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0448 0.0452 0.0462 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.3546 2.3462 2.4019 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 12.9088 12.9378 13.1121 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 32.9444 32.6377 33.3108 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.0931 1.1098 1.1239 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.1466 39.4394 39.7647 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7404 1.7589 1.7703 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.3237 3.3027 3.3326 
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Zemja [ifra Valuta Va`i za 
Sreden kurs na devizi 

24.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.6969 61.6950 61.6953 

SAD 840 USD 1 57.2168 56.8985 56.9828 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 66.3622 66.9870 67.4266 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 58.2596 58.3570 58.1921 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.5726 5.5637 5.6272 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.0337 5.1522 5.2397 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5180 0.5142 0.5113 

DANSKA 208 DKK 1 8.2586 8.2625 8.2611 

KANADA 124 CAD 1 39.7788 39.2562 39.7035 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 33.1954 33.6855 34.2885 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5456 31.5446 31.5448 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.2326 2.2186 2.2479 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1751 0.1747 0.1738 

ПОЛСКА 985 PLN 1 13.3961 13.3695 13.4656 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.7260 12.7582 12.7349 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.1116 8.1052 8.1089 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 8.6877 8.7997 8.8551 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.7167 0.7245 0.7275 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 11.2890 11.1937 11.2302 

КИНА 156 CNY 1 8.0771 8.0595 8.0286 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 7.3773 7.3370 7.3498 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0035 0.0035 0.0035 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 15.5910 15.6670 15.6543 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7513 0.7491 0.7460 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0455 0.0458 0.0462 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.3183 2.2909 2.3220 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 12.8723 12.8424 12.9904 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 32.5766 33.0344 33.3867 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.1132 1.1141 1.1167 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.1851 39.3162 39.4194 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7410 1.7363 1.7383 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.2448 3.2343 3.2733 
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Zemja [ifra Valuta Va`i za 

Sreden kurs na devizi 

27.03.2020 

28.03.2020 

29.03.2020 

30.03.2020 

31.03.2020 

EMU 978 EUR 1 61.6950 61.6950 61.6950 

SAD 840 USD 1 56.1834 56.2039 55.9135 

G. BRITANIJA 826 GBP 1 67.5369 68.7486 69.3982 

[VAJCARIJA 756 CHF 1 58.0167 58.3073 58.3625 

[VEDSKA 752 SEK 1 5.6051 5.6006 5.5896 

NORVE[KA 578 NOK 1 5.3521 5.2931 5.2781 

JAPONIJA 392 JPY 1 0.5134 0.5169 0.5170 

DANSKA 208 DKK 1 8.2636 8.2694 8.2627 

KANADA 124 CAD 1 39.8907 39.7494 39.4823 

AVSTRALIJA 036 AUD 1 33.9693 33.8816 34.2351 

БУГАРИЈА 975 BGN 1 31.5446 31.5446 31.5446 

ЧЕШКА 203 CZK 1 2.2394 2.2600 2.2586 

УНГАРИЈА 348 HUF 1 0.1738 0.1735 0.1720 

ПОЛСКА 985 PLN 1 13.4858 13.6174 13.5567 

РOМАНИЈА 946 RON 1 12.7640 12.7535 12.7791 

ХРВАТСКА 191 HRK 1 8.1055 8.1028 8.0896 

ТУРЦИЈА 949 TRY 1 8.7626 8.6974 8.5126 

РУСИЈА 643 RUB 1 0.7232 0.7142 0.7000 

БРАЗИЛ 986 BRL 1 11.2570 11.0357 10.9173 

КИНА 156 CNY 1 7.9427 7.9204 7.8756 

ХОНГ КОНГ 344 HKD 1 7.2466 7.2501 7.2108 

ИНДОНЕЗИЈА 360 IDR 1 0.0035 0.0035 0.0034 

ИЗРАЕЛ 376 ILS 1 15.5854 15.6535 15.6016 

ИНДИЈА 356 INR 1 0.7475 0.7445 0.7389 

ЈУЖНА КОРЕЈА 410 KRW 1 0.0462 0.0458 0.0456 

МЕКСИКО 484 MXN 1 2.3662 2.3882 2.3506 

МАЛЕЗИЈА 458 MYR 1 12.9603 12.9560 12.9053 

НОВ ЗЕЛАНД 554 NZD 1 33.2947 33.2623 33.5208 

ФИЛИПИНИ 608 PHP 1 1.1021 1.0992 1.0979 

СИНГАПУР 702 SGD 1 39.1491 39.1416 39.2162 

ТАЈЛАНД 764 THB 1 1.7216 1.7248 1.7099 

ЈУЖНА АФРИКА 710 ZAR 1 3.2219 3.1898 3.1272 
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ROKOVI PRI ZADOL@ITELNO 

PODNESUVAWE NA OBRASCI VO  

MART  2020 GODINA 
Даночниот роковник е Ваш потсетник за навремено 

поднесување на даночните пријави во законски предвидените 
рокови. Во календарот даден е преглед на даночните обврски и 
роковите во кои треба да ја поднесете Вашата даночна пријава 
по одделни видови даноци. 

Доколку рокот до кога треба да се поднесе соодветната 
даночна пријава е Сабота, Недела или Државен празник, тогаш 
тој се поместува за првиот следен работен ден. Но, сепак би Ви 
препорачале даночните обврски да ги исполните пред навршу-
вањето на крајните рокови прикажани во Табелата. 

 

OBVRSKA 
ROK NA 

DOSTASUVAWE 

Obrazec: PDD-MI/IS 
Zabele{ka: Исплатувач на добивки од посеб-
ни игри на среќа (казино, обложувалница и ав-
томат клуб) 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM 

do 7 Mart 

Obrazec: MP - IN 
Zabele{ka: Dostavuvawe na podatocite za 
mese~na presmetka na plata, pridonesi i da-
nok na li~en dohod za mesec Fevruari 2020 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM 

do 10 Mart 

Pla}awe na danok na dobivka 
Obvrznici: Site pravni subjekti osven: об-
врзник со посебен даночен статус (заштитно 
друштво за вработување на инвалиди, стопан-
ска единица на КПУ, или корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона, како и тргов-
ските друштва кои се обврзници на паушал на 
вкупен приход).  
Напомена: Образецот “МДБ“ немате обврс-
ка да го доставувате до Управата за јавни 
приходи. 

do 15 Mart 
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Obrazec: DB - Dano~en bilans za odano~u-
vawe na dobovkata. 
Obvrznici: Правно лице / субјект (резидент) 
на РМ кој остварува добивка од вршење на 
дејност во земјата и странство или сте органи-
зациона единица на правно лице кое не е ре-
зидент на РМ за добивката која ја остварувате 
од вршење на дејност на територијата на РМ, и 
доколку Годишната сметка до Централниот 
регистар ја имате поднесено во електронаска 
форма, поднесете Даночен биланс за оданочу-

вање на добивка (Oбразец “ДБ”), заради утвр-
дување на данокот на добивка. 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM  

do 15 Mart 

Obrazec: DLD–DB/Godi{en Dano~en bilans 
za utvrduvawe na danokot na dohod od 
vr{ewe na samostojna dejnost. 
Obvrznici: Fizi~ki lica – trgovci poedin-

ci i zanaet~ii, vr{iteli na dejnost, koi se 
odano~uvaat so danok na dohod. 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM 

do 15 Mart 

Obrazec: B Bilans na Prihodi i rashodi 
Zabele{ka: Трговци поединеци и самостојни 
вршители на дејност (нотари, адвокати, стома-

толози, занаетчии, сметководители, уметници 

и др.), за остварената добивка/загуба од врше-
ње на дејност. 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM 

do 15 Mart 

Obrazec: PDD – GDP 
Obvrznici: Site fizi~ki lica, gra|ani koi 
ostvarile prihodi, koi podle`at na obvrska-
ta za pla}awe na personalen danok na dohod. 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM 

do 15 Mart 
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Obrazec: ДБ-ВП Dano~en bilans na Vkupen 
prihod. 
Obvrznici:  
1) Мал и микро трговец кои водат сметковод-
ство согласно Законот за трговски друштва и 
остварениот вкупен приход во претходната го-
дина не го надминува износот од 3 милиони 
денари на годишно ниво, и доколку Годишната 
сметка до Цетралниот регистар е доставена во 
електронска форма, се поднесува образец “ДБ-
ВП“ заради утврдување на годишниот да-нок на 
вкупен приход. i  
2) доколку е остварен вкупен приход во прет-

ходната година од 3 000 001 до 6 000 000 де-
нари на годишно ниво и сакате да се опре-
делите за пресметување и плаќање на годи-
шен данок на вкупен приход и доколку Годиш-
ната сметка до Цетралниот регистар ја имате 
доставено во електронска форма, 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do UJP 

do 15 Mart 

Obrazec: VSS – 11 i VSS 22 Zadol`itelno 
izvestuvawe za rabotewe so povrzani 
subjekti vrz osnova na vlo`uvawa vo i od 
strans-tvo 
Obvrznici: Subjektite koi imaat direktni 
investicii vlo`uvawa vo stranstvo ili vo 
koi nerezidentite imaat vlo`uvawa. 
Dostavuvawe: Do NBRM 

do 15 Mart 

Podnesuvawe na Godi{na smetka za 2019 go-
dina (vo elektronska forma za sredni i go-

lemi subkjekti) 
do 15 Mart 

Obrazec: DB-VP Dano~en bilans na Vkupen 
prihod 
Obvrznici: Koi ги исполнуваt условите за 
влез во „поедноставениот даночен режим 
за трговски друштва“ за оданочување со 
данок на вкупен приход односно оствариле 
вкупен приход во претходната година до 3 
милиони денари на годишно ниво или пак од 3 
000 001 до 6 000 000 денари на годишно ниво 

Do 15 Mart 
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и сакаat да се определat за пре-сметување и 
плаќање на годишен данок на вкупен приход, и 
доколку Годишната сметка до Централниот 
регистар ја иматat доставено во електронска 
форма. 
Dostavuvawe: Do UJP  

Obrazec: VHV-1/Izve{taj za sostojba i pro-
meni na vlo`uvawa vo sopstveni~ki hartii od 
vrednost i udeli vo investiciski fondovi i 
VHV-2/Izve{taj za sostojba i promeni na 
vlo`uvawa vo dol`ni~ki hartii od vrednost 
Obvrznici: Rezidenti koi mo`at da vlo`u-
vaat vo hartii od vrednost na stranski fi-
nansiski pazari 
Dostavuvawe: NBRM 

do 20 Mart 

Obrazec: MI/Mese~en izve{taj za transak-

cii vo stranstvo 

Obvrznici: Rezidentite koi imaat smetki vo 
stranstvo, evidentni smetki ili imaat 
odobrenie za devizen maksimum, odnosno vo 
raboteweto vr{at naplata i pla}awe vo 
efektivni stranski pari 
Dostavuvawe: Obrazecot MI se dostavuva do 
Narodna banka na Republika Makedonija 

do 20 Mart 

Obrazec: DDV-04 
Obvrznici: Golemite dano~ni obvrznici za 
mesec Fevruari 2020 godina 
Dostavuvawe: Elektronska dostava do Up-
rava za javni prihodi na RM  

do 25 Mart 

Obrazec: DD-01- Barawe za prenesuvawe na 

iska`ana zaguba. 
Obvrznici: Pravni lica koi vo minatata 
2019 godina ostvarile finansiska zaguba vo 
Bilansot na uspeh, so cel da se ostvari 
pravoto na namaluvawe na dano~nata osnova 
vo idnite presmetkovni periodi 
Dostavuvawe: Obrazecot MI se dostavuva do 
Narodna banka na Republika Makedonija 

do 31 Mart 
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dipl. ekonomist: Romeo Kostadinov 

PODNESUVAWE NA IZVESTUVAWE ZA IZVR[ENA 

UPLATA NA DONACII VO SPORT I OSLOBODUVAWE 

OD DANOK NA DOBIVKA 

PRA[AWE: 

 
Дали и што се поднесува до УЈП, односно во кој рок, по 

извршување на уплатата на донациите на спортските субјекти, 
за остварување на правото на ослободување од данок на 
добивка за дадени донации во спортот? 

 
ODGOVOR: 

 
Согласно одредбите на Законот за данок на добивка 

(“Службен весник на РМ” 112/14…275/19), се пропишува 
оданочувањето со данокот на добивка. 

Данокот на добивка се плаќа на добивката остварена 
согласно меѓународни сметководствени стандарди и утврдена 
во билансот на успехот, која подоцна се корегира за соодветниот 
дел на даночно непризнатите расходи. 

Во еден од даночно непризнатите расходи влегува и 
дадените трошоци по основ донации во спортот, согласно член 
30а од Законот за данок на добивка. 

Меѓутоа, корекцијата на трошоците по автоматизам 
повлекува намалување на пресметаниот данок на добивка 
согласно одредбите на законот за данок на добивка, во ставките, 
односно во позициите на даночниот биланс, кои што се 
намаенети за пресметување на утврдени ослободувања. 

PRA{AWA I 

ODGOVORI 
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По поднесеното и потврдено барање на образец УЈП-
БДО, до Управата за јавни приходи, за дозволеноста на 
донацијата и постоење на основ за ослободување, субјектот има 
обврски да достави уште еден извештај. 

Извештајот се поднесува во рок од 15 дена од уплатата 
(на наменската трансакциска сметка на спортски субјект) на 
паричните средства на донацијата на образецот ИДО - ДС.  

Во образецот се наведуваат податоците за примателот 
на донацијата, датум на извршената уплата, бројот на договорот 
по кој што е извршена уплатата и на која сметка е извршена 
уплатата, со приложување на уплатница и извод за 
извршената уплата на трансакциската сметка на примателот на 
донацијата - спортскиот субјект. 

Со овој поднесок се заокружува постапката за пријаву-
вање и користење на ослободувањето од данок на добивка по 
основ на уплатени донации на спортски субјекти со поднесените 
обрасци БДО-ДС и ИДО-ДС. 

 
 

dipl. ekonomist: Julija Minkovska 

PRESMETUVAWE MESE^NI AKONTACII KAJ 

SAMOSTOJNI VR[ITELI NA DEJNOST  

ZA 2020 GODINA 

PRA[AWE: 

 
Na koj na~in }e se vr{i pla}awe na mese~nite akon-

tacii na Danok na dohod kaj samostojni vr{iteli na dejnost, vo 

tekot na 2020 godina? 
 
ODGOVOR: 

 

1.1. Utvrduvawe i presmetuvawe na danok na dohod 
 

Soglasno ~len 90 od Zakonot za Danok na li~en dohod, 
(vo prodol`enie Zakonot), Obvrznicite na danok na dohod od 
vr{ewe na samostojna dejnost koi se odano~uvaat spored 
vistinski dohod, Mese~nata akontacija na danokot na dohod ja 
presmetuvaat vrz osnova na podatocite od Godi{niot dano~en 
bilans na Obrazecot “DLD - DB”, za prethodnata godina. 
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Spored toa vr{itelite na samostojna dejnost 
mese~nite akontacii za danok na dohod vo 2020 godina, ќe gi 

presmetuvaat vrz osnova na presmetaniot danok na dohod 
iska`an na r.br. VII – (AOP 31) od Godi{niot dano~en bilans 

(Obrazec DLD - DB), za 2019 godina, (Obrazec DLD-DB). 

Mese~nata akontacija na danok na dohod za samostojna 
dejnost se pla}a vo iznos od 1/12 od presmetaniot danok vo 

Godi{niot dano~en bilans. 
 

NAPOMENA: Pri pla}awe na akontacijata ne se dostav-

uva poseben obrazec do UJP. Presmetaniot iznos na mese~nata 

akontacija ne se zgolemuva za procentot za MDB, koj se koristi 

pri presmetuvawe na mese~nata akontacija na danokot na 

dobivka, od strana na obvrznicite - trgovski dru{tva. 

 

1.2. Rok za pla}awe na Godi{en dasnok na dohod  

        i Mese~ni akontacii  

 
Soglasno ~len 100 od Zakonot, obvrznikot na danokot 

na dohod za dohodot ostvaren od samostojna dejnost e dol`en 
da ja uplati razlikata, me|u uplatenata akontacija, i 
presmetaniot danok na dohod vo rok od 15 dena, od denot na 

istekot na rokot za predavawe na Godi{niot dano~en bilans 
za 2019 godina, odnosno do 30.03.2020 godina. 

Dokolku obvrznikot po godi{en dano~en bilans pla-

til pogolem iznos na danok, od iznosot {to bil dol`en da go 
plati, mo`e od Upravata za Javni Prihodi da bara vra}awe na 

pove}e plateniot danok ili da go koristi za prebivawe so 
mese~nite akontacii za sledniot period. 

Mese~nite akontacii na danok na dohod se pla}aat do 

15-ti vo tekovniot za prethodniot mesec. 

Akontacijata na danok na dohod za Januari 2020 godina, 

se pla}a vo visina na platenata akontacija za Dekemvri 2019 

godina. 

Spored toa akontacijata za period Fevruari 2020 – Jan-

uari 2021 godina, }e se pla}a na Osnovata od Obrazecot (DLD 
- DB) za 2019 godina, koja obvrznicite sami }e ja utvrdat. 
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1.3. Uplatni smetki za pla}awe na mese~ni akontacii 
 

Mese~nite akontacii NA DANOKOT NA DOHOD OD 

SAMOSTOJNA DEJNOST se upla}aat na istite smetki na koi 
se pla}a obvrskata za Godi{niot danok na dohod. 

 

1. Danok na dohod na prihodi od samostojna dejnost  
    osven od zanaet~iska dejnost na slednata 
    uplatna smetka: 
    840 - (op{tina) 01471                                          prihodna 711118 

2. Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat  
    so zanaet~iska dejnost na slednata smetka: 
    840 – (op{tina) 01536 i                                          prihodna 711133 
 

Soglasno Upatstvoto za na~in na evidentirawe, ras-
pored i povrat na javnite prihodi (“Slu`ben vesnik na RM” 
188/2018), pri pla}aweto na javnite prihodi na uplatnata 

smetka 840-01471 – Prihodno konto se popolnuva zavisno od 
vidot na danokot na dohod na prihodi od samostojna dejnost 
{to se pla}a, koe prihodno konto proizleguva od Pravilnikot 
za klasifikacija na prihodite objaven vo (“Slu`ben vesnik na 
RM” 188/2018. 

 

Prihodno 

konto  
Naziv 

711118 Danok na prihodi od samostojna dejnost, osven 
od zanaet~iska, advokatska notarska i 
dejnost na izvr{iteli 

711144 Danok na dohod na prihodi od vr{ewe na sa-
mostojna dejnost na ADVOKATI 

711145 Danok na dohod na prihodi od vr{ewe na sa-
mostojna dejnost na NOTARI 

711146 Danok na dohod na prihodi od vr{ewe na sa-
mostojna dejnost na IZVR[ITELI 

 

PRIMER 1: Samostoen vr{itel na dejnost - Advo-
katsko biro “NN” vo Obrazecot “DLD - DB” za 2019 godina na 

(AOP – 31) utvrdil obvrska za godi{en danok vo iznos od 260.000 
denari. Mese~nata akontacija za period od Fevruari 2020 do 

Januari 2021 godina }e iznesuva: 
 

260.000 : 12 = 21.667 denari. 
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Kni`ewe: 
 

810 – Akontacija na Danok na dohod              21.667 
          100 – Transakciska smetka                                  21.667 
            (platena mese~na akontacija za m. II/2020); 

 
Pla}aweto na mese~nite akontacii za danok na dohod 

nema da se vr{i preku sistemot na e-DLD - DB, odnosno }e se 

pla}a kako i do sega so nalog za javni prihodi PP-50. 

Soglasno Upatstvoto za izmenuvawe i dopolnuvawe na 
Upatstvoto za formata i sodr`inata na platnite instrumenti 
(“Slu`ben vesnik na RM” 197/2017), pri popolnuvawe na poleto 
“ Povikuvawe na broj – zadol`uvawe” od obrazecot PP-50 po-

trebno e vo prvite 17 poliwa da se vpi{uva numeri~ki po-

datok za po~etniot i krajniot datum na dano~niot period 

(ddmmgggg-ddmmgggg), (01022020-29022020). 

 

1.4. Utvrduvawe na mese~ni akontacii za samostojni 

        vr{iteli koi zapo~nale so vr{ewe dejnost  

        vo 2020 godina 

 
Soglasno ~len 94 stav 3 od Zakonot, samostojnite 

vr{iteli na dejnost koi zapo~nuvaat da vr{at dejnost vo 
tekovnata godina, mese~nite akontacii na danok na dohod za 
prvata godina imaat obvrska sekoj 15-ti vo mesecot, da gi 
pla}aat na osnovica od 50% od prose~na neto plata po rabot-
nik vo RM objavena vo januari vo tekovnata godina koja spored 
Soop{tenieto na DZS br. 4.1.20.08 od 22.01.2020 godina izne-
suva:  

25.787,00 denari. 

 
Soglasno ovaa zakonska odredba samostojnite vr-

{iteli na dejnost, trgovci poedinci koi dejnosta po~nuvaat 
da ja vr{at vo 2020 godina, akontacijata na personalniot da-

nok na dohod do krajot na godinata, }e ja presmetuvaat i 
pla}aat na osnovica koja iznesuva: 

 
12.894,00 denari (25.787 x 50%). 
 



“Delovni Informacii” broj  3/2020 

“EURO KONSALT PLUS” 95 

PRIMER 2: Samostoen vr{itel na dejnost – Ovlasten smet-

kovoditel vo mesec januari 2020 e registriran za vr{ewe na 
smetkovodstveni uslugi.  

 

Osnova za presmetka na mese~na akontacija na person-

alen danok za mesec januari 2020 godina iznesuva: 12.894,00 de-

nari. (25.787,00 x 50%). 

Mese~nata akontacija za personalen danok na dohod za 

mesec januari iznesuva :1.065,00 denari. (12.787 x 10%). 

 

NAPOMENA: Za mesecite Januari - Dekemvri 2020 i 

mesec Januari 2021 godina, ke se pla}a mese~na akontacija vo 

iznos od 1.065,00 denari, dodeka za mesec Fevruari 2021 godina, 

osnova za presmetka na mese~na akontacija ke se utvrdi vo visina 

od 1/12 od presmetaniot Danok na dohod na (AOP 31) od “Obraze-

cot “DLD - DB” za 2020 godiona. 

 
1.5. Obvrznici koi ne se dol`ni da pla}aat  

       mese~ni akontacii 
 
Samostojnite vr{iteli na dejnost koi vo (Obrazecot 

DLD - DB), za 2019 godina na AOP – 31 ne iska`ale obvrska za 
danok na dohod, ne se dol`ni da pla}aat Mese~ni akontacii za 

danok na dohod VO TEKOT NA 2019 GODINA. 

Vr{itelite na dejnost koi platile pogolemi akonta-
cii od obvrskata za presmetaniot danok na dohod, mo`e vo 

2020 godina da ne pla}aat Mese~ni akontacii, odnosno 
mese~nata obvrska da ja prebijat so vi{okot platen danok od 

2019 godina. 

Obvrska za pla}awe na danok na dohod od AOP 31 od 

Obrazecot “DLD - DB” za 2019 godina NEMAAT i vr{iteli na 
dejnost koi se oslobodeni od pla}awe danok na dohod po drugi 
zakoni kako {to e Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo 
slu~aj na nevrabotenost i imaat dobieno Potvrda od Agenci-
jata za vrabotuvawe za osloboduvawe od pla}awe na danok 
na dohod vo narednite tri godini. 
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dipl. pravnik: Hristina Ignatoska  

 

MIRUVAWE NA PRAVA I OBVRSKI OD 

RABOTEN ODNOS 

PRA[AWE:  

 

Во кои случаеви мируваат правата и обврските од 

работен однос? 

 

ODGOVOR: 

 
Мирувањето на правата и обврските од работниот однос, 

претставува случај кога работникот поради определени случаи 

не е на работа, при што тие права и обврски за одреден вре-

менски период не се остваруваат. При мирување на работниот 

однос и покрај тоа што во текот на неговото времетраење 

работникот не ги користи своите права, не значи и престанување 

на работниот однос. 

Според член 45 од Законот за рaботни односи (“Службен 

весник на РСМ” 62/05...110/19), правата и обврските од работен 

однос мируваат во следните случаеви: 

 

 кога работникот заради издржување на казна или 

изречена воспитна, или заштитна мерка, не може 

да ја врши работата за период пократок од шест 

месеца; 

 заради отслужување воен рок или вршење на 

цивилна служба со надомест; 

 притвор; 

 во други случаи определени со закон, времено 

престане да ја врши работата. 

 

Во наведените случаеви договорот за вработување не 

престанува да важи и работодавачот не смее да го откаже освен 

ако е поведена постапка за престанување на работодавачот, за 

кој период договорот мирува.  
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За време на мирување на договорот за вработување, 

мируваат договорните и другите права, како и обврските од 

работниот однос, коишто се непосредно поврзани со вршењето 

на работата.  

Работникот има право и должност да се врати на 
работа најдоцна во рок од пет дена од денот на прес-
танувањето на причината за мирување на договорот. Со 
тој ден престанува мирувањето на договорот. 

 
 


