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ДИВИДЕНДИ
дипл.економист Ромео Костадинов

ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА
Дивидендата претставува дел од профитот на
компанијата, што акционерот ја добива на основа на
сопственоста
на акциите, а чија висина се одредува на
-собрание на акционери, во зависност од остварениот
финансиски резултат.

ВОВЕД
Со одредбите од Законот за трговски друштва (“Службен
весник на РМ” 28/04...215/2021), се регулира и правото на исплата на дивиденда, постапката и дополнителните обврски.
Појдовна точка за утврдување на право на дивиденда,
претставува постигнатиот успех во работењето на трговското
друштво, односно остварената добивка.
Акционерите се обидуваат да извлечат информации за
квалитетот на фирмите од одлуките за исплата на дивиденди.
Менаџерите во реалноста имаат подобри информации за работењето на фирмите од надворешните лица. Објавувањето повисоки дивиденди, најчесто води кон пораст на цените на акциите
и обратно, објавувањето пониски дивиденди, предизвикува пад
на цените на акциите на фирмите.
Тоа произлегува оттаму што менаџерите предлагаат повисоки дивиденди, само ако очекуваат стабилни добивки во иднина и поради тоа, пазарот на акции реагира поволно на веста
за исплата на повисоки дивиденди. Имајќи предвид дека младите фирми што растат, по правило, не исплаќаат дивиденди, кај
нив, одлуката за исплата на дивиденда сигнализира дека фирмата навлегла во фазата на зрелост.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Понекогаш, одлуката за исплата на дивиденда може да
се сфати негативно и да доведе до пад на цената на акциите на
фирмата. Тоа се случува ако фирмата нема поволни изгледи за
инвестирање на добивката, поради што добивката им ја исплаќа
на акционерите.
Компаниите настојуваат да одржат стабилност во исплатата на дивидендите, т.е избегнуваат големи промени во износот
на дивидендата од еден до друг период. Причината за тоа е желбата на акционерите да добиваат стабилни приходи од акциите
и оттука акционерските друштва ги исплаќаат вообичните износи
на дивиденда, дури и во годините кога остваруваат помала добивка по оданочување.
Фирмите кои во последните 10 години постојано го зголемувале износот на дивидендите, се нарекуваат „дивидендни
динама“ (dividend dynamos), додека оние фирми кои успевале да
ги зголемуваат дивидендите во секоја од последните 25 години,
се наречени „дивидендни аристократи“ (dividend aristocrats). Во
оваа категорија влегуваат здравите, стабилни фирми, како
„Мекдоналдс“ или „Кока Кола“.
1. ДИВИДЕНДИ
Најзначајниот сегмент кај дивидендите, секако претставува донесувањето на Одлука за исплата, која не мора да е во
пропорционален однос од позитивниот финансиски резултат, за
цели на нејзина исплата.
Одлуката за исплата на дивидендата ја носи собранието
(собирот на содружници кај ДОО) на акционерското друштво, на
предлог на одборот на директори и тоа на истата седница на која
се усвојува годишната сметка на друштвото. Меѓутоа, одлуката
за распределба на дивидендата, може да се донесе и во друг
период од годината.
Одлуката за распределба на дивидендата, без оглед на
периодот на нејзино донесување, ги содржи следниве елементи:
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начин на исплата и
клучни датуми во постапката за исплата.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации бр.8/2021

Износот на дивидендата, се искажува како апсолутен износ или како процент од номиналната цена на акцијата. Вкупната
дивиденда, што им се исплаќа на акционерите е дел од нето
добивката (добивката по оданочување) на акционерското друштво за тековната година или дел од акумулираната добивка од
претходните години.
Дивидендата по акција, претставува дел од добивката по
акција, а односот меѓу дивидендата по акција и добивката по
акција, се нарекува коефициент на исплата на дивиденда (dividend payout ratio).
Големината на овој коефициент најмногу зависи од
зрелоста на фирмата: младите фирми кои се во процес на раст
исплаќаат само мал дел од добивката или пак воопшто не
исплаќаат дивиденди. Обратно, зрелите фирми исплаќаат големи дивиденди, иако ова не е правило.
На пример, „Apple“ започнала да исплаќа дивиденда дури
по 20 години од основањето. Дивидендниот принос (dividend
yield), го покажува приносот што ќе го оствари сопственикот на
акцијата, ако ја купи акцијата по пазарната цена и ако го оствари
правото на дивиденда, т.е. тој е однос меѓу дивидендата по акција и пазарната цена на акцијата.
Дивидендата може да се исплати наеднаш или на рати.
На пример, во САД, дивидендата вообичаено се исплаќа во
четири квартални рати.
Според законските прописи, во Македонија дивидендата
мора да се исплати најдоцна во рок од девет месеци по завр-шувањето на деловната година, но во текот на годината, фирмите
може да исплатат аванс од предвидената дивиденда.
Најважни моменти во постапката за исплата на дивидендата се:





датата на објавување на дивидендата, т.е. денот кога се
објавува одлуката на акционерското собрание (собирот на
содружници) за исплата на дивиденда;
последната дата со право на дивиденда, обично неколку
дена пред денот на евиденција;
датата на евиденција, т.е. денот кога се прави списокот на
акционери кои имаат право на дивиденда; и
датата на исплата, т.е. еден или неколку денови во годината
кога се врши исплатата на дивидендата.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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2. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА КОЈА
СЕ РАСПРЕДЕЛУВА ЗА ИСПЛАТА
ВО ВИД НА ДИВИДЕНДА
2.1. Износот на дивидендата и другите распределби од добивката
Износот на дивидендата се утврдува од сметководствената добивка остварена за деловната година, по намалување на
износот на данокот на добивка, корегиран за непризнаените расходи и помалку искажаните приходи во истата година и по претходно покривање на непокриените загуби од минатите години.
Сметководствената добивка од биланс на успехот, намалена за данокот на добивка по соодветната пресметка (ДБ,
ДБ-ВП итн.), претставува нето добивка за деловната година.
Износот на дивидендата се утврдува и од пренесените
нераспределени добивки од минатите години и од резервите
коишто можат да се распределуваат во согласност со закон,
намалени за евентуалните непокриени загуби од минати години.
Без оглед дали дивидендата се исплатува од акумулираната нето добивка или од нето добивката за тековната година,
постапките роковите и условите за исплата, се истоветни.
2.2. Износот за исплата на аванс на дивиденда
Авансната дивиденда се утврдува врз основа на периодичната пресметка или периодичниот финансиски извештај за
трите, шесте, односно деветте месеца.
Аванс на дивиденда може да се утврди најмногу до износот на добивката, која што е остварена во периодот за којшто се
исплаќа авансот на дивиденда, како прв пат на ограничување.
Износот за дивиденда не може да ја надмине вкупната
добивка остварена во претходната година, одобрена со годишната сметка, зголемена за пренесената нераспределена добивка
од претходните години и со резервите кои можат да се распределуваат за оваа цел. Износите за дивиденда треба да се намалат за износите коишто се издвојуваат за законските резерви и
за резервите утврдени со договорот за друштвото, односно со
статутот, за периодот за кој што се пресметува авансот на дивидендата. Намалувањето се врши ако не се покриени загубите од
претходните години, а тие од кои било причини не биле покриени
со последната одобрена годишна сметка и со финансиските
извештаи.
8
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2.3. Износот на другите исплати
односно распределби од добивката
Покрај редовните исплати за дивиденди и распоред на
добивките, со договорот на друштвото, може да се предвидат и
други исплати, односно врз основа на закон во специфични и
редовни околности.
Износот на другите исплати, односно распределби од
добивката, се утврдува:
 во висина на ликвидациониот износ (ликвидационата
маса) по намирување на доверителите, која се распределува на сопствениците на влогот (уделот) на субјектите
(правни лица) кои престануваат да постојат, исплатени
над вредноста на запишаниот капитал;
 во висина на зголемената вредност над оснивачкиот
влог, која се исплатува на содружниците кои истапуваат
од друштвото, под услов да се врши намалување на
основната главнина на друштвото;
 другите исплати од добивката, во кои спаѓаат исплатите
на дополнителните издатоци врз основа на Одлука за
исплата на лични примања на сопствениците на влогот,
односно на уделот. Наведените исплати не треба да се
на товар на трошоците од работењето и да не се пресметани во бруто платата, туку истите се искажуваат на
товар на добивката за финансиската година (се искажуваат и сите други исплати од добивката спрема вработените и менаџментот, доколку не се пресметани во бруто
платата).
2.4. Оданочување на исплатата на дивиденди
и на други распределби од добивката
Исплатата на дивиденди и на други распределби од
добивката, се извршува со исплати во пари, во удели, односно
во акции на друштвото.


Оданочувањето на дивидендите односно на авансите на
дивидендите кои се исплаќаат во пари, се врши на денот
на којшто дивидендата се исплатува.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

9

Деловни Информации бр.8/2021


Оданочувањето на дивиденда која е ставена во распределба во удели, односно акции, се врши на денот на запишувањето на зголемувањето во Централниот регистар на
РМ (за уделите) односно во Централниот депозитар на
хартии од вредност (за акциите).

3. РАЗЛИЧНИ ПЕРИОДИ ЗА ДАНОЧНИ ОБВРСКИ
ПРИ ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДИ
При исплата на дивидендите, разликуваме неколку периоди, според кои се пресметуваат и плаќаат даночните обврски.
Периодот на остварена добивка, заклучно со 31.12.2008,
периодот од 01.01.2009 до 31.12.2013 и периодот од 01.01.2014,
претставуваат засебни даночни сегменти, определени според
периодот на настанување на добивката, од која се исплатува
дивидендата.
Во поглед на начинот на пресметување и плаќање на
даноците од дивидендите, исто така во трите претходно наведени класифицирани периоди, постојат определени разлики во
смисол на ослободување на оданочување, за исплатени дивиденди, според видот на исплатувачи.
Генерално, Законот за данокот на добивка (“Службен
весник на РМ” 112/14 ...290/20) и Правилникот за начинот на
пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на
одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување (“Службен весник на РМ” 174/14...6/20), заедно со Законот
за трговски друштва (“Службен весник на РМ” 28/04 ... 30/16;
61/16; 64/18 и 215/21), го сочинуваат нормативниот дел од легислативата, кој се однесува на уредувањето на дивидендите и
нивното оданочување.
Разликите во делот на оданочувањето при исплатите на
дивидендите, се резултат на измените на прописите, извршени
во сферата на данокот на добивка.
Изменетитот начин на оданочување на добивките од
тековните години, почнувајки од 2015 година, предизвикува и
различен даночен третман за оданочување на дивидендите.
На овој начин, иако не е воведен ниту укинат, нов данок
или давачка, сепак се менува моментот на оданочување, односно основицата на која се пресметува данокот на добивка.
10
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Во периодот на исплата (од 2009 до 2013 година), при
исплатите на дивидендите, во моментот на исплатата се оданочуваше добивката од која се исплатува, од добивките остварени
во годините 2009 до 2013 година.
Годините 2009 - 2013 го оформуваат периодот кога на
остварена добивка, не се плаќаше данок на добивка со поднесувањето на годишна сметка, туку на денот на исплатата на дивидендите (се однесува на добивки од годините 2009 - 2013).
4. ДИВИДЕНДИ ОД ДОБИВКИТЕ ОД
2014 ГОДИНА И ИДНИ ГОДИНИ
Согласно одредбите од член 7 од Законот за данок на
добивка (“Службен весник на РМ” 112/14...290/20), основа за
пресметување на данокот од добивка, претставува добивката,
која се утврдува во даночниот биланс.
Основата за пресметување на данокот од добивка, се
утврдува како разлика, меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со
прописите за сметководството и сметководствените стандарди.
Врз основа на наведените законски поставки, јасно е дека
добивката задолжително се оданочува со данок на добивка во
моментот на нејзиното утврдување, при поднесувањето на годишната сметка, односно финансиските извештаи до надлежните органи.
На овој начин повторно е воведен принципот на аконтативно оданочување на дивидендите, во моментот на утврдување
на добивките, со годишната сметка и финансиските извештаи,
без оглед дали воопшто ќе бидат исплатени.
Основната разлика од моделот на оданочување на дивидендите, до воведувањето на обврската за данок на добивка со
годишната сметка и моделот на оданочување на добивките при
исплати од добивките, претставува оданочување на добивката
во моментот на нејзиното утврдување, без оглед за кои цели
истата понатаму ќе се користи.
Предностите и на едниот и на другиот модел се независни и можат да бидат фаворизирани од аспект на примателите на
дивидендите или даночните авторитети.
Постоечкиот модел на оданочување на добивките, овозможува поголем комодитет, при донесувањето на одлуките за
исплати на дивидендите.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Претходниот даночен модел, подразбираше оданочување по донесување на одлуката за распределба на дивидендите
на денот на исплатата, што изискува постоење на ликвидни
парични средства за плаќање на данокот на добивка, во моментот на исплатата на дивидендите. Потребите на друштвото за
ликвидни средства неопходни за тековно работење, често се во
расчекор со барањето на основачите – примателите на дивиденди, кои не се приморани да ги следат и почитуваат тековните
потреби на друштвото за парични средства за репродукција.
Таквиот расчекор, често доведуваше и до промени на
одлуките за исплати на дивиденда во последен момент.
5. ГОДИШНИ СМЕТКИ, ДОБИВКИ, РАСПОРЕДУВАЊЕ ЗА
ДИВИДЕНДИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ СОГЛАСНО ЗТД
За целите на распоредување на добивката, трговците кои
го водат сметководството според членот 469 став 1 од законот
за трговски друштва, го утврдуваат својот финансиски резултат
во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување, меѓународните стандарди за финансиско известување
за мали и средни субјекти и во согласност со законот за трговски
друштва.
Годишната сметка усвоена од органот на управување се
доставува до Централниот регистар, најдоцна до крајот на
февруари, односно при електронско поднесување до 15-ти март,
наредната за претходната пресметковна година.
Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на друштвото, органот на управување најдоцна 30
дена од денот на нивното одобрување, но не подоцна од 30 јуни,
во препис, ги доставуваат до Регистарот на годишни сметки при
Централниот регистар и ги ставаат во деловната или во друга
просторија на увид. Право на увид има секој содружник или
акционер. Ревидираната годишна сметка, односно ревидираните
финансиски извештаи во кои се утврдени отстапувања во податоците на веќе поднесената годишна сметка, односно на веќе
поднесените финансиски извештаи, Централниот регистар има
обврска да ги обработи.
Податоците од годишните сметки и од финансиските извештаи се јавни и достапни на сите лица на начин и во постапка
согласно со ЗТД и друг закон. Централниот регистар издава
12
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информации, дава фотокопии од сметководствени искази и
одделни податоци од електронската база, во согласност со
Законот за Централниот регистар.
Друштвото чијшто предмет на работење се банкарски и
други кредитни работи и работи на осигурување, во рок од 15
дена од денот на одржувањето на собранието, ги објавува обрасците определени со законот, без белешките за применетите
сметководствени политики и другите објаснувачки белешки на
начин пропишан со закон, а задолжително во „Службен весник
на Република Северна Македонија“.
Обврската за објавување ја имаат и другите големи
друштва и друштвата кои котираат на берза.
Кога друштвото објавува во дневен весник годишна
сметка и финансиски извештаи, дури и кога на тоа не е обврзано,
мора да ги објави како што се одобрени од собирот на содружниците, односно од собранието, без измени и дополнувања,
вклучувајќи го и извештајот на овластениот ревизор.
6. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА И
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ
Собирот на содружниците, односно собранието на друштвото, одлучуваат за распоредување на добивката.
Во одлуката за распоредување на добивката, се прикажува секоја поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат:
1) износот од добивката за покривање на загубата од
минати години (доколку таква има);
2) износите коишто се внесуваат во законските и во
статутарните резерви на друштвото;
3) износот којшто се исплатува во вид на дивиденда;
4) дополнителните издатоци врз основа на одлуката;
5) евентуалниот пренос на добивката во наредната
година (акумулираната добивка) и
6) износот на добивката со којшто ќе се изврши зголемување на основната главнина на друштвото и износот од добивката за инвестиции.
Со одлуката за распоредување на добивката, не може да
се вршат измени во висината на остварената добивка на
друштвото.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Собирот на содружници, односно собранието, одлучуваат за покривање на загубата.
Покривањето на загубите, се врши редоследно од следните извори, кои се наведуваат во одлуката за покривање на
загубата, и тоа:
1) акумулирана добивка;
2) на товар на задолжителната општа резерва;
3) на товар на посебните резерви за покривање загуби;
4) премии и
5) на товар на основната главнина, со нејзино намалување.
Со одлуката за покривање на загубата, не може да се
вршат измени во загубата на друштвото.
6.1. Задолжителни и останати резерви
Друштвото има задолжителна општа резерва, како општ
резервен фонд, кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува, како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот
и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една
десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва
се намали, мора да се дополни на ист начин.
Додека општата резерва не го надмине со закон, со договорот за друштвото, односно со статутот, определениот најмал
износ, може да се употребува само за покривање на загубите.
Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот износ и по
покривање на сите загуби, со одлука на собирот на содружниците, односно на собранието, вишокот може да се употреби за
дополнување на дивидендата, ако таа за деловната година не го
достигнала најмалиот износ пропишан со закон, со договорот за
друштвото, односно со статутот.
Она што во резервата е внесено врз основа на доплата
на содружниците, односно на акционерите, не може да се употреби за дополнување на дивидендата.

14

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации бр.8/2021

Друштва кои вршат банкарски, односно осигурителни
дејности, не се должни да имаат задолжителна општа резерва,
ако така е пропишано со друг закон.
7. ДАЛИ ДИВИДЕНДАТА МОЖЕ ДА СЕ
ИСПЛАТУВА ПОСЛЕ 30.09. 2021 ГОДИНА
Согласно одредбите од член 487 од ЗТД, по одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето добивка за распределба, собирот на
содружниците, односно собранието, го определуваат делот којшто им се доделува на содружниците, односно на акционерите,
во форма на дивиденда, според правата што ги дава уделот, односно според родот и класата на акциите.
Органот на управување може да исплати дивиденда во
износ, којшто не ја надминува вкупно остварената добивка искажана со годишната сметка и со финансиските извештаи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните
години или со резервите кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото, односно со статутот и ако се
покриени загубите од претходните години, ако тие од кои било
причини не биле покриени со последната одобрена годишна
сметка и со финансиските извештаи.
Ако е потребно, заради сигурност на друштвото или за
што порамномерна дивиденда, пред да се определи висината на
дивидендата, содружниците, односно акционерите можат со
договорот за друштвото, односно со статутот да определат да се
формира посебна резерва.
Начините на плаќање на дивидендата ги утврдуваат
содружниците, на собир на содружниците или преку изјаснување
со допишување, односно акционерите на собрание.
Согласно одредбите од член 487 став 5 од ЗТД, дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеца по завршувањето на деловната година. На содружниците, односно акционерите, може во текот на деловната година од предвид-ливиот
дел од добивката, да им се исплати аванс на име дивиденда.
Согласно одредбите од член 487 став 6 од ЗТД, доколку
дивидендата не се исплати во рокот до 30.09.2021 година, по
истекот на овој рок на износот на дивидендата, која треба да им
се исплати на акционерите, се пресметува законска затезна
камата, до денот на исплатата на дивидендата.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Врз основа на наведената одредба од член 487 став 5 и
6 од ЗТД, дивидендата може да се исплатува и после датумот од
30.09.2021 година, но на акционерите им следува и законска
затезна камата, утврдена од основицата за дивиденди.
8. ИСПЛАТИ НА ДИВИДЕНДИ ОД ДОБИВКИ
ОД 2014 ГОДИНА И ПОКАСНО
Со поднесувањето на годишната сметка за 2014 година,
веќе се изврши оданочување на добивката, која претставува дел
од основицата за оданочување.
Даночниот модел кој се укина, познаваше оданочување
на добивката при исплата на дивиденда, подразбираше неоданочување на добивката, во моментот на нејзиното утврдување,
наместо при нејзина исплата во вид на дивиденда.
Со новововедениот Закон за данок на добивка, добивката
се оданочува при поднесување на годишната сметка, не се врши
оданочување на дивидендите при нивна исплата, доколку истите
произлегуваат од добивката од 2014 година и покасно. Доколку
се задржеше моделот на оданочување на добивката при нејзина
исплата како дивиденда, немаше да постои оданочување на
добивката при поднесување на ДБ.
Основната придобивка од новововедениот модел на
пресметување и наплата на данокот на добивка е намалување
на администрирањето при исплатите на дивидендите (не се поднесува “ДД-ИД” при исплати на дивиденди од добивки од 2014 и
понатамошни години), од причини што данокот веќе е платен при
поднесувањето на годишната сметка.
Персонален данок на доход при исплати на дивиденди,
се пресметува и плаќа во моментот на исплатата на дивидендата, доколку примател на дивидендата е физичко лице.
9. PRESMETKA NA DANOK NA LI^EN DOHOD
PRI ISPLATA NA DIVIDENDA
Согласно одредбите од член 526 од Законот за данок на
личен доход, дивидендата претставува доход од капитал, остварен со учество во добивката кај правните лица.
Стапката на персоналниот данок на доход за исплата на
дивиденда во 2021 година, изнесува 10%.
16
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PRIMER: AD “NN” so odluka na Sobranieto na akcionerite vo 2021 godina, a na predlog na Upravniot odbor, po
godi{nata smetka, raspredeluva del od neto dobivkata od 2012
godina za isplata na dividendi, vo iznos od 400.000,00 denari.
Soglasno Odlukata, presmetaniot danok na dobivka i danokot
na li~en na dohod }e se odbie od iznosot na presmetanata dividenda. Na akcionerite im e isplaten neto iznosot na dividendite, a danokot na li~en dohod e uplaten na soodvetnata
smetka, preku e-pdd.
1. Presmetkata na danokot na li~en dohod od dividendi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bruto iznos na rasporedenata dividenda
Dano~na osnova za danok na dobivka
Dano~na stapka – danok na dobivka
Danok na dobivka (r.br. 2 х р.бр.3)
Даночна основа за ПДД (р.бр.1-р.бр.4)
Dano~na stapka – personalen danok
Personalen danok (r.br.5 h r.br.6)
Za isplata - neto dividenda
(r.br.1 – r.br.4 – r.br. 7)

400.000,00
400.000,00
10%
40.000,00
360.000,00
10%
36.000,00
324.000,00

NAPOMENA: Dokolku dividendite se isplatuvaat od
dobivkite ostvareni zaklu~no so 2008 godina ili od i po 2014
godina, ne podle`at na danok na dobivka, bidejki istiot e
platen so godi{nata smetka. Dokolku dobivkite se od 2009 do
2013 godina, se presmetuva danok na dobivka, na obrazec DD-ID,
koj se podnesuva do UJP na den na isplata, vo koj iznosot za
dividenda se prika`uva vo neto iznos h 11,1111% za danokot na
dobivka.
Kni`ewe:
951 – Akumulirana dobivka
od 2012 godina
400.000,00
25430 – Obvrski za dividendi
od udeli vo bruto iznos 400.000,00
- za raspredelba na dividenda po godi{na smetka od 2012 godina,
po Odluka od 30.08.2021 g.;
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25430 – Obvrski za dividendi
od udeli vo bruto
iznos
400.000,00
25431 – Obvrski po osnov
na neto dividendi
324.000,00
2330 – Danok na dobivka
od dividendi
40.000,00
23503 – Obvrski za personalen
danok od prihodi od
kapital i dividendi
36.000,00
- za obvrski za dividendi;
25431 – Obvrski po osnov
na neto dividendi
324.000,00
2330 – Danok na dobivka
od dividendi
40.000,00
23503 – Obvrski za personalen
danok od prihodi od
kapital i dividendi 36.000,00
1000 - Transakciona smetka
400.000,00
- isplateni dividendi, danok na dobivka i danok na li~en dohod
spored izvod br.___

10. ИСПЛАТИ НА ДИВИДЕНДИ КАЈ
ОБВРЗНИКОТ НА “ДБ-ВП”
Согласно одредбите од член 31 до 36 од Законот за
данокот на добивка, предвиден е поедноставен даночен режим
за пресметување и плаќање на данокот на добивка, врз основа
на остварен вкупен приход.
Наведените субјекти, кои ги исполнуваат условите до 3,
односно 6 милиони МКД вкупен приход (5 и 10 мил.МКД за 2020
година), данокот на добивка го утврдуваат на Образец “ДБ-ВП”.
Пресметувањето и плаќањето на основа на вкупен приход, притоа претставува конечна обврска за годината за наведените субјекти и истите не пресметуваат аконтации за данок на
добивка во наредната година, како што е случајот со обврзниците од “ДБ” Образец.
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Исто така, при пресметувањето и исплатите на дивидендите, не пресметуваат и плаќаат данок на добивка, доколку
дивидендите кои се исплатуваат, произлегуваат од годините,
кога обврзникот данокот на добивка го пресметувал и плаќал на
вкупен приход (според “ДБ-ВП” Образец).
11. ОБРАЗЕЦ ДД-ИД ПРИ ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДИ
ОД ДОБИВКИ ОСТВАРЕНИ ОД 2009 - 2013
Согласно новиот Закон за данок на добивка, добивката за
2014 година се оданочи на даночна основа во која влегува и
позитивниот финансиски резултат – добивката, за разлика од
порано, кога се оданочуваа само даночно непризнатите расходи,
во моментот на поднесување на годишната сметка.
Одовде не постои обврска за пополнување и поднесување на образец ДД-ИД за исплати на дивиденди, кои произлегуваат од добивката од 2014 година и понатаму.
Согласно одредбите од член 48 од Законот за данок на
добивка (“Службен весник на РМ” 112/14...290/20), даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки, остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други
распределби од добивката, имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка, во моментот на исплата на дивидендата.
Обврската се однесува на обврзниците кои данокот на добивка
го пресметуваат и плаќаат на ДБ.
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка по
основ на дивиденди од добивките остварени во периодот од
2009 – 2013 година, се врши на образецот „ДД-ИД” - Пресметка
на данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од
добивката.
Образецот „ДД-ИД” - Пресметка на данок на добивка на
исплатени дивиденди и други исплати од добивката е пропишан
со стариот правилник за данок на добивка, кој не е повеќе во
употреба, освен одредбата за поднесување на „ДД-ИД” за дивидендите од добивките од периодот 2009 – 2013 година.
Согласно одредбата од член 16 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и
спречување на двојното ослободување или двојното оданочување ("Службен весник на Република Македонија", 17/14... 31/17)
се применува одредбата од членот 5 став 1 од стариот Правил“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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ник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното
оданочување ("Службен весник на РМ" 173/11 и 72/14), за исплата на акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до
2013 година, за дивиденди и други распределби од добивката.
Согласно член 5 став 1 од стариот Правилник, основа за
пресметување на данокот е износот на исплатената дивиденда и другите распределби од добивката извршени во
тековната година. Пресметката на данокот се врши на образецот
“ДД-ИД“ – “Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга
распределба од добивката“, кој е составен дел на правилникот.
Пример 1: Трговското друштво за трговија на големо и
мало “Три ѕвезди” ДОО Скопје, со седиште на ул.”Филип II-ри
Македонски” бр. 2, на ден 15.04.2021 година донесе одлука за
распоредување на добивките остварени со годишните сметки за
2009 и 2010 година, за нето дивиденди и исплата на двајцата основачи по 2.700.000,00 денари или вкупно 5.400.000,00 денари.
Дивидендата се исплатува на содружниците на 15.10.2021
(после 30.09.2021 година).
Врз основа на одлуката за исплата на дивиденда донесена на собирот на содружници, добивката за 2009 година во
вкупен износ од 3.333.333 денари, целосно се распределува за
исплата на дивиденда. Исто така и од добивката од 2010 година
делот од 3.333.333 денари се наменува за исплата на дивиденда
од причини што друштвото е основано од двајца содружници со
учество во уделите во сразмер од 50:50.
Бидејќи станува збор за основачи - физички лица при
предвидувањето на износот за исплата (2 х 2.700.000,00 нето
дивиденда = 5.400.000,00 вкупна нето дивиденда), дивидендата
се зголемува за персоналниот данок на доход во износ од 10%,
односно пресметковно за 11,1111% од нето дивиденда за
исплата (2 х 2.700.000,00 = 5.400.000,00 милиони денари х
11,1111% = 600.000,00 денари персонален данок на доход или
вкупно 6.000.000,00 денари нето дивиденда + персонален данок
на доход.
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Покрај тоа потребно е да се определи износот на данокот
на добивка, кој пресметковно се определува од нето дивидендите зголемени за персоналниот данок на доход во износ од
6.000.000 со пресметковна стапка од 11,1111% или 6.000.000 х
11,1111% = 666.666). Врз основа на вака утврдените износи вкупниот износ на дивиденда и даноци од дивиденда, изнесува
6.666.666 денари, при што сметководителот ја подготвил следната пресметка:
1) I дел бруто дивиденда (добивка од 2009)
2) II дел бруто дивиденда (добивка од 2010)
3) Вкупно бруто дивиденда
4) Данок на добивка 10%
5) Нето дивиденда
6) Персонален данок 10%
7) Нето дивиденда за исплата
8) Дел за дивиденда за поединечен содружник

3.333.333
3.333.333
6.666.666
666.666
6.000.000
600.000
5.400.000
2.700.000

НАПОМЕНА: При исплатите на дивиденди, кои потекнуваат од добивката остварена од работењето, во и по 2014
година, не се пресметува повторно данок на добивка при
исплатата на дивидендата, ниту се поднесува образец ДДИД.
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СМЕТКОВОДСТВО
дипл.економист Јулија Минковска

ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ТРГОВСКИТЕ КНИГИ И
СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Чувањето и архивиањето на финансискaта и сметководствената документација, како и други документи
пропишани пооделно со законските прописи се однесува
за следните субјекти: Државните органи, Судовите, Единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, Трговски друштва и другите правни лица, Политичките партии,
Општествените организации и Здруженија на граѓани и
Поединци кои вршат самостојна дејност или професија и
Физичките лица.

VOVED
^uvaweto i arhiviraweto na finansiskata i smetkovodstvenata dokumentacija, e uredena so odredbite na slednite zakonski propisi:
 Zakon za arhivski materiјal (“Slu`ben vesnik na
RM” 95/12; 41/14; 72/15; 148/15; 169/15; 53/16);
 Zakon za trgovski dru{tva (“Slu`ben vesnik na
RM” 28/04;... 30/16;61/16; 64/18; 120/18,290/20 );
 Zakon za danok na dodadena vrednost (“Slu`ben
vesnik na RM” 44/99...124/19; 275/19; 267/20, 163/21);
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 Zakon za danok na li~en dohod („Slужбen vesnik
na RM” 241/18; 275/19, 290/20; 85/21);
 Zakon za dano~na postapka (“Slu`ben vesnik na
RM” 13/06...275/19, 290/20);
 Zakon za smetkovodstvo na buxetite i buxetskite korisnici (“Slu`ben vesnik na RM” 61/02;
81/05; 24/11; 145/15; 170/17, 122/21);
 Zakon za smetkovodstvo na neprofitnite organizacii (“Slu`ben vesnik na RM” 24/03; 17/11; 54/15,
122/21);
 Zakon za hartii od vrednost (“Slu`ben vesnik na
RM” 95/05...23/16; 83/18, 7/19, 31/20).
 Uredba za kancelarisko i arhivsko rabotewe
(“Slu`ben vesnik na RM” 1/14);
 Upatstvo za na~inot i tehnikata na postapuvawe
so arhivskiot i dokumentiraniot materijal vo
kancelariskoto i arhivskoto rabotewe (“Slu`ben vesnik na RM” 99/14);
1. ZA[TITA I ^UVAWE NA ARHIVSKIOT
I DOKUMENTARNIOT MATERIJAL
Soglasno Zakonot za arhivski materijal (vo prodol`enie Zakonot), se ureduva za{titata, ~uvaweto, obrabotkata i koristeweto na arhivskiot materijal, inspekciskiot
nadzor i nadle`nostite na Dr`avniot arhiv na RM.
Za{titata, ~uvaweto, obrabotkata i koristeweto na
arhivskiot materijal e od javen interes.
Архивскиот материјал претставува целокупниот изворен и репродуциран (пишуван, цртан, печатен, фотографиран, филмуван, аудиовизуелизиран, механографиран, електронски, дигитално, оптички или на друг начин забележан)
документарен материјал од трајна вредност, кој е од значење за
Републиката, науката, културата, имателите, како и за други
потреби;
Документарeн материјал, како извор на архивскиот
материјал, го сочинува целокупниот изворен и репродуциран
(пишуван, цртан, печатен, фотографиран, филмуван, аудио
визуелизиран, механографиран, електронски, дигитално, оптички или на друг начин забележан) материјал и книги и други
евиденции за тој материјал, создадени во работата на имате“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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лите, додека тој е од значење за нивната тековна работа и сé
додека од него не е издвоен архивскиот материјал;
NAPOMENA: Архивскиот материјал од посебно културно и историско значење, како добро од општ интерес,
посебно се заштитува, согласно прописите за заштита на
културното наследство.
Документарниот материјал од којшто не е извршено одбирање на архивскиот материјал, без оглед на тоа кој го создал
и каде се наоѓа, претставува и се чува како целина и од него не
смеат да се издвојуваат делови.
Архивскиот материјал, кој е создаден во електронска,
дигитална, оптичка или друга форма (запис), се пренесува во
хартиена форма.
Архивскиот материјал, доколку не е можно да се пренесе во хартиена форма, останува во изворна форма, во која е
создаден. Канцелариското и архивско работење, го уредува
Владата на Република Македонија.
Начинот и техниката на постапување, со архивскиот и
документарниот материјал, во канцелариското и архивското работење, го пропишува директорот на Државниот архив на РМ.
1.1. Elektronski arhivski i dokumentaren materijal
Soglasno ~len 8 od Zakonot, eлектронска архивa опфаќа чување на електронските документи во изворен облик, во кој
се креирани, испратени, примени и архивирани, vo облик со кој
изворната содржина не се менува.
Електронските документи се чуваат во изворна форма во информацискиот систем на медиуми, кои овозможуваат
трајност на електронскиот запис во текот на неговиот пропишан
рок на траење и се дел од електронската архива.
Електронските документи треба да бидат во секој
момент достапни во читлив облик за оние лица кои имаат
право на пристап до нив i треба да се заверени со електронски потпис.
Електронските документи треба да бидат архивирани во
соодветен облик, со соодветна технологија и постапки, кои
заедно со електронскиот потпис ќе дадат гаранција за нивната
веродостојност и целокупност за време на чувањето, како и
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гаранција дека не можат да бидат менувани или неовластено
избришани.
Електронските документи треба да овозможуваат веродостојно да се утврди потеклото, креаторот, времето, начинот и
обликот, во кој се ставени во системот за чување.
Постапките за одржување и измена на медиумите за архивирање на електронските документи, не треба да ја менуваат
целокупноста и неповредливоста на електронските документи.
Електронските документи треба со сигурност, доверливо
и веродостојно да се задржат во периодот на чување, како и
соодветните документи на хартија, дефинирани со закон или
друг пропис.
Податоците евидентирани во дигитални бази на податоци и дигиталните слики на документи, добиени со дигитализација на конвенцијални документи, се чуваат на начин кој ги обезбедува од неовластен пристап, бришење, менување или губење на податоците, во согласност со закон и други прописи за
управување и заштита на информациските системи (правење на
бекап копии секојдневно на компакт диск, DVD, магнетна лента,
мобилен цврст диск или на сервер од некој провајдер, кој дава услуги
за чување на база на податоци, во согласност со законските прописи).
Имателот на архивски и документарен материјал е должен да направи план за реконструкција и обнова на податоците
во случај на хаварија.
Процедурите за изработка на сигурносни копии и за обнова на податоците, треба да овозможуваат сигурна и целокупна обнова на податоците, во најкраток рок.
Електронските записи се архивираат и чуваат на начин
со кој се обезбедува обнова на податоците, нивно прегледување и користење во случај на губење и оштетување на податоците во компјутерскиот систем, во кој се врши обработка и запис
на податоците, односно оштетување или уништување на
инфраструктурата, која овозможува користење на податоците.
1.2. Јaven arhivski i dokumentaren materijal
Soglasno ~len 16 od Zakonot, aрхивскиот и документарниот материјал, создаден во работата на државните органи,
институции, јавните установи и служби, јавните претпријатија,
единици на локалната самоуправа и градот Скопје, трговските
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

27

Деловни Информации бр.8/2021

друштва основани од државата или во кои доминантен капитал
има државата, единиците на локалната самоуправа и градот
Скопје и правните и физичките лица на кои со закон им се доверени јавни овластувања, претставува јавен архивски и документарен материјал и е сопственост на РМ.
Имателот на јавен архивски и документарен материјал е
должен за своето основање, статусна измена, надлежност и престанување со работа да го извести Државниот архив.
Државниот архив утврдува попис на иматели на јавен
архивски и документарен материјал.
Јавниот архивски и документарен материјал е неотуѓив.
Приватните правни и физички лица, не смеат да собираат, стекнуваат, чуваат и поседуваат јавен архивски и документарен материјал.
1.2.1. Prava i obvrski na imatelite na arhivski i
dokumentaren materijal
Soglasno ~len 18 od Zakonot, imatelot na arhivski
dokumentiran materijal, ima pravo na:
 Koristewe na materijalot, soglasno Zakonot i
 Stru~na pomo{ vo pogled na za{tita, ~uvawe i koristewe na materijalot, so {to toj e dol`en da go
za{tituva, ~uva i odr`uva arhivskiot i dokumentiran materijal vo izvorna i bezbedna sostojba, da ne
se o{teti, is~ezne ili uni{ti.
1.2.2. Odbirawe na arhivski i uni{tuvawe na
dokumentarniot materiјal
Soglasno ~len 21 od Zakonot, rаспоредувањето на
документарниот материјал, се врши според планот на архивски
знаци.
Одбирањето на архивскиот од документарниот материјал и издвојувањето на документарниот материјал се врши редовно според листа на архивски материјал, односно листа на
документарен материјал, со рокови на негово чување.
Имателот донесува:
 Pлан на архивски знаци;
 Lиста на архивски и документарен материјал и ги
доставува до Државниот архив, заради добивање на
согласност за примена на планот и листите.
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При одбирањето на архивскиот материјал посебно се
обележува архивскиот примерок.
Одбирање на архивскиот од документарниот материјал создаден до 31 декември 1946 година, може да врши
само Државниот архив.
Одбирање и средување на јавен архивски и документарен материјал, освен имателот, може да врши само Државниот
архив.
Трошоците во врска со одбирањето, евидентирањето,
средувањето и предавањето на архивскиот материјал ги поднесува имателот на архивскиот и документарниот материјал.
Isto taka toj e dol`en da prezeme posebni merki za
za{tita na materijalot za vreme na voena ili vonredna sostojba, koi posebni merki gi ureduva Vladata na RM.
По istekot na rokot za ~uvawe, dokumentarniot materiјal:
 Se predava na uni{tuvawe na pravno lice registrirano za otkup i promet na otpaden materiјal ili
 Se uni{tuvawe kaj imatelot, soglasno so utvrdena postapka.
NAPOMENA: Имателот е должен да изврши попис на
предложениот документарен материјал за уништување и
пописот со барање го доставува до Државниот архив заради добивање на согласност за уништување.
Доколку Државниот архив констатира дека во предложениот документарен материјал за уништување, нема архивски
материјал или документарен материјал на кој не му истекол рокот за чување, издава согласност за негово уништување.
Државниот архив нема да даде согласност за уништување на предложениот документарен материјал, доколку имателот нема извршено попис и опис на архивскиот материјал за периодот за кој се предлага уништувањето на документарниот
материјал.
Кога имателот на јавен архивски и документарен материјал ќе престане со работа, неговиот материјал во изворна,
комплетна, одбрана, средена и евидентирана состојба, се предава на имателот, кој ги презема неговите права и должности.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Izdvojuvaweto na dokumentarniot materijal, imatelot
go vr{i komisiski, redovno sekoja godina, vrz osnova na listata na dokumentaren materijal so rokovi na nivno ~uvawe.
Po istekot na rokot na ~uvawe, komisijata izgotvuva
popisen list na dokumentarniot materijal, koj se predlaga za
uni{tuvawe.
Popisniot list na dokumentarniot materijal, koj se
predlaga za uni{tuvawe, se prilo`uva kon baraweto i istiot
treba da gi sodr`i slednite elementi:








Naziv na imatelot na dokumentarniot materijal;
Reden broj na dokumentot;
Godina od koja poteknuva dokumentot;
Arhivski znak na dokumentite;
Sumaren opis po vidovi na dokumentite;
Koli~estvo izrazeno vo metri dol`inski;
Obrazlo`enie zo{to se predlaga za uni{tuvawe na
dokumentarniot materijal; i
 Potpis i pe~at na odgovornoto lice i potpis na
~lenovite na komisijata.
Popisen list na dokumentiraniot materijal
predlo`en za uni{tuvawe
Naziv na dr`avniot organ pretprijatieto ili drugo
pravno lice .
R.br.

Godina

Arhivski
znak

Sumaren opis po vid
dokumentiran

Koli~ina
vo metri
(dol`ina

Obrazlo`enie:
_____________________________________________________
Potpis na funkcioner
Komisija
Odgovorno lice
M.P.
1. ______________
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1.2.3. Predavawe na arhivskiot materijal
Soglasno ~len 27 od Zakonot, aрхивскиот материјал
записнички се предава на Државниот архив во изворна, комплетна, одбрана и средена состојба, со попис и опис на материјалот, сместен во архивски кутии на начин и во рокови
утврдени спогодбено меѓу имателот на материјалот и Државниот архив. Рокот за предавање на јавниот архивски материјал
не може да биде подолг од 20 години од неговото создавање.
1.3. Privaten arhivski i dokumentaren material
Soglasno Член 30 od Zakonot, pриватен архивски и
документарен материјал е материјал кој настанал во работата
на приватните правни и физички лица (иматели), односно е во
сопственост на приватни правни и физички лица.
Државниот архив, утврдува попис на иматели на приватен архивски и документарен материјал, за кој ќе оцени дека е
од интерес за Република Македонија.
1.3.1 Должности на имателите на приватен
архивски и документарен материјал
Soglasno Член 32 od Zakonot, iмателите на приватен
архивски и документарен материјал се должни да vodat osnovna ili sopstvena evidencija za arhivskiot i dokumentarniot
materiјal, da donesat plan na arhivski znaci so lista na arhivski i dokumentaren materiјal, da vr{at tekovno odbirawe
na arhivskiot od dokumentarniot materiјal i da go ~uvaat
trajno arhivskiot material soglasno Zakonot.
Po isklu~ok imatelite na privaten arhivski materiјal
koi imaat do 49 vraboteni se dol`ni da donesat:



Plan na arhivski znaci so lista na arhivski i
dokumentaren materiјal,
Dokolku imaat arhivski materiјal i da go ~uvaat
trajno arhivskiot materiјal.
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Vo slu~aj na prestanok na imatelot na privaten arhivski materiјal, arhivskiot materiјal e dol`en da go predade na negoviot praven sledbenik, odnosno da go predade na
Dr`avniot arhiv, dokolku nema prven sledbenik, vo rok od 15
dena od prestanokot.
1.3.2. Промет со приватен архивски материјал
Soglasno ~лен 33 od Zakonot, imателот може приватниот
архивски материјал да го подари, продаде или даде на чување
на трето лице.
Приватниот архивски материјал не смее да се оттуѓува
или на друг начин отстапува на странски физички и правни лица.
Приватниот архивски материјал кој по пат на подарок,
продажба или на чување дојде во владение на Државниот архив
е достапен за користење под услови и на начин определени за
јавниот архивски материјал, доколку со договорот поинаку не е
определено.
1.4. ^uvawe i arhivirawe na finansisko
materijalnata i druga dokumentacija
Pravnite i fizi~kite lica vo sekojdnevnoto rabotewe
sozdavaat dokumentaren materijal koj imaat obvrska da go ~uvaat vo rokovite opredeleni so odrebite na Upatstvoto za na~inot i tehnikata na postapuvawe so arhivskiot i dokumentarniot materijal vo kancelariskoto i arhivskoto rabotewe, dodeka pak arhivskiot materijal (izvle~en od dokumentarniot)
IMAAT OBVRSKA trajno da go ~uvaat.
Dokumentarniot materijal, me|u drugoto, e i materijalot koj proizleguva od finasiskoto i materijalnoto rabotewe
na pravnite i fizi~kite lica.
Rokovite za ~uvawe na dokumentitie (me|u koi i dokumentitie od oblasta na finasiskoto i materijalnoto rabotewe), se utvrdeni soglasno Upatstvoto, kako Priloг br. 3 od
Listata na dokumentaren materijal, so rokovi na ~uvawe.
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Red.
Br.

Dokumentaren materijal i
Materijalno - finansiski dokumenti

Rok na
~uvawe

2

3

1

05/02.
05/03.

05/04.

Propisi i upatstva za finansisko i materijalno rabotewe;
Evidencii i dokumenti za finansiskoto rabotewe za Buxetskite korisnici:
Delovni knigi na buxetiti i buxetskite korisnici: (Dnevnik; Glavna kniga; Kniga na prihodi i rashodi i kniga
na sredstvata, obvrskite i izvorite na
sredstvata);
Pomo{ni knigi (Analiti~ka evidencija: кniga na vlezni i izlezni smetki,
кniga за nabavki, книга (ПОПИС) за
инвентарот книга (попис) на капиталниот имот, книга за јавниот долг, kniga
za blagajna, кniga na pobaruvawata i obvrskite i кniga na izvodi na smetkata);
Smetkovodstveni dokumenti, vrz osnova na koi se vneseni podatocite vo
delovnite knigi;
Ispravi {to se odnesuvaat na platniot promet;
Proda`ni i kontrolni blokovi, pomo{ni presmetki i sli~ni ispravi;
Evidencija i dokumenti za finansiskoto
rabotewe za dano~ni obvrznici:
Trgovski knigi, smetkovodstveni dokumenti, zapisi i popisi, bele{ki za primeneti smetkovodstveni politiki i
drugi dokumenti vo vrska so organizacijata; Delovni pisma i korespodencii,
Smetki za kni`ewe;
Drugi dokumenti dokolku imaat zna~ewe za odano~uvawe, еvidencii za gotovinski promet (denarska i devizna blagajna);
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05/05.

05/06.
05/07
05/08.

Evidencii i dokumenti za finansiskoto
rabotewe na neprofitni organizacii:
Dnevnik; Glavna kniga;
Pomo{ni knigi (analiti~ka evidencija); Smetkovdstveni dokumenti vrz osnova na koi se vneseni podatocite vo
delovnite knigi;
Ispravi {to se odnesuvaat na platniot
promet;
Proda`ni i koнtrolni blokovi, pomo{ni presmetki i sli~ni ispravi;
Isplatni listi za plati, kartoni za plati
i prijavi na podatoci za utvrduvawe na
neto plati i sta` na osiguruvaweto;
Dosijea za javni nabavki za dvi`ni stvari
i uslugi;
Prepiska za finansisko materijalnoto
rabotewe.

10 год

5 god.
3 год
2 god.
45 god.
5 god.
3 god.

NAPOMENA: Rokovite na ~uvawe na odredeni dokumenti od dokumentarniot materijal, ne se sovpa|aat so utvrdenite rokovi na ~uvawe na tie dokumenti so odredbite
na Zakonot za trgovskite dru{tva, Zakonot za dano~na postapka, Zakonot za smetkovodstvo na buxetite i buxetskite
korisnici i Zakonot za smetkovodstvo na neprofitnite
organizacii.
1.5. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na zakonot
Soglasno ~len 65 od Zakonot, Глоба во износ од 2.000
евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок
на правното лице кое има над 49 вработени и кое е имател на
приватен архивски и документарен материјал, не донесе план на
архивски знаци со листа на архивски и докум-ентарен материјал,
не врши тековно одбирање на архивскиот од документарниот
материјал и не го чува трајно архивскиот материјал (член 32
став 1).
Globa vo iznos od 30% od odmerenata Globa za pravnoto lice, }e mu se izre~e i na odgovornoto lice vo pravnoto
lice.
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2. ^UVAWE NA FINANSISKO–MATERIJALNATA I
DRUGA DOKUMENTACIJA, SOGLASNO ODDELNI
ZAKONI I DRUGI PROPISI
2.1. Zakon za trgovskite dru{tva
Soglasno odredbite od ~len 474 na Zakonot za trgovskite dru{tva, propi{ana e obvrskata i rokovite za ~uvawe
na trgovskite knigi, smetkovodstvenite dokumenti, godi{nite smetki i finansiskite izve{tai, za site registrirani
trgovci. Spored odredbite na ovoj ~len na zakonot, trgovcite
se dol`ni da gi ~uvaat, vo utvrdenite rokovi, slednata dokumentacija:
Red.
Br.

Materijalno – finansiska i
druga dokumentacija

Rok na
~uvawe

1

2

3

01.
02.

Godi{ni smetki i finansiski izve{tai;
Trgovski knigi (po istekot na godinata za koja {to se odnesuvaat);
Smetkovodstvenite dokumenti (od istekot
na godinata vo koja{to se iskoristeni za
sosta-vuvawe na trgovskite knigi);
Smetkovodstvenite dokumenti za presmetka
na plati, kako i samite spisoci za isplata
na plata.

Trajno

03.
04.

10 god.
5 god.
Trajno

Isto kako i kaj Zakonot za arhivski materijal i so Zakonot za trgovskite dru{tva e predvideno deka, godi{nite
smetki i finansiskite izve{tai, trgovskite knigi i smetkovodstvenite dokumenti, se ~uvaat vo izvorna forma ili
preneseni na nekoi od mediumite za avtomatska ili za mikrografska obrabotka na podatocite.
Na~inot i postapkata za ~uvawe na ovie dokumenti
kako del od dokumentarniot materijal na trgovecot, gi propi{uva odgovornoto lice kaj trgovecot, vo soglasnost so odredbite na Zakonot za arhivska gra|a,
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Uredbata za kancelarisko i arhivsko rabotewe i Upatstvoto za na~inot i tehnikata na postapuvawe so dokumentarniot materijal i arhivskata gra|a vo kancelariskoto i arhivskoto rabotewe i istite vo sekoj moment treba da bidat dostapni i na barawe na nadle`ni organi prezentirani.
Soglasno odredbite na ~len 547 od Zakonot za trgovskite dru{tva e utvrdeno deka po zavr{uvaweto na likvidacijata nad dru{tvoto, likvidatorite imaat obvrska da gi
dostavat godi{nata smetka i izve{tajot do sodru`nicite, do
sobirot na sodru`nicite ili do sobirot na dru{tvoto.
Likvidatorite kon prijavata, zaradi bri{ewe na dru{tvoto vo trgovskiot registar, podnesuvaat odobrena godi{na
smetka i izve{taj kako i prepis od odlukite na sodru`nicite,
sobirot na sodru`nicite i sobranieto na dru{tvoto so koi{to
se odobruva rabotata na likvidatorite.
Od napred iznesenoto proizleguva deka postapkata i
na~inot na ~uvawe i arhivirawe na dokumentacijata e obvrska na sodru`nicite, sobirot na sodru`nici ili sobranieto na
dru{tvoto, a vo soglasnost na odredbite od Zakonot za
arhivski materijal.
2.1.1. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na Zakonot
Soglasno ~len 598 став (1) точка 8 od Zakonot, trgovecot
poedinec, ako ne gi ~uva na soodveten i pravilen na~in
trgovskite i drugi dokumenti, soglasno odredbite od ~len 474
na Zakonot za trgovski dru{tva, }e se kazni so Globi od 1000
evra vo denarska protivvrednost.
Pokraj Globata od 1000 evra na trgovecot-poedinec }e
mu se izre~e prekr{o~na sankcija zabrana na vr{ewe dejnost
od 1 do 3 godini, smetaj}i od denot na pravosilnosta na
presudata.
Me|utoa, soglasno Zakonot za trgovskite dru{tva, ne se
predvideni kazneni odredbi za trgovskite dru{tva, od pri~ina {to arhiviraweto i ~uvaweto na arhivskata gra|a i dokumentarniot materijal e predvidena so drugi zakoni.
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2.2. Zakon za danok na dodadena vrednost
Soglasno ~len 56 na Zakonot za danok na dodadena
vrednost, Фактурите и другите документи издадени во согласност со овој закон, како и деловните книги на даночните обврзници се чуваат најмалку пет години по истек на календарската година, за која се однесуваат.
Фактурите кои се издадени во електронска форма се
чуваат во оригиналната форма во која се издадени, односно
примени.
Автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината на фактурите кои се чуваат, како и нивната читливост,
мора да бидат обезбедени од моментот на издавање до истекот
на рокот.
Издавачот и примателот на фактурата во електронска
форма се должни да обезбедат и чуваат релевантни информации во врска со издавањето и приемот на фактурата
преку кои може со сигурност да се утврди автентичноста на
потеклото и интегритетот на содржината во утврдениот рок.
Фактурите без разлика на формата во која се издадени
се чуваат на територијата на Република Македонија.
Министерот за финансии, во согласност од министерот
за информатичко општество и администрација го пропишува
начинот на издавање, пренос, примање и чување на фактура
издадена во електронска формаfakturite, izdadeni vo soglasnost so ovoj zakon, kako i delovnite knigi na dano~nite obvrznici, se ~uvaat najmalku 5 (pet) godini, po istekot na kalendarskata godina, za koja se odnesuvaat.
2.2.1. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na Zakonot
Soglasno ~len 60 став 1 точка 6 od Zakonot, Глоба во
износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност 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 противвредност на даночен
обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за
прекршок, ако:
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

37

Деловни Информации бр.8/2021

фактурите или другите документи издадени во согласност со овој закон или деловните книги не ги чува во пропишаниот рок od 5 godini.
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност 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 наведените прекршоци.
Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен обврзник - трговец поединец и лице кое
самостојно врши дејност ќе им се изрече доколку не ги чува фактурите и другите документи или деловни книги во пропишаниот
рок.
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко
лице ќе им се изрече доколку не ги чува фактурите и другите
документи или деловни книги во пропишаниот рок.
2.3. Zakon za Danok na liчen dohod
Soglasno ~len 34 od Zakonot, dano~nite obvrznici na
danok na dohod (samostojnite vr{iteli na dejnost – trgovec
poedinec), dol`ni se delovnite knigi i drugata evidencija i
dokumentacija da gi ~uvaat najmalku 5 (pet) godini od posledniot den na delovnata godina, na koja se odnesuvaat, dokolku
so drug zakon poinaku ne e propi{ano.
2.3.1. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na Zakonot
Soglasno ~len 107 od Zakonot, Globa vo iznos od 100 до
250 evra vo denarska protivvrednost за сторен прекршок на
даночен обврзник-трговец поединец и лице кое самостојно врши
дејност, ќе му се изрече ako;
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2.4. Zakon za dano~na postapka
Soglasno ~len 48 od Zakonot, dano~niot obvrznik koj
mora da vodi delovni knigi i evidencii, zaradi odano~uvawe, dokolku tie se regulirani so posebni dano~ni zakoni,
mora uredno da se ~uvaat, vo slednite utvrdeni rokovi i toa:
Red.
Br.

Materijalno–finansiska i
druga dokumentacija

Rok na
~uvawe

1

2

3

01.

Trgovski knigi, smetkovodstveni dokumenti, zapisi i popisi, godi{na smetka i finansiski izve{tai, bele{ki za primenetite smetkovodstveni politiki i drugi dokumenti vo vrska so organizacijata.
Delovni pisma i korespondencii.
Smetki za kni`ewe.
Drugi dokumenti, dokolku istite imaat
zna~ewe za odano~uvawe
Kni`ewata i drugite evidentirawa i vo
elektronska forma, a osobeno dnevniot
gotovinski promet, koj mora da se bele`i
kontinuirano – po redosled na negovoto
nastanuvawe.

02.
03.
04.
05.

.
10 год
10 god.
10 god.
5 god.
5.god.

2.4.1. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na Zakonot
Soglasno ~len 179-a od Zakonot, Globa vo visina od
3.000 evra vo denarska protivvrednost, }e mu se izre~e na
dano~en obvrznik, pravno lice ako:


Ne gi ~uva Delovnite knigi i evidenciite, na na~in
predviden so Zakonot.

Za ovoj prekr{ok se izrekuva Globa za odgovornoto
lice, vo pravnoto lice, vo iznos od 30% od odmerenata
Globa na pravnoto lice, a za fizi~koto lice, Globa vo
visina od 150 do 450 evra, vo denarska protivvrednost.
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2.5. Zakon za smetkovodstvoto za buxetite
i buxetskite korisnici
Buxetite i buxetskite korisnici na krajot na fiskalnata godina gi zaklu~uvaat i gi podvrzuvaat delovnite
knigi. Dnevnikot i glavnata kniga gi potpi{uva ovlastenoto
lice i odgovorniot smetkovoditel na buxetot i buxetskiot
korisnik ili lice koe{to toj }e go ovlasti. So potpisot se
potvrduva to~nosta i usoglasenosta so zakonskite odredbi.
Ako smetkovodstvenite podatoci se obrabotuvaat so
elektronski smeta~, otkako dnevnikot i glavnata kniga }e se
zaklu~at, buxetot i buxetskite korisnici se dol`ni da gi
otpe~atat i potoa da gi podvrzat.
Soglasno ~len 10 od Zakonot, delovnite knigi i
smetkovodstvenite dokumenti, koi se ~uvaat vo izvorna forma ili preneseni na nekoi od mediumite za avtomatska ili
mikrografska obrabotka na podatocite ili na drug soodveten
na~in, i spored svojot vid se ~uvaat, vo slednite rokovi:
Red
Br.

Delovni knigi i
smetkovodstveni dokumenti

Rok na
~uva.

1

2

3

01.
02.
03.
04.

Dnevnik i glavna книга;
Pomo{ni knigi (analiti~ka evidencija);
Godi{nite smetki so nivnite prilozi;
Kone~nite presmetki na plati na vrabotenite,
kako i isplatnite listi na platite na vrabotenite, ako sodr`at bitni podatoci za vrabotenite;
Smetkovodstvenite dokumenti vrz osnova na
koi se vneseni podatocite vo delovnite knigi;
Ispravite {to se odnesuvaat na platn.promet
Proda`nite i kontrolnite blokovi, pomo{nite presmetki i sli~ni ispravi.

10 god.
5 god.
Trajno.

05.
06.
07.

Trajno

5 год
3 god.
2 god.

Rokot na ~uvawe na delovnite knigi, po~nuva so
posledniot datum od Fiskalnata godina, na koja {to se odnesuvaat. Buxetite i buxetskite korisnici se dol`ni, nezavisno
od na~inot na vodeweto i ~uvaweto na knigite, vo sekoe vreme
40
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da obezbedat dostapnost na istite, da gi ~uvaat i da gi za{titat vo rokot utvrden za toa i moraat da garantiraat deka tie
mo`at da bidat prezentirani vo sekoe vreme.
2.5.1. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na Zakonot
Soglasno ~len 30 став 1 точка 4 od Zakonot, Globa vo
iznos od 500 do 800 evra vo denarska protivvrednost }e mu
se izre~e za prekr{ok na odgovornoto lice na buxetite i
buxetskite korisnici ako:
 ne gi ~uva na soodveten i pravilen na~in delovnite knigi, smetkovodstvenite dokumenti, ispravi ni finansiski izve{tai do rokot propi{an so Zakonot, ili ako za nivnoto ~uvawe ne opredeli odgovorno lice.
Globa vo visina od 1000 do 1600 evra vo denarska
protivvrednost, }e se izre~e za prekr{ok na odgovorniot
smetkovoditel, ako ne gi ~uva delovnite knigi do predvideniot rok (~len 10).
2.6. Zakon za smetkovodstvoto na
neprofitnite organizacii
Neprofitnite organizacii se dol`ni da vodat delovni knigi vo soglasnost so odredbite na zakonot, prifatenata
smetkovodstvena praktika i smetkovodstvenite standardi.
Neprofitnite organizacii na krajot na delovnata
godina gi zaklu~uvaat i podvrzuvaat delovnite knigi. Dnevnikot i glavnata kniga gi potpi{uva zakonskiot zastapnik na
neprofitnata organizacija ili lice koe{to toj }e go ovlasti.
So potpisot se potvrduva to~nosta i usoglasenosta so
zakonskite odredbi.
Ako smetkovodstvenite podatoci se obrabotuvaat so
elektronski smeta~, otkako dnevnikot i glavnata kniga }e se
zaklu~at, neprofitnite organizacii se dol`ni da gi otpe~atat, a potoa da gi podvrzat.
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Soglasno ~len 8 od Zakonot delovnite knigi i smetkovodstvenite dokumenti, koi se ~uvaat vo izvorna forma ili
preneseni na nekoi od mediumite za avtomatska ili mikrografska obrabotka na podatocite ili na drug soodveten na~in
i spored svojot vid se ~uvaat vo slednite rokovi:
Red
Br.

Delovni knigi i
smetkovodstveni dokumenti

Rok na
~uvae

1

2

3

01.
02.
03.

Dnevnik i glavna книга;
Pomo{ni knigi (analiti~ka evidencija);
Kone~nite presmetki na plati na vrabotenite,
kako i isplatnite listi na platite na vrabotenite, ako sodr`at bitni podatoci za vrabotenite;
Smetkovodstvenite dokumenti vrz osnova na
koi se vneseni podatocite vo delovnite knigi;
Ispravite {to se odnesuvaat na platniot
promet;
Proda`nite i kontrolnite blokovi, pomo{nite presmetki i sli~ni ispravi.

10 god.
5 god.

04.
05.
06.

Trajno
5 god.
3 god.
2 god.

Rokot na ~uvawe na delovnite knigi, po~nuva so posledniot datum od godinata na raboteweto na koja {to se odnesuvaat.
Neprofitnite organizacii se dol`ni, nezavisno od
na~inot na vodeweto i ~uvaweto na knigite, vo sekoe vreme da
obezbedat dostapnost na istite, da gi ~uvaat i da gi za{titat,
vo rokot utvrden za toa i moraat da garantiraat deka tie
mo`at da bidat prezentirani vo sekoe vreme.
2.6.1. Prekr{o~ni odredbi za nepo~ituvawe na Zakonot
Soglasno ~len 20 od Zakonot, Globa vo iznos od 3.000
evra vo denarska protivvrednost, }e se izre~e za neprofitnata organizacija ako:
 Ne gi ~uvaat na soodveten i pravilen na~in
delovnite knigi.
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Вид на документ

Сметк.докум.внесени во
деловни книги
Исправи кои се
однесуваат на платен
промет
Продаж. и контрол..
блоко-ви помош. пресм
и сл. Ис-прави
Дневник и главна книга
Помош. книги
(аналитичка евиденција)
Конеч. пресм. на плати и
исплатни листи на
врабо-тени.
Годиш. сметки и
извештаи
Записи и пописи
Деловни писма
Белеш. за сметкov.
полит. и други.
документи
Сметки за книжење
Документи за дневен
готовински. промет
Други докум. значајни
за оданочување

Упатство
за Архив.
Работ.

Закон
за
трговски
друштва

Закон
за
ДЛД

Закон
за
Даночна
постапка

Закон
за
сметков. на
Буџети

Закон
за
сметков.
на Непроф.

Закон
за
ДДВ

5 год.

5 год.

5 год.

5 год.

10 год.

5 год.

5 год.

3 год

/

/

/

/

3 год

3 год

2 год

/

/

/

/

2 год

2 год

10 год

10 год

5 год

5 год

10 год

10 год

10 год

5 год

10 год

/

/

10 год

5 год

5 год

45 год

Трајно

/

/

10 год

Трајно

Трајно

/

/

10 год

Трајно

/

10 год
10 год

Трајн
о
/
/

/
/

/
/

10 год
10 год

/
/

/
/

10 год

/

/

/

10 год

/

/

10 год

/

/

/

10 год

/

/

/

/

/

/

5 год

/

/

5 год

/

/

5 год

5 год

/

/

/
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НЕСТОПАНСТВО
дипл.економист Јулија Минковска

РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР
И ДОДАТОЦИ ОД ПЛАТА ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР
Исплатата на Регрес за годишен одмор и Додатоци
од плата за вработените во Јавниот сектор е регулирано
согласно законот за Извршување на Буџетот за 2021 година (“Службен весник на РМ” 307/20, 171/21), Гранскиот
КД за Органи на државна управа, Стручни служби на Влада на РМ, Судовите, Јавните обинителства, Казнено-поправните и воспитно поправните установи, Државно правобранителство, општините, градот и општините на градот Скопје Агенциите, Фондовите и други органи основани од Собранието на РМ (“Службен весник на РМ” 51/20,
172/21).

VOVED
Pravoto na ostvaruvawe na dodatocite i нadomestocite povrzani so rabota kaj vrabotenite vo Javniot sektor e
regulirano vo pove}e zakonski propisi, koi propi{uvaat
razli~ni vidovi na nadomestoci, koi vo oddelni zakonski
propisi, ne se spomnati ili se ukinati.
Nezavisno {to oddelni zakonski re{enija, predviduvaat pove}e vidovi nadomestoci, sepak treba da se ima predvid sodr`inata na odobreniot buxet na buxetskiot korisnik,
dali vo istiot se planirani i odobreni, takov vid na isplati.
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So cel da se namali rashodnata strana na Buxetot na
RM, vo minatiot period bea doneseni niza restriktivni merki, so koi se ukinati nekolku zna~ajni nadomestoci, koi spored
postojanata zakonska regulative, vrabotenite kaj buxetskite
korisnici i edinkite korisnici, imaat pravo na ostvaruvawe.
Pri planiraweto i isplatata na nadomestocite, povrzani so rabotata, se postavuva pra{aweto dali tie se predvideni so zakonskata regulativa i dali se planirani pri formirawe na Buxetot na buxetskiot korisnik.
1. ИСПЛАТА НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР
Правото за исплата на Регрес за годишен одмор во
јавниот сектор е регулирано Согласно Гранскиот колективен
договор за органите на државната управа, судовите, јавните
обвинителства, казнено - поправните и воспитно - поправните
установи, државното правобранителство, општините, Градот
Скопје и општините на градот Скопје, Агенциите, Фондовите и
други органи основани од Собранието на РС Македонија
(“Службен весник на РСМ” 51/2020, 172/21.
Овој колективен договор не се однесува на вработените во Органите на државна управа од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето, како и на вработените во
институциите кои вршат дејности од областа на Образованието,
Науката, Здравството, Културата, Трудот, Социјалната заштита
и Заштитата на детето, Спортот, Јавното информирање, Комуналните и други дејности, заради кои се основани јавните
претпријатија.
Работодавач согласно Гранскиот КД се: Органите на
Државната управа, Стручните служби на Владата на РСМ, Судовите, Јавни обвинителства, Казнено - поправните и Воспитно –
поправните установи, Државното правобранителство, Општините, Градот Скопје и Општините на градот Скопје, Агенциите,
Фондовите и други органи основани од Собранието на РСМ.
Вработени согласно Гранскиот КД, се вработените кои
засновале работен однос, кај претходно споменатиот работодавач.
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Овој колективен договор е задолжителен и ги обврзува
работодавачот и вработените во неговата непосредна примена.
1.1. Право на регрес за годишен одмор
Согласно член 21 од Гранскиот КД, вработениот има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 9.000,00
денари НЕТО, под услов вработениот да работел најмалку
шест (6) месеци во календарската година, кај работодавачот.
Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот
на годината, а најдоцна до крајот на тековната година.
Правото на регрес за годишниот одмор, има и вработениот кој во текот на календарската година се вработил кај
друг работодавач, согласно гранскиот колективен договор.
Одредбите за регрес, се однесуваат и на општините,
градот Скопје и општините во градот Скопје, само доколку се
предвидени средства за таа намена во буџетот на општините,
градот Скопје и општините во градот Скопје.
Согласно Законот за данокот на личен доход (“Службен
весник на РСМ” 241/18 ... 85/21), регресот се оданочува со данок
на личен доход во износ од 11,11111% на нето износот или 10%
на бруто износот.
9.000 х 11,11111% = 1.000 МКД Данок на личен доход
9.000 + 1.000 = 10.000 МКД Бруто износ
Исплатата се врши преку состемот на е-пдд на УЈП, како
доход од работа.
При изготвувањето на пресметката, во вид на доход се
одбира опцијата:
Т.1 - Доход од работа, а во подвид на доход се
одбира опцијата:
Ѕ1.7 - доход, кој подлежи со оданочување ПДД регрес.
На секој вработен треба да му се издаде пресметка
за платениот данок на личен доход и нето регресот.
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2. ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ ОД
ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ
Со Законот за извршување на буџетот за 2021 година
(“Службен весник на РСМ” 307/20), (во продолжение ЗИБ), се
извршува Буџетот за 2021 година, со што се даваат точни насоки
за правилно користење на средствата од Буџетот, односно нивно
правилно, наменско, рационално, економично и ефикасно користење.
Согласно последните измени и дополнувања на ЗИБ
објавени во (“Службен весник на РСМ” 171/2021), се дозволуваат дополнителни додатоци на плата на буџетските
корисници од централната власт и единките корисници.
Согласно член 8-а од ЗИБ, вработените во буџетскиот
корисник од централната власт, имаат право на додаток на плата
во висина до 30% од износот на основната плата, заради специфичност на работите и работните задачи и зголемен обем на
работа, доколку во буџетот на буџетскиот корисник се обезбедени средства за оваа намена.
Буџетските корисници, поблиските критериуми за
остварување на правото на додатокот и начинот на утврдување на висината на додатокот, на предлог на Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество и администрација, ги утврдува Владата на РС Македонија.
Додатокот на плата, не се исплатува на вработените во
Буџетскиот корисник од Централната власт на кои им е утврдено правото на додаток на плата со посебен закон и/или
колективен договор, освен: додатоците на плата за ноќна
работа, работа во смени, работа за време на неделен
одмор, работа за време на празници, утврдени со закон и
работа подолго од полното работно време.
Согласно член 8-б од ЗИБ, вработените кај буџетските
корисници од централната власт, кои работат во Органите и
структурите за управување со инструментот за претпристапна
помош ИПА, имаат право на додаток на плата, во висина од
15% од износот на основната плата.
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2.1. Критериуми за остварување на правото на
додаток на плата на вработените во
буџетските корисници на централната власт
Критериумите за остварување на правото на додаток
на плата на вработените во Буџетските корисници на Централна власт, се регулирани согласно Уредбата за утврдување на
буџетските корисници од Централна власт, поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување ма
правото на додаток на плата на вработените во Буџетските
корисници на Центалната власт објавена во “Службен весник на
РС Македонија” 180/2021, (во продолжение Уредбата), со која
се утврдуваат буџетските корисници од централната власт,
поблиските критериуми за остварување на правото на додаток
на плата и начинот на утврдување на висината за остварување
на правото на додаток на плата до 30% од износот на основната плата, заради специфичност на работите и работните
задачи и зголемен обем на работа на вработените во буџетските
корисници од централната власт.
Согласно член 2 од Уредбата, додатокот на плата,
вработените во буџетските корисници од Централната власт од
членот 3 Уредбата, може да го остварат заради:
 Дополнителниот придонес во извршување на
специфични работи и работни задачи;
 Зголемениот обем и сложеност на работа, како
и вреднувањето на нивната успешност;
 Компетенциите;
 Унапредувањето на организацијата и стандардизираните процедури на работа;
 Градењето на организациските капацитети;
 Ефикасното извршување на надлежностите и
квалитетна услуга во интерес на граѓаните и
правните лица, а со тоа и
 Надминување на очекувањата на раководното лице на буџетскиот корисник и/или непосредно претпоставениот административен службеник во исполнувањето и остварувањето на
стратешките планови и програми на буџетските корисници од централната власт.
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2.1.1 За кои буџетски корисници се
однесува Уредбата
Согласно член 3 од Урдбата, Буџетските корисници, во
кои се утврдува додатокот на плата за вработените, се:
Министерство за одбрана;
Министерство за внатрешни работи;
Министерство за правда;
Министерство за политички систем и односи меѓу
заедниците;
5) Министерство за надворешни работи;
6) Министерство за финансии;
7) Министерство за економија;
8) Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство;
9) Министерство за здравство;
10) Министерство за образование и наука;
11) Министерство за труд и социјална политика;
12) Министерство за локална самоуправа;
13) Министерство за култура;
14) Министерство за информатичко општество и
администрација;
15) Министерство за транспорт и врски;
16) Министерство за животна средина и просторно
планирање;
17) Влада на Република Северна Македонија;
18) Секретаријат за европски прашања;
19) Секретаријат за законодавство;
20) Државен завод за ревизија;
21) Служба за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија.
1)
2)
3)
4)

2.1.2. Висина на зголемување на додатокот
на плата
Согласно член 4 од Уредбата, висината на додатокот на
плата изразен во проценти од основната плата на вработените кај буџетските корисници, во зависност од критериумите
изнесува:
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 за специфичност на работите и работните задачи 15%,
 за зголемен обем на работа - 15%.
Висината на додатокот на плата може да се утврдува и
кумулативно врз основа на овие критериуми, при што вкупниот
додаток на плата може да изнесува до 30% од износот на
основната плата.
По исклучок, висината на додатокот на плата во
зависност од обезбедените средства во буџетскиот корисник,
може да изнесува помалку од висината на додатокот на плата
утврден според претходните критериуми.
НАПОМЕНА: Додатокот на плата не се исплатува на
вработените во буџетскиот корисник од Централната власт,
на кои им е утврдено правото на додаток на плата со
посебен закон и/или колективен договор, освен додатоците
на плата за ноќна работа, работа во смени, работа за време
на неделен одмор, работа за време на празници, утврдени
со закон и работа подолго од полното работно време.
Зголемување на основната плата за Специфичност на
работите и работните задачи во висина од 15% опфаќа:
 Извршување на посеопфатни работи и работни задачи во однос на работите и задачите
кои вообичаено се извршуваат;
 Постојана достапност на вработениот на раководното лице на буџетскиот корисник или на
непосредно претпоставениот раководен административен службеник;
 Извршување на работни задачи во скратени
рокови и постоење на потреба од итно постапување;
 Извршување на работи и работни задачи поврзани со класифицирани информации;
 Подготовка на стратешки документи, анализи
и извештаи од сложен карактер од надлежност на буџетскиот корисник, поврзани со
спроведувањето на владините политики.
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Зголемување на основната плата за зголемен обем на
работа во висина од 15% опфаќа:
 Значително зголемен обем на работни задачи,
поради недоволен број на вработени и одлив
на кадар, во организационата единица;
 Извршување на работи и работни задачи на
отсутен работник во текот на подолг временски период, а при тоа нема вработено лице за
негова замена на определено време;
 Извршување на дополнителни работи и работни задачи врз основа на задолжение во
писмена форма, решение или овластување, а
кои не се во описот на работното место;
 Учество во работни групи, комисии, комитети
или тела за кои со општ или посебен пропис/акт не е определен надоместок за учество
во работата на истите и извршување на работни задачи кои произлегуваат од проектни активности во организационата единица.
2.1.3. Предлог за остварување на додаток на плата
Согласно член 7 од Уредбата, предлог за остварување на
правото на додаток на плата може да поднесе:
 Непосредно претпоставениот административен службеник,
 Раководниот административен службеник,
 Секретарот и
 Раководното лице на буџетскиот корисник
утврден во оваа уредба.
Предлогот се поднесува до секретарот, односно до раководното лице на буџетскиот корисник, во кој не се назначува
секретар на посебен Образец (даден во продолжение од текстот
како Прилог).
Раководното лице на буџетскиот корисник, одлучува по
предлогот, при што додатокот на плата се утврдува за најмногу
30% од вработените во буџетскиот корисник.
Раководното лице на буџетскиот корисник, одлучува по
предлогот, со решение со кое се утврдува временскиот период, за кој се утврдува правото на додаток на плата и висината
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на износот на додатокот на плата, изразен во проценти,
поединечно по вработен во буџетскиот корисник или донесува
решение со кое се отфрла предлогот за остварување на
правото на додаток на плата.
ПРИЛОГ
Врз основа на член 7 став 1 од Уредбата за утврдување на буџетските корисници од Централна власт, поблиските критериуми
и начинот на утврдување на висината за остварување на правото
на додаток на плата на вработените во Буџетските корисници на
Центалната власт објавена во (“Службен весник на РС Македонија” 180/2021), во својство на непосредно претпоставен административен службеник/раководен административен службеник/секретар/раководно лице на институцијата, поднесувам:
Предлог
за остварување на правото на додаток на плата
за вработениот___________________________распореден на
работно место во сектор________________________________
одделение___________________________________со звање
_____________________________________________________.
Додатокот на плата за вработениот и висината на истиот се
предлага по основ на следниот критериум:

Образложение на Предлогот

Овој предлог го поднесувам до секретарот/ раководното лице на
инститиуцијата _____________________________________

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРЕДЛОГ
________________________
/име, презиме и потпис/
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ПРАВО И ЛЕГИСЛАТИВА
М-р. Христина Игнатоска

ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
На 16 јули 2021 година, донесени се измени на
Законот за вработување и работа на странци („Службен
весник на РС Македонија” 163/21), со цел побрза и попродуктивна работа на институциите, во однос на пријавувањето на странци кои работат во РСМ.

ВОВЕД
Со Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на РМ” 217/15...163/21), се уредуваат условите и
начинот под кои странците може да се вработуваат и да работат
во РС Македонија. Со Законот се утврдуваат основите на политиката за вработување и работа на странци, условите за издавање на работни дозволи, видовите на работни дозволи, како и
постапката на издавање на работните дозволи.
Со Законот се уредуваат и условите за прекугранично
давање на услуги од странски компании, преку упатување на
работници во филијали и здруженија на странски компании во
РС Македонија, како и сезонската работа на странци, работа од
страна на странски претставници во компании и самовработување на странци во РС Македонија. Законот уредува и други
прашања во врска со работата на странците, надзорот, евиденцијата, заштита на правата од работен однос и друго.
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Законот за вработување и работа на странци („Службен
весник на РМ” 217/15...163/21) ги уредува условите и постапката
под кои странците можат да се вработуваат или да работат во
РМ, освен ако со ратификуван меѓународен договор, поинаку не
е утврдено.
Странец е лице кое не е државјанин на Република Македонија, како и лице без државјанство, односно лице кое ниедна
држава по сила на својот закон, не го смета за свој државјанин;
Странец се смета како вработено лице во Република
Македонија, кога врз основа на договор за вработување ќе заснoва работен однос кај работодавач, чие седиште или место на
живеење е во Република Македонија или кога ќе стекне статус
на самовработено лице, согласно со законот.
Услугите обезбедени од странци и другите облици на
работа, кои ги извршуваат странци врз основа на договори за работа или други договори, согласно со граѓанското право, а кои се
спроведуваат на територијата на Република Македонија за
ограничен временски период, се сметаат за работа извршена од
страна на странци.
1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ
Странците кои согласно со одредбите од законот можат
да се вработат, самовработат или да работат во РМ, задолжително треба да поседуваат дозвола за привремен престој заради работа, издадена од Министерството за внатрешни работи
или дозвола за работа издадена од Агенцијата за вработување
на Република Македонија и регулиран престој по друг основ во
РМ. Во постапката за стекнување на дозвола за привремен престој заради работа, согласно со закон, Агенцијата за вработување
на Република Македонија издава мислење врз основ на искористеноста на квотата и моменталните потреби на пазарот на
труд во Република Македонија. Лицето задолжено да ја регистрира нивната работа, треба да ја регистрира како работа на
странец, согласно со одредбите од законот.
Во определени случаи утврдени со законот, е дозволено
давање на услуги од страна на странци врз основа на потврда
за регистрација на работа.
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Потврдата за регистрација на работата на пропишан
образец е документ кој ја потврдува законитоста на работата,
која ја вршат странците во државата.
Договор за вработување или за работа, склучен меѓу
работодавач и странец, кој не поседува дозвола за привремен
престој, заради работа или работна дозвола и регулиран престој
на странецот, ќе се смета за ништовен.
При вработување на странец, работодавачoт не смее
барателот на вработувањето да го стави во нееднаква положба
заради расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената
состојба, односно инвалидноста, религиозното, политичкото или
друго убедување, членување во синдикатите, националното или
социјалното потекло, статусот на семејството, имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности. Забраната на директна или индиректна дискриминација во овие случаи, се однесува на дискриминација на кандидатот за вработување и работникот, согласно со Законот за работните односи.
2. НОВИ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Со новите измени во Законот за вработување и работа на
странци донесени во „Службен весник на РСМ” 163/21, се постигна олеснување на постапките за краткотраен работен ангажман
на странците, подобрување на мобилноста на странците, кои се
вработени во македонски компании. Воедно се доуреди и начинот на пријавување на работниот ангажман на странци по електронски пат, како и допрецизирање на подзаконските акти кои
произлегуваат од законот .
Со измените направени се промени во членот 7, кој
поопширно ги утврдува и пропишува работните дозволи за
странците.
Работна дозвола е документ врз основа на кој домашниот
или странскиот работодавач склучува договор за вработување
со странец, согласно со одредбите од законот. Работна дозвола
се издава за определен временски период до една година или
на неопределено време. На странецот може да му се издаде
само една работна дозвола, за ист временски период.
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Промените се најмногу во делот кој пропишува за начинот на одземање на работната дозвола, со што се пропишува
дека работната дозвола на странецот ќе му биде одземена и
поништена, ако:
1) дозволата на странецот за привремен или постојан
престој престанала согласно со закон;
2) странецот врши друга работа, освен онаа за која
работната дозвола е издадена.
Одредбите член 4 не се применуваат за странци, кои во
периодот на важноста на дозволата за престој, ќе бидат работно
ангажирани кај ист работодавач на друго работно место на иста
или повисока работна позиција од претходната.
За издавање на работна дозвола на соодветен образец,
се поднесува барање во Агенцијата за вработување на РС
Македонија или во нејзините надлежени подрачни служби.
Ако работодавачот заради некоја причина не успее да го
заснова работниот однос во рокот или го прекине работниот
однос со странецот, пред истекот на важноста на работната
дозвола, должен е во рок од 30 дена од престанокот на вршење
на дејноста, односно од незасновањето на работниот однос, да
ја врати работната дозвола, на органот кој ја издал дозволата.
Самовработените лица, кои престанале да ја вршат дејноста,
пред истекот на важноста на работната дозвола, должни се
истата да ја вратат, во рок од 30 дена, од престанокот на вршење
на дејноста.
Агенцијата за вработување, донесува решение за
издавање на работните дозволи и продолжување на работните
дозволи, утврдени со законот. Решението се донесува во рок од
пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето со
потребната документација.
Против решението на Агенцијата за вработување, како
првостепен орган, со кое се одбива барањето на странецот за
работна дозвола, странецот има право на жалба, во рок од осум
дена, од денот на приемот на решението до министерството за
труд и социјална политика.
Во случај кога ќе се утврди дека постојат условите за
одземање на работната дозвола, Агенцијата за вработување
донесува решение за одземање на работната дозвола, во рок
од три дена од денот на дознавањето за постоење на условите.
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Против решението на Агенцијата за вработување,
странецот има право на жалба во рок од осум дена од денот на
приемот на решението, до Министерството за труд и социјална
политика.
2.1. Постапка за издавање на работна дозвола
Барање може да поднесе странец кој го има регулирано
престојот во државата по друг основ, во Агенцијата за вработување или во други простории определени од Агенцијата за
вработување. Барањето содржи податоци за странецот, неговата квалификациона структура (специјалноста на работникот) и
податоци за кој вид на работа сака да се ангажира.
За барање поднесено до Агенцијата за вработување не е
потребно да се обезбеди мислење од Министерството за внатрешни работи, доколку странецот претходно го има регулирано
својот престој во Република Македонија, по друг ос-нов.
2.2. Работнa дозволa
Работна дозвола која се издава за определен временски
период до една година е обновлив или постојан облик на
работна дозвола, која во текот на својата важност му овозможува
на странецот, слободен пристап до пазарот на трудот.
Барање за добивање на работна дозвола, може да се
поднесе од страна на странец, кој ги исполнува условите, утврдени во законот и од страна на азилант.
Работна дозвола се издава на:
1) член на потесното семејството на државјани на Република Македонија, кој поседува важечка дозвола за привремен
престој, заради работа;
2) член на потесното семејството на странец, кој
поседува работна дозвола за неодреден временски период;
3) странец кој по потекло е од Република Македонија или
негов наследник до трето колено, кој нема македонско државјанство;
4) странец кој престојува во Република Македонија, врз
основ на дозвола за привремен престој заради работа, за семејно обединување;
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5) странец барател на правото на азил, на кој барањето
за признавање на правото на азил не му е решено, во период од
една година, по истекот на периодот од една година (дозволата
за работа се издава на три месеци, со можност за продолжување);
6) странец со признат статус на бегалец;
7) странец под супсидијарна заштита и
8) странец под привремена заштита.
Работна дозвола се издава на жртви на трговија со луѓе
кои имаат стекнато дозвола за привремен престој заради работа поради хуманитарни причини за временскиот период на
валидноста на дозволата за привремен престој.
Доколку на странците им престане работниот однос не по
нивна вина, можат да се заведат во евиденцијата на невработени лица во Агенцијата за вработување.
Членови на потесно семејство, на државјанин на Република Македонија, согласно со законот се:
1) брачен другар;
2) деца на возраст до 18 години, кои не се во брак;
3) деца на брачниот другар на возраст до 18 година, кои
не се во брак;
4) деца над 18 години, кои не се во брак и нивните
родители кои државјанин на Република Македонија е должен да
ги издржува, согласно со законот на државата чиј жител е;
5) деца над 18 години, кои не се во брак и родители на
брачниот другар, кои брачен другар на државјанин на Република
Македонија е должен да ги издржува, согласно со законот на
државата, чиј државјанин е и
6) родители на државјани на Република Македонија, до
18 годишна возраст.
Членови на потесно семејство на странецот, ќе се
сметаат:
1) брачен другар;
2) малолетни деца на возраст до 18 години на странецот,
кои не се во брак;
3) малолетни деца на возраст до 18 години на брачниот
другар, кои не се во брак;
4) родители на малолетен странец и
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5) возрасни деца кои не се во брак и родители на странецот или брачен другар, кои странецот или брачниот другар е
одговорен да ги издржува, согласно со законот на државата, чиј
државјанин е.
Барање за работна дозвола со важност за неодредено
време може да се поднесе од страна на странец, кој поседува
дозвола за постојан престој во Република Македонија и лице со
признат статус на бегалец.
Лицата кои имаат обврска да го регистрираат почетокот
и престанокот на работата, вршена од странци се работодавачите, кои засноваат работен однос со странецот.
Работната дозвола, ќе престане да важи:
1) со истекот на рокот на важноста на работната дозвола;
2) со престанување на важноста на дозволата за престој;
3) ако странецот се откаже од својата работна дозвола;
4) ако странецот се стекне со државјанство на Република
Македонија;
5) во случај на смрт на странецот.
2.3. Краткотрајни услуги кои се даваат од странци
Со новите измени, направени се промени и во делот на
краткотрајните услуги, кои се даваат од странците. Во тој дел е
пропишано, во кои случаи не е потребна дозвола за работа на
странецот и тоа:
1) кога услугите кои ги даваат странските работници кои
се поврзани со набавка на стока и склопување на машини, средства и опрема, кога давателот на услуги дава воведни инструкции на персоналот на клиентот и кога услугите се придружени со
демонтажа на машините, средствата и опремата;
2) кога за тоа е потребно давање на редовни услуги за
одржување, доколку овие услуги се договорени со договорот за
купување на машините, средствата или опремата и доколку тие
се даваат од страна на работници, вработени кај производителот
или од овластен правен субјект, од страна на производителот;
3) кога врз основа на договорот за набавка на машини,
средства или опрема од странство, добавувачот е во обврска на
свој сопствен трошок да ги утврди дефектите во машините,
средствата или опремата која е набавена и
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4) кога врз основа на соодветен акт за сервисирање и
одржување на машини, средства или опрема, сервисерот има
обврска на свој сопствен трошок да ги утврди и санира дефектите на машините, средствата или опремата која е предмет на
договорот;
5) кога врз основа на соодветен акт за обука на работно
место, странското правно лице е должно да изврши обука на
одреден број работници, кај правното лице во РСМ;
6) кога врз основа на соодветен акт за реализација на
краткотрајни услуги обезбедени од страна на странци, за кои
услуги правното лице во РСМ, претходно има искажано потреба
за работна сила до Агенцијата за вработување и за истата има
добиено писмен одговор, не постар од шест месеци, дека
потребната работна сила, не може да се обезбеди од домашниот
пазар на труд.
Лицето кое е одговорно за регистрација на почетокот на
работата на странецот, треба да биде локален клиент за кого
странскиот работодавач и неговите работници или странецот
како физичко лице, даваат услуги.
Услугите можат да се даваат неколку пати во текот на
годината, врз основа на образец за регистрација на работата, но
најмногу до 60 дена во една календарска година.
2.4. Регистрација на почетокот и завршувањето
на работата која ја извршуваат странци
Најголемата промени се извршени во членот 16 од законот, каде се објаснува постапката за регистрација на почетокот
и завршувањето на работата, која ја извршуваат странците.
Регистрацијата на работата која ја извршуваат странци е
задолжителен услов, кој важи за сите странци, кои врз основа на
одредбите на законот се вработени или работат во РСМ. Лицата
кои согласно со законот се одговорни за регистрирање на
работата која ја извршуваат странци, задолжително треба да го
регистрираат почетокот и завршувањето на работата, која ја
извршуваат странците.
Лицето кое е одговорно за пријавувањето на почетокот на
работата на странецот, пријавувањето може да го изврши покрај
во Агенцијата за вработување и во надлежната подрачна служба
на Агенцијата за вработување, која претходно ја има издадено
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работната дозвола или мислењето и на чие подрачје, ќе се
извршуваат работите.
Постапката за пријавување на работата на странец со кој
се заснова работен однос, може да се изврши електронски,
доколку работодавачот поседува дигитален сертификат.
Пријавување на почетокот на работа на странци, во
случаи на засновање на работен однос, на кои им била издадена
работна дозвола или дадено позитивно мислење, се врши со
електронски образец М1/М2 отпечатен од системот на Агенцијата за вработување и образец за пријавување на работа на
странец.
Лица се должни да извршат пријавување:
1. во рок од еден ден од почетокот на работата, во случаи
на засновање на работен однос;
2. еден ден пред почетокот на извршување на работата,
доколку не станува збор за засновање на работен однос со
странец;
3. во рок од три дена, по пристигнувањето на странецот
во земјата.
Доколку одговорното лице, во рок од 90 дена од денот на
издавањето на работната дозвола, односно позитивното мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа, не го пријави почетокот
на работата на странецот, се смета дека со странецот не е
заснован работен однос или склучен договор за работа, за што
Агенцијата за вработување, го известува Министерството за
внатрешни работи.
Агенцијата за вработување на лицето кое е одговорно за
регистрирање на работата на странци, му издава образец во
пропишана форма.
Лицето кое е одговорно за регистрирање задолжително
треба да го чува образецот, во текот на целиот период на вршење на работата, во главното место на дејноста и во случај на
теренска работа на градилиштето, каде што работи странецот.
Кога регистрирање на работата се заснова на работна дозвола,
лицето кое е одговорно да го чува образецот, за ист период за
кој е одговорен да ги чува и другите пропишани документи.
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Лицето кое е одговорно за регистрирање на работата која
ја извршуваат странците е должно да го даде на увид образецот
за регистрирање на работата, по барање на надзорен орган.
Доколку лицето не го изврши тоа, ќе се смета дека истото не
поседува таков образец.
Во случај да се изгуби образецот за пријава на работата,
Агенцијата за вработување ќе му издаде на лицето одговорно за
регистрирање, дупликат на истиот.
Лицето кое е одговорно за регистрирање на работата на
странец, е должно да го регистрира завршувањето на работата,
во рок од 30 дена од настанувањето на основот за престанок на
работата и да го пријави престанокот на работата на странецот,
кај истата служба на Агенцијата за вработување, кај која било
извршено пријавувањето.
Одговорното лице, врши одјава на работата на странецот
на истиот образец, на кој било извршено пријавувањето на
работата на странецот.
Одговорното лице е должно да изврши одјава на работата на странецот, најдоцна во рок од три дена по престанокот на
работата на странецот. На одговорното лице, Агенцијата за вработување му издава потврда за одјава на работата на странецот.
Министерот надлежен за работите од областа на трудот
го пропишува начинот за регистрирање и завршување на работата која ја вршат странците, доказите кои се приложуваат кон
барањето, како и размената на податоци од посебни регистрации, меѓу посебни органи и услуги.
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ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
P L A T I
ZA MESEC АВГУСТ 2021 GODINA
Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po
vraboten za 2021 godina (za danoci i pridonesi)
NAJNISKA osnovica za DANOCI I PRIDONESI
50% od prose~na mese~na bruto plata isplatena vo
RM za 2021 godina za obrazec (MPIN)
NAJVISOKA osnovica za presmetka na pridonesi
(16 prose~ni bruto plti (16 x 41.141 )
Dano~no MESE^NO namaluvawe za 2021 godina
Dnevnica za slu`beni patuvawa od 20.08.2021

41.141,00

20.571,00
658.256,00
8.438,00

Prose~na isplatena mese~na NETO plata po vraboten za 2020 godina
Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za 2020 godina

2.291,00
27.182,00
40.566,00

1. PROSE^NO ISPLATENA MESE^NA BRUTO PLATA
PO VRABOTEN ZA / 2021 GODINA

Просечo isplatena mese~na BRUTO плата по работник во РС Македонија, за 2021 година изнесува:
41.141,00 денари
Просечната плата се користи за утврдување на најниската и највисоката основица за пресметка на придонесите од
задолжително социјално осигурување и тоа за пресметките за
плата, кои се однесуваат за период ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2021
година.
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2. NAJNISKA OSNOVICA ZA PRESMETKA
NA DANOCI I 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
osiguruvawe za tekovnata godina, ne mo`e da bide poniska od
50% od prose~na plata po rabotnik vo RS Makedonija, objavena
vo Januari vo tekovnata godina, spored podatocite na DZS,
koja za 2021 godina, iznesuva:

20.571,00 denari (41.141,00 h 50%)
2.1. Najniska osnovica za samovraboteni lica
SAMOVRABOTENI LICA – vr{itel na samostojna ekonomska dejnost (taksisti, zanaet~ii)

20.571,00 denari
SAMOVRABOTENI LICA – vr{itel na profesionalna
i druga intelektualna dejnost (advokati, notari, izvr{iteli)

41.141,00 denari
SAMOVRABOTENI LICA – vr{itel na profesionalna i
druga intelektualna dejnost (advokati, notari, izvr{iteli) do istekot na prvata godina na otpo~nuvawe na dejnost:

20.571,00 denari
3. NAJVISOKA OSNOVICA ZA PRESMETKA
NA DANOCI I PRIDONESI
Согласно член 16 од Законот за придонеси od zadol`itelno 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 2021 година, изнесува:
658.256,00 денари (16 х 41.141,00 денари).
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3.1. Najvisoka osnovica za samovraboteni lica
НАЈВИСОКА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице е износот од (12) дванаесет просечни плати.
493.692,00 денари (12 х 41.141,00 денари)
3.2. Najvisoka osnovica za izvr{en ~len na odbor na
direktori, ^len na upraven odbor, odnosno upravitel vo trgovsko dru{tvo
НАЈВИСОКА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за пресметување и
уплата на придонесите за примањата на Iзвршен член на одбор
на директори во трговско друштво, член на управен од-бор во
трговско друштво, односно управител во трговско друш-тво, е
износот од (16) {esnaeset просечни плати, кој за 2021 година,
изнесува.
658.256,00 денари (16 х 41.141,00 денари).
3.3. Najvisoka osnovica za lice korisnik na pari~en
nadomestok, za vreme na privremena nevrabotenost
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 Република
Македонија објавена во јануари во тековната година, според
податоците на Државниот завод за статистика.
32.913,00 денари (41.141,00 денари х 80%).
НАПОМЕНА: На износот повисок од највисоката месечна основица, не се пресметуваат и уплатуваат придонеси, samo na razlikata do najvisokata osnovica se presmetuva
Danok na dohod.
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4. PREGLED NA NAJNIZOK I NAJVISOK
IZNOS NA PRIDONESI
Stapka

Najnizok
iznos

Najvisok
iznos

18,8%

3.867,00

123.752,00

7,5%

1.543,00

49.369,00

1,2%

247,00

7.899,00

Pridonesot za profesionalno
zaboluvawe za mesec АВГУСТ/2021 godina, po vraboten.

0,5%

103,00

3.291,00

VKUPNO PRIDONESI:

28%

5.760,00

184.311,00

PRIDONESI
Pridonesot za penzisko i invalidsko osiguruvawe za mesec
АВГУСТ/2021
godina,
po
vraboten
Pridonesot za zdravstveno osiguruvawe za mesec АВГУСТ/2021
go-dina, po vraboten
Pridonesot za vrabotuvawe za
mesec АВГУСТ/2021 godina, po
vra-boten

5. MINIMALNA PLATA
Soglasno Zakonot за минималната плата во РМ (“Slu`ben vesnik na RM” 24/12; 30/14; 100/14 pt; 180/14; 81/15; 129/15;
132/17; 140/18; 124/19; 202/19; 239/19; 88/20), visinata na minimalnata plata vo Republika Makedonija:
Р.бр

Период на важност

Нето

Бруто

1.

01.01.2020 - 31.03.2020

14.500,00

21.107,00

2.

01.04.2020 – 30.06.2020

14.500,00

21.107,00

2.

01.07.2020 - 31.03.2021

14.934,00

21.776,00

3.

01.04.2021 - 31.03.2021

15.194,00

22.146,00
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6. PRESMETUVAWE NA DANOK NA LI^EN DOHOD
6.1. Stapki za presmetuvawe na danok na li~en dohod
(od 01.01.2021 do 31.12.2021 godina)

Soglasno ~len 11 od Zakonot za danok na li~en dohod
(“Slu`ben vesnik na RM” 241/2018; 275/19; 290/20, 85/21),
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%.
6.2. Dano~no namaluvawe
Soglasno ~len 10 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za Danok na
li~en dohod, Dano~noto namaluvawe za 2021 godina, na mese~no i godi{no nivo, iznesuva:
Period

2021 godina

Mese~no

8.438,00

Godi{no

101.256,00 (8.438 h 12)

7. 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), Ministerstvoto za trud i socijalna politika, objavuva:
1.Tro{ocite za `ivot za mesec ЈУНИ/2021 година vo
odnos na mesec МАЈ/2021 godina se POVISOKI za (0,5%).
2. Право na porast na platite za mesec ЈУНИ/2021 vo
odnos na mesec МАЈ/2021 godina, изнесува (0,25%).
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8. RABOTNI ^ASOVI KOI SE KORISTAT ZA
PRESMETUVAWE NA RABOTNIOT STA@
Rabotnite ~asovi za mesec АВГУСТ/2021 godina, iznesuvaat: 176 ~asa.
9. PROSE^NA BRUTO PLATA
9.1. Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po
vraboten za mesec (VI) а се однесува за месец AVGUST/2021
godina, iznesuva:

42.950,00 denari
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.21.74 od 20.08.2021).
9.2. Prose~na isplatena mese~na BRUTO PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (IV-V-VI/2021 godина), а се
однесува месец АВГУСТ/2021 godina iznesuva:

42.770,00 denari
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.21.73 od 20.08.2021).
10. NADOMESTOCI OD PLATA
10.1. 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 (VI) а се однесува за месец AVGUST/2021 godina iznesuva:

28.744,00 denari
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na Republika
Makedonija br. 4.1.21.73 od 20.08.2021).
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Soglasno ~len 9 od Zakonot za isplata na platite vo
RM, rabotodavecot mo`e da vr{i isplata na slednite nadomestoci, soglasno OSNOVICATA od 28.744,00 denari:
Za OP[TESTVENI pravni lica
REGRES ZA GODI[EN ODMOR

17.246,00 denari
(60% od osnovicata )
(28.744,00 x 60%)

Se presmetuva i pla}a Danok na li~en dohod 11,1111%
OTPREMNINATA PRI ZAMINUVAWE NA
RABOTNIK VO PENZIJA

57.488,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata)
(2 x 28.744,00):

Osloboden od Danok na li~en dohod do 57.488,00 denari
ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO:

17.246,00 denari
(60% od osnovicata)

(28.744,00 x 60%)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 17.246,00 denari
10.2. Nadomestoci od plata za PRIVATEN SEKTOR
Prose~na isplatena mese~na NETO PLATA po vraboten vo prethodnite tri meseci (IV-V-VI/2021 godina) а се однесува за месец AVGUST/2021 godina iznesuva:

28.635,00 denari
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.21.73 od 20.08.2021).
Iznosot 28.635,00 denari pretstavuva OSNOVICA za
presmetuvawe na slednite nadomestoci za PRIVATNI
pravni lica:
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

69

Деловни Информации бр.8/2021

REGRES ZA GODI[EN ODMOR
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 AVGUST/2021 godina iznesuva:
11.454,00 denari vo NETO iznos
(28.635,00 h 40%)
 NAJVISOK iznos za isplata na Regres za godi{en
odmor za mesec AVGUST/2021 godina vo visina na
osnovicata:
28.635,00 denari vo NETO iznos
DANO^NO PRIZNAT RASHOD VO DANO^EN BILANS

34.360,00 denari-БРУТО iznos (42.950 h 80%)
(80% od prose~na mese~na БРУТО plata po rabotnik vo
RM objavena do denot na isplatata)

Se presmetuva i pla}a Danok na li~en dohod po stapka od
11,1111%
OTPREMNINA PRI ZAMINUVAWE NA RABOTNIK
VO PENZIJA

57.270,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata (2 h 28.635)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 57.270,00 den.
JUBILEJNA NAGRADA

28.635,00 denari
(vo visina na osnovicata), za najmalku 10 godini pominati kaj
ist rabotodavec

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka
od 11,1111%
ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

17.181,00 denari
60% od osnovicata – ( 60% od 28.635,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 17.181,00 den.
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DNEVNICI ZA SLU@BENI PATUVAWA VO ZEMJATA
2.291,00 denari
(8% od osnovicata (8% od 28.635,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 2.291,00 den.
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.
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA RABOTNIK

85.905,00 denari
vo visina od TRI osnovici (3 h 28.635,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 85.905,00 den.
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO

57.270,00 denari
vo visina od DVE osnovici (2 h 28.635,00 denari)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 57.270,00 denari.
POMO[ VO SLU^AJ NA ELEMENTARNI NEPOGODI

28.635,00 denari
(vo visina na osnovicata)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 28.635,00 den.
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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.
NADOMEST PRI SELIDBA NA VRABOTEN
ZA POTREBITE ZA RABOTODAVA^OT
(vo visina na stvarni tro{oci)

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka
od 11,1111%
TRO[OK ZA ORGANIZIRANA ISHRANA ZA 2021

5.436,00 denari
(vo visina od 20% od prose~na neto plata, isplatena vo
prethodnata 2020 godina (27.182,00 h 20%)

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod NAD
5.436,00 denari
НЕПРЕКИНАТО BOLEDUVAWE
PODOLGO OD 6 MESECI
(поради повреда на работа и професионално заболување)
28.635,00 денари
Пrose~na mese~na neto plata исплатена по работник во
РСМ за последните три месеци

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po
stapka od 11,1111%
11. NAJVISOK IZNOS NA NADOMEST ZA BOLEDUVAWE
{to go исплатува Fondot za zdravstveno osiguruvawe
Согласно член 17 од Законот за здравствено
осигурува-ње („Службен весник на РМ” 25/00...142/16; 171/17;
276/19), највисокиот износ на надоместокот за боледување
што се ис-плаќа на товар на ФЗО во 2021 година, изнесува
^ETIRI про-сечни месечни нето плати исплатени во РМ
во претходната 2020 година (4 х 27.182,00 денари).
108.728,00 денари
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12. NAJVISOK IZNOS NA PENZIJA za 2021 GODINA
Najvisokiot iznos na penzija spored statisti~kite
podatoci na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe
za 2021 godina, iznesuva:
57.992,00 денари
13. 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 kako trgovcipoedinci 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
JULI/2021 godina iznesuva (2 x 28.721,00 денари)
57.442,00 денари .
14. 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” 25/00...290/20), MESE^NIOT nadomestok na ~lenovite na organi na upravuvawe se
isplatuva vo visina od 50% od Prose~nata Bruto plata,
isplatena vo prethodnata 2020 godina vo RSM vo visina od:
(20.283,00 denari 50% od 40.566,00 denari)

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka
od 11,1111%
15. TRO[OCI PO OSNOV NA UPLATENI DOBROVOLNI
PRIDONESI VO DOBROVOLEN PENZISKI FOND
Tro{ocite po osnov na uplateni dobrovolni pri-donesi vo dobrovolen penziski fond se utvrduvaat vo visina
od iznosot od 2 prose~ni Mese~ni Bruto plati isplateni vo
prethodnata 2020 godina, na godi{no nivo po vraboten, koi
iznesuvaat:
81.132,00 денари: (2 x 40.566,00)
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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16. Nadomestoci na plata za vreme na BOLEDUVAWE
PRIVATEN sektor
Soglasno ~len 31 od Op{tiot kolektiven dogovor za privaten 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
Nad 15 dena, po~nuvaj}i od
prviot den na boleduvaweto,
za site denovi
Nad 30 dena, koga
boleduvaweto go pla}a
rabotodava~ot

70% od osnovicata
90% od osnovicata

90% od osnovicata

OSNOVICA prose~en mese~en iznos na isplatena
plata na koja e platen pridones za zdravstveno osiguruvawe za
poslednite 12 meseci.
17. 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; 267/20; 151/21) 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:
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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
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Ispratnina
za mesec
1
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември

Proseчna нето плата по
работник во претходниот
месец
2
27.899,00
27.588,00
28.294,00
28.272,00
27.948,00
28.217,00
28.438,00
28.721,00
28.744,00

Најнизок
износ на
испратнина
3 (2х50%)
13.950,00
13.794,00
14.147,00
14.136,00
13.974,00
14.109,00
14.219,00
14.361,00
14.361,00

NAPOMENA 1: 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 pominato 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.
18. НАDOMESTOK ЗА ПРАКТИКАНСКА РАБОТА
Soglasno ~len 8 od Zаконот за Pрактиканство (Службен
весник на РС Македонија, 98/19, 103/21), pрактикантот за време
на практиканската работа кај работодавачот има право на
MESE^EN надоместок кој се исплаќа од страна на работодавачот.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

75

Деловни Информации бр.8/2021

Висината на месечниот надоместок се утврдува во NETO IZNOS за полно работно време во зависност од времетраењето на периодот на практикантската работа и тоа:
od 42% do 74% oд MINIMALNATA NETO PLATA, за
практикантска работа ДО TРИ месеци; i
Vo visina na MINIMALNATA NETO PLATA utvrdena soglasno so Зakon, za практикантска работа NAD TRI
месецi, smetano od ~etvrtiot meseц.
Mинимална НЕТО плата 15.194,00 ДЕНАРИ
Се пресметува и плаќа:
 Pridones vrz osnova na invalidnost i telesno o{te-tuvawe, pri~ineto so povreda na rabota ili prоfes-ionalna bolest od 4% од основицата за пресметка на
придонеси и даноци од плата.
 Dopolnitelen pridones za zadol`itelno zdravstveno
osiguruvawe za slu~aj na povrda na rabota i profesionalno zaboluvawe od 0,5%. од основицата за пресметка на
придонеси и даноци од плата.
 Данок на личен доход во висина од 11,1111%
19. НАДОМЕСТОК ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА НА УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ
Soglasno ~len 12 stav 1 to~ka 14 od Zakonot za danok
na li~en dohod, danokot na dohod, ne se pla}a za:
Nadomestok za Prakti~na obuka na u~enici i
prakti~na nastava na studenti vo visina najmnogu do
8.000 денари месечно:
NAPOMENA: Vo slu~aj na isplata na nadomestokot
za prakti~na obuka na u~enici i prakti~na nastava na studenti, nad 8.000 denari se presmetuva i pla}a Danok na dohod
vo visina od 11,1111%.
Согласно член 8 став 1 точка 1 од Законот за придонеси,
учениците и студентите се обврзници за плаќање придонес
врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест за
време на практична обука од 4%,
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20. DODATOCI NA PLATA
Soglasno ~len 24 od Op{tiot Kolektiven dogovor za
privaten sektor od oblasta na stopanstvoto („Slu`ben vesnik
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%

За работа во денови на празници и неработни денови
утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата, 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 поминато работно време во смени.
NAPOMENA: Osnovnata plata na rabotnikot se zgolemuva za 0,5% za sekoja godina raboten sta`.
21. NADOMEST OD PLATA ZA JAVEN SEKTOR
Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za
2021 godina (“Slu`ben vesnik na RM” 307/20), na buxetskite
korisnici im se isplatuvaat slednite nadomestoci:
NADOMESTOK ZA ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

8.591,00 denari
(30% od prose~na Mese~na Neto plata isplatena vo RM
vo prethodni tri meseci) (30% h 28.635,00)

(Osloboden od Danok na li~en dohod do 8.591,00 denari
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA RABOTNIK

30.000,00 denari
Osloboden od Danok na li~en dohod do 30.000,00 denari
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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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
JUBILEJNA NAGRADA
(za najmalku 10 godini rabota kaj ist rabotodava~)
(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za 2020 godina NE E PROPI[ANA)
DNEVNICI ZA SLU@BENI PATUVAWA VO ZEMJATA
(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za 2021 godina od 01.01.2021 godina)
700,00 denari
OTPREMNINA PRI ZAMINUVAWE
NA RABOTNIK VO PENZIJA

57.488,00 denari (2 h 28.744,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 57.488,00 denarei
REGRES ZA GODI[EN ODMOR
(Soglasno член 21 од Гранскиот Колективен договор за Органи на
државна управа, Стручни служби на Влада на РМ, Судовите,
Јавните обинителства, Казнено-поправните и вос-питно поправните установи, Државно право-брани-телство, општините,
градорт и општините на гра-дот Скопје Агенциите, Фондовите и
други органи осно-вано од Собраноето наРМ (службен весник на рм
51/20, 172/21), вработениот има право на регрес за годишен одмор
во висина од најмалку
9.000,00 денари НЕТО,
под услов вработениот да работел најмалку шест (6) месеци во
календарската година кај работодавачот.
NOVOGODI[EN NADOMESTOK
(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na BUXETOT na RM za 2021
godina, NE E PROPI[AN).
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NADOMEST ZA BOLEDUVAWE
PODOLGO OD 6 MESECI
Согласно член 14 од Законот за Извршување на Буџетот
за 2021 година, во висина од една просечна месечна нето плата
(во Органот каде што е вработен).

(Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka
od 11,1111%)
NADOMEST NA TRO[OCI ZA SELIDBA ZA POTREBITE
NA RABOTODAVA^OT
(vo visina na stvarni napraveni tro{oci).

(Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod po stapka
od 11,1111%)
NADOMEST NA TRO[OCI ZA HRANA I PREVOZ
ZA LICA VOLONTERI za AVGUST/2021

6.085,00 denari (40.566,00 h 15%)
(vo visina od 15% od prose~na mese~na bruto plata, isplatena
vo 2020 godina):

Osloboden od Danok na li~en dohod do 6.085,00 denari
VREDNOSTA NA BODOT ZA PLATITE NA
DRЖAVNITE SLUЖBENICI za 2021 godina
81,60 denari
Soglasno Odlukata za utvrduvawe na vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici (“Slu`ben vesnik na
RM” 276/2019)
Prose~na mese~na BRUTO plata isplatena po vraboten
za [ifra 84- Javna uprava i odbrana za JAVEN SEKTOR) – za
(zadol`itelno socijalno osiguruvawe) za VI/2021 година
а се однесува за месец АВГУСТ/2021 година iznesuva:
23.757,00
(50% od 47.514,00)
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21.1. Nadomestoci na plata za vreme na BOLEDUVAWE za JAVEN seкtor
Soglasno ~len 20 od Op{tiot kolektiven dogovor za javen sektor na
RС Makedonija, rabotnikot ima pravo na nadomest na plata –
boleduvawe – koja se isplatuva od strana na rabo-todava~ot i toa:

Vremetraewe na boleduvawe

Pravo na nadomest

Do 7 dena
Do 15 dena
Od 15 do 21 den
za profesionalno zaboluvawe i
povreda na rabota, davawe krv i
bremenost i ra|awe

70% od osnovicata
80% od osnovicata
90% od osnovicata
100% od osnovicata

OSNOVICA:Prose~na isplatena neto plata
na rabotnikot vo poslednite 3 meseci.
21.2. Dodatoci na plata JAVEN SEKTOR
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 платата, 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 поминато работно време во смени.
Osnovnata plata na rabotnikot se zgo-lemuva za 0,5% za
sekoja godina raboten sta`, a najmnogu do 20%.
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22. PRIMERI ZA PRESMETKA NA LI^EN DOHOD
OD RABOTA ZA 2021 GODINA
22.1. Presmetka na MINIMALNA PLATA vo visina od
15.194,00 VO NETO IZNOS
1. NETO PLATA
2. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
3. Osnovica za danok na dohod (1 - 2)
4. Danok na dohod so 10% (3 h 11,1111%)
5. Bruto plata 1 (1 + 4)
6. BRUTO PLATA II (15.945 x 1,3889)
7. Pridones za zadol`itelno PIO (6 h 18,8%)
8. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (6 h 7,5%)
9. Pridones za vrabotuvawe (6 h 1,2%)
10. Pridones za dopolnitelno (6 h 0,5%)
11. Vkupno pridonesi (7 +8 + 9 +10)
12. Bruto plata namalena za pridonesi (6 - 11)
13. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
14. Osnovica za danok na dohod (12 - 13)
15. Danok na dohod od 10% (14 h 10%)
16. NETO PLATA (6 - 11- 15)

15.194,00
8.438,00
6.756,00
751,00
15.945,00
22.146,00
4.163,00
1.661,00
266,00
111,00
6.201,00
15.945,00
8438,00
7.507,00
751,00
15.194,00

22.2. Presmetka na MINIMALNA PLATA vo visina od
22.146,00 VO BRUTO IZNOS
1. BRUTO PLATA
2. Pridones za zadol`itelno PIO (1 h 18,8%)
3. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%)
4. Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)
5. Pridones za dopolnitelno (1 h 0,5%)
6. Vkupno pridonesi (2 +3 + 4 +5)
7. Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6 )
8. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
9. Osnovica za danok na dohod (7– 8 )
10. Danok na dohod od 10% (9 h 10%)
11. NETO PLATA (1 - 6 - 10)
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4.163,00
1.661,00
266,00
111,00
6.201,00
15.945,00
8.438,00
7.507,00
751,00
15.194,00
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22.3. Presmetka na li~en dohod od rabota koja pretstavuva
NAJNISKA osnovica za presmetka na DANOCI i
PRIDONESI vo visina od 20.571,00 denari vo
(BRUTO IZNOS)
1. BRUTO PLATA
20.571,00
2. Pridones za zadol`itelno PIO (1 h 18,8%)
3.867,00
3. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%)
1.543,00
4. Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)
247,00
5. Pridones za dopolnitelno zdravstveno
osiguruvawe (1 h 0,5%)
103,00
6. Vkupno pridonesi (2 + 3 + 4 + 5)
5.760,00
7. Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6 )
14.811,00
8. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
8.438,00
9. Osnovica za danok na dohod (7 – 8 )
6.373,00
10. Danok na dohod od 10% (10 h 10%)
637,00
11. NETO PLATA (1 – 6 – 10)
14.174,00
KNI@EWE:
420 – Plata i nadomestoci od plata
240 – Obvrska za plati i
nadomestoci
- (vkalkulirana bruto plata),

20.571,00
20.571,00

240 – Obvrska za plati i
nadomestoci
20.571,00
2430 – Obvrska za neto plata
2340 – Danok od plata
2347 – Pridonesi od plata
- (za presmetana plata, danoci i pridonesi),
2430 – Obvrski za neto plata
2340 – Дanok od plata
2347 – Pridonesi od plata
1000 – Transakciska smetka
- (isplatena bruto plata).
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14.174,00
637,00
5.760,00

14.174,00
637,00
5.760,00
20.571,00
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22.4. Presmetka na Plata koja pretstavuva
NAJVISOKA osnovica za presmetka na DANOCI i
PRIDONESI vo visina od 427.394,00 denari
(NETO IZNOS) i 658.256,00 denari vo (BRUTO IZNOS)
1. NETO PLATA
427.394,00
2. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
8.438,00
3. Osnovica za danok na dohod (1 - 2)
418.956,00
4. Danok na dohod so 10% (3 h 11,1111%)
46.55100
5. Bruto plata 1 (1 + 4)
473.945,00
6. BRUTO PLATA II (473.945x 1,3889)
658.256,00
7. Pridones za zadol`itelno PIO (1 h 18,8%)
123.752,00
8. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%) 49.369,00
9. Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)
7.899,00
10. Pridones za dopolnitelno zdravstveno
osiguruvawe (1 h 0,5%)
3.291,00
11. Vkupno pridonesi (2 + 3 + 4 + 5)
184.311,00
12. Bruto plata namalena za pridonesi (6 – 11)
473.945,00
13. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
8.438,00
14. Osnovica za danok na dohod (7 – 8 )
465.507,00
15. Danok na dohod od (9 x 10%)
46.551,00
16. Neto plata (6 – 11– 15)
427.394,00
22.5. 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 OZNOS)
1. Bruto plata
2. Vkupno pridonesi za najvisok iznos
3. Namaluvawe na platata za pridonesi (1 – 2)
4. Dano~no namaluvawe za 2021 godina
5. Osnovica za danok (3 – 4)
6. Danok na li~en dohod od 10% (5 x 10%)
7. Neto plata (3 - 6)
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700.000,00
184.311,00
515.689,00
8.438,00
507.251,00
50.725,00
464.964,00
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KОЕФИЦИЕНТ НА МДБ
Kоефициент на МДБ за месец ЈУЛИ 2021
изнесува (2,8%)
Врз основа на член 44 од Законот за Данок на добивка
(“Службен весник на РСМ” 112/2014...232/19; 275/19 290/20)
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува:
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РСМ ЗА
МЕСЕЦ JУЛИ 2021 ГОДИНА
Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот JУЛИ 2021
година во однос на просечните цени
на мало во 2020 година изнесува:

2,8%

Kоефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок
на добивка за месец JУЛИ 2021 година изнесува:

2,8%

2.

Бидејки коефициентот на МДБ за месец ЈУЛИ 2021 година, е ПОЗИТИВЕН, Месечната аконтација на данокот на добивка, ке се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден
во Даночниот биланс за оданочување на добивката за 2020
година, од (АОП/ 56), помножен со 2,8%.
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KОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ ЗА
МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 ГОДИНА
Месечен коефициент за JУНИ/2021 (0,013).
Кумулативен коефициент од I до VI/2021 (0,064).
1. ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
R.br
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Meсечен коефициент на пораст на цените на производителите на индустрис0,013
ки производи во ЈУНИ/2021 година во
однос на МАЈ/2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
производителите на индустриски про0,064
изводи од почетокот на годината до
крајот на ЈУНИ/2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
прoизводителите на индустриски про0,073
изводи во ЈУНИ/2021 година во однос
на МАЈ/2020 година.

2. ЦЕНИ НА МАЛО
Р.бр
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ЈУНИ/2021 година, во
0,009
однос на МАЈ/2021 година.
Kоефициент на пораст на цените на
мало од почетокот на годината до
0,026
крајот на ЈУНИ/2021 година.
Koeфициент на пораст на цените на
мало во ЈУНИ/2021 година во однос на
0,040
МАЈ/2020 година.
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3. TРОШОЦИ НА ЖИВОТ – ИНФЛАЦИЈА
Р.бр.
1.

2.

86

OПИС
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ЈУНИ/2021 година, во
однос на МАЈ/2021 година.
Koeфициент на пораст на трошоците
на живот во Република Македонија во
период од почетокот на годината до
крајот на ЈУНИ/2021 година во однос
на просекот на трошоците на живот во
2020 година.

Kоефициент
0,005

0,018
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KОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ ЗА
МЕСЕЦ ЈУЛИ 2021 ГОДИНА
Месечен коефициент за JУЛИ/2021 (0,016).
Кумулативен коефициент од I до VII/2021 (0,088).
1. ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
R.br
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Meсечен коефициент на пораст на цените на производителите на индустрис0,016
ки производи во ЈУЛИ/2021 година во
однос на ЈУНИ/2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
производителите на индустриски про0,080
изводи од почетокот на годината до
крајот на ЈУЛИ/2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
прoизводителите на индустриски про0,099
изводи во ЈУЛИ/2021 година во однос
на ЈУНИ/2020 година.

2. ЦЕНИ НА МАЛО
Р.бр
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ЈУЛИ/2021 година, во
0,023
однос на ЈУНИ/2021 година.
Kоефициент на пораст на цените на
мало од почетокот на годината до
0,050
крајот на ЈУЛИ/2021 година.
Koeфициент на пораст на цените на
мало во ЈУЛИ/2021 година во однос на
0,054
ЈУНИ/2020 година.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

87

Деловни Информации бр.8/2021

3. TРОШОЦИ НА ЖИВОТ – ИНФЛАЦИЈА
Р.бр.
1.

2.

88

OПИС
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ЈУЛИ/2021 година, во
однос на ЈУНИ/2021 година.
Koeфициент на пораст на трошоците
на живот во Република Македонија во
период од почетокот на годината до
кр-ајот на ЈУЛИ/2021 година во однос
на просекот на трошоците на живот во
2020 година.

Kоефициент
0,005

0,020
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 04.08.2021)
Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport
donesena od Regulatornata komisija za energetika i vodni
uslugi na РС Македонија objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM”
176/2021), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za
oddelni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni iznesuvaat i toa: za period od 04.08.2021 do nova
promena.
Tabela 1
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i
goriva za transport
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.

A) MOTORNI BENZINI

den/lit.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS - 98
B) DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS(D-E V)
V) MASLO ZA GOREWE
EKSTRA LESNO (EL – 1)
G) MAZUT
M – 1 NS

Do 73,00
Do 75,00
Den/lit.
do 63,50
Den/lit.
do 63,50
Den/lit.
do 37,981

Koeficienti
30%
21,90
22,50
19,05
19,05
11,39

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.

A) MOTORNI BENZINI

den/lit.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS - 98
B) DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS (D-E V)
V) MASLO ZA GOREWE
EKSTRA LESNO 1 (EL-1)
G) MAZUT
M – 1 NS

do 32,579
do 34,231
Den/lit.
do 29,735
Den/lit.
do 29,523
Den/lit.
do 28,797
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Koeficienti
30%
9,77
10,27
8,83
8,86
8,64
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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

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

0,080
den/lit.
0,030
Den/lit.
0,040
Den/lit.
0,050

Tabela 4
Zadol`itelni rezervi na nafta
A

MOTORNI BENZINI

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

0,890

2.

(EURO SUPER) BS - 98

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

0,890
den/lit.

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

0,300
Den/lit.
0,300
Den/lit.
0,740

Tabela 5
Akcizi

90

A

MOTORNI BENZINI

den/lit.

1.
2.
B
2.
V
1.
G
1.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS – 98
DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS D – E V
MASLO ZA GOREWE
EKSTRA LESNO EL - 1
MAZUT
M – 1 NS

22,00
22,00
Den/lit.
17,50
Den/lit.
17,50
Den/lit.
0,100
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 09.08.2021)
Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport
donesena od Regulatornata komisija za energetika i vodni
uslugi na РС Македонија objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM”
187/2021), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za
oddelni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni iznesuvaat i toa: za period od 09.08.2021 do nova
promena.
Tabela 1
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i
goriva za transport
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.

A) MOTORNI BENZINI

den/lit.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS - 98
B) DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS(D-E V)
V) MASLO ZA GOREWE
EKSTRA LESNO (EL – 1)
G) MAZUT
M – 1 NS

Do72,00
Do 74,00
Den/lit.
do 62,50
Den/lit.
do 62,00
Den/lit.
do 36,876

Koeficienti
30%
21,60
22,20
18,75
18,60
11,06

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.

A) MOTORNI BENZINI

den/lit.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS - 98
B) DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS (D-E V)
V) MASLO ZA GOREWE
EKSTRA LESNO 1 (EL-1)

do 31,639
do 33,282
Den/lit.
do 28,769
Den/lit.
Do 28,600

G) MAZUT

Den/lit.

M – 1 NS

do 27,861
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Koeficienti
30%
9,49
9,98
8,63
8,58
8,36
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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

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

0,080
den/lit.
0,030
Den/lit.
0,040
Den/lit.
0,050

Tabela 4
Zadol`itelni rezervi na nafta
A

MOTORNI BENZINI

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

0,890

2.

(EURO SUPER) BS - 98

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

0,890
den/lit.
0,300
Den/lit.
0,300
Den/lit.
0,740

Tabela 5 Akcizi
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A

MOTORNI BENZINI

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

22,00

2.

(EURO SUPER) BS – 98

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

22,00
Den/lit.
17,50
Den/lit.
17,50
Den/lit.
0,100
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 17.08.2021)
Soglasno Odlukata za utvrduvawe na najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i goriva za transport
donesena od Regulatornata komisija za energetika i vodni
uslugi na РС Македонија objavena vo (“Slu`ben vesnik na RM”
192/2021), pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica, {to
vr{at promet na nafteni derivati, gi formiraat cenite za
oddelni nafteni derivati, taka {to najvisokite maloproda`ni ceni iznesuvaat i toa: za period od 17.08.2021 do nova
promena.
Tabela 1
Najvisoki maloproda`ni ceni na nafteni derivati i
goriva za transport
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.

A) MOTORNI BENZINI

den/lit.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS - 98
B) DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS(D-E V)
V) MASLO ZA GOREWE
EKSTRA LESNO (EL – 1)
G) MAZUT
M – 1 NS

Do 71,50
Do 73,50
Den/lit.
do 62,00
Den/lit.
do 62,00
Den/lit.
do 36,681719

Koeficienti
30%
21,60
22,20
18,90
18,90
11,32

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.

A) MOTORNI BENZINI

den/lit.

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS - 98
B) DIZEL GORIVO

do 31,387
do 33,048
Den/lit.

EURO DIZEL BS (D-E V)

do 28,634

V) MASLO ZA GOREWE

Den/lit.

EKSTRA LESNO 1 (EL-1)

Do 28,432

G) MAZUT

Den/lit.

M – 1 NS

do 27,696
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Koeficienti
30%
9,42
9,91
8,59
8,53
8,31
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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

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

0,080
den/lit.
0,030
Den/lit.
0,040
Den/lit.
0,050

Tabela 4
Zadol`itelni rezervi na nafta
A

MOTORNI BENZINI

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

0,890

2.

(EURO SUPER) BS - 98

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

0,890
den/lit.
0,300
Den/lit.
0,300
Den/lit.
0,740

Tabela 5 Akcizi
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A

MOTORNI BENZINI

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

22,00

2.

(EURO SUPER) BS – 98

B

DIZEL GORIVO

2.

EURO DIZEL BS D – E V

V

MASLO ZA GOREWE

1.

EKSTRA LESNO EL - 1

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

22,00
Den/lit.
17,50
Den/lit.
17,50
Den/lit.
0,100
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KURSNI LISTI
NA NBRM OD 04.08.2021 DO 31.08.2021 GODINA
Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА

[ifra Valuta Va`i za
978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710
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EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
BGN
CZK
HUF
PLN
RON
HRK
TRY
RUB
BRL
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sreden kurs na devizi
04.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
61.4900
61.4950
61.4919
51.7375
51.8464
51.8919
72.0361
72.2196
72.2924
57.2799
57.3166
57.2924
6.0258
6.0307
6.0296
5.8931
5.8819
5.8895
0.4741
0.4756
0.4738
8.2675
8.2691
8.2688
41.3406
41.3273
41.5009
38.2258
38.4296
38.4565
31.4398
31.4424
31.4408
2.4123
2.4173
2.4195
0.1734
0.1736
0.1737
13.4959
13.5338
13.5206
12.5023
12.5028
12.5088
8.1981
8.1983
8.1980
6.1752
6.1424
6.0790
0.7092
0.7108
0.7102
9.9513
9.9813
10.0701
8.0046
8.0241
8.0324
6.6527
6.6671
6.6723
0.0036
0.0036
0.0036
16.0922
16.1680
16.1672
0.6970
0.6991
0.7002
0.0451
0.0454
0.0454
2.6062
2.6104
2.6044
12.2585
12.2801
12.3040
36.2709
36.6391
36.6919
1.0432
1.0425
1.0307
38.2972
38.4344
38.4420
1.5669
1.5659
1.5611
3.5959
3.6342
3.6122
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Sreden kurs na devizi
Zemja

EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА
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07.08.2021
[ifra Valuta Va`i za
08.08.2021
09.08.2021
978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710

EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
BGN
CZK
HUF
PLN
RON
HRK
TRY
RUB
BRL
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

61.4926
52.0815
72.4807
57.3411
6.0475
5.8997
0.4743
8.2684
41.6532
38.5099
31.4411
2.4197
0.1743
13.4962
12.5087
8.2014
6.0653
0.7116
9.9835
8.0510
6.6966
0.0036
16.1963
0.7028
0.0456
2.6147
12.3444
36.7405
1.0310
38.5485
1.5624
3.5964

10.08.2021 11.08.2021
61.4950
52.2872
72.5605
57.0137
6.0186
5.8631
0.4749
8.2688
41.7000
38.4296
31.4424
2.4219
0.1738
13.4725
12.5158
8.1999
6.0480
0.7119
9.9611
8.0713
6.7192
0.0036
16.2466
0.7043
0.0457
2.6110
12.3655
36.6850
1.0375
38.5718
1.5636
3.5737

61.4963
52.4623
72.7164
56.8726
6.0205
5.8747
0.4749
8.2686
41.7519
38.5194
31.4430
2.4228
0.1743
13.4403
12.5094
8.2011
6.1000
0.7124
10.0041
8.0943
6.7409
0.0036
16.2581
0.7053
0.0456
2.6099
12.4070
36.6967
1.0422
38.6283
1.5679
3.5423
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Sreden kurs na devizi
Zemja

EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА

[ifra Valuta Va`i za

978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
BGN
CZK
HUF
PLN
RON
HRK
TRY
RUB
BRL
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12.08.2021 13.08.2021
61.4950
52.4791
72.6033
56.8451
6.0109
5.8820
0.4742
8.2685
41.8989
38.5355
31.4424
2.4206
0.1733
13.4099
12.5084
8.2043
6.0606
0.7081
10.0625
8.0919
6.7438
0.0036
16.3143
0.7055
0.0453
2.6136
12.3772
36.8145
1.0401
38.6178
1.5743
3.5479

61.4950
52.3852
72.5690
56.8136
6.0358
5.9269
0.4745
8.2687
41.8504
38.5235
31.4424
2.4217
0.1741
13.4046
12.5130
8.2006
6.1157
0.7127
10.0379
8.0876
6.7328
0.0037
16.2612
0.7060
0.0450
2.6328
12.3755
36.7881
1.0382
38.5960
1.5865
3.5592

14.08.2021
15.08.2021
16.08.2021
61.4950
52.2694
72.2680
56.7873
6.0293
5.9271
0.4744
8.2688
41.7651
38.4200
31.4424
2.4224
0.1742
13.4445
12.5206
8.2012
6.1099
0.7132
9.9812
8.0663
6.7154
0.0036
16.2526
0.7038
0.0449
2.6307
12.3350
36.6565
1.0328
38.5138
1.5682
3.5228
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Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА
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[ifra Valuta Va`i za
978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710

EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
BGN
CZK
HUF
PLN
RON
HRK
TRY
RUB
BRL
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sreden kurs na devizi
17.08.2021 18.08.2021
61.4950
52.2384
72.4579
57.1621
6.0284
5.9103
0.4776
8.2691
41.6013
38.2932
31.4424
2.4185
0.1748
13.4701
12.5148
8.2052
6.1670
0.7113
9.8957
8.0657
6.7104
0.0036
16.2380
0.7038
0.0448
2.6244
12.3276
36.7047
1.0290
38.5138
1.5619
3.5372

61.4950
52.2606
72.0757
57.4022
6.0320
5.9139
0.4783
8.2693
41.4443
38.1057
31.4424
2.4172
0.1751
13.4843
12.4848
8.2092
6.2045
0.7119
9.9082
8.0656
6.7058
0.0036
16.1867
0.7033
0.0445
2.6250
12.3313
36.2097
1.0362
38.4512
1.5684
3.5258

19.08.2021
61.4993
52.4604
72.1992
57.3367
6.0156
5.9009
0.4780
8.2696
41.5732
38.0330
31.4446
2.4168
0.1755
13.4766
12.4862
8.2050
6.1883
0.7122
9.9332
8.0946
6.7360
0.0036
16.2267
0.7065
0.0448
2.6262
12.3786
36.2187
1.0397
38.5769
1.5761
3.5272
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Sreden kurs na devizi
21.08.2021
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
20.08.2021 22.08.2021 24.08.2021
23.08.2021
61.4963
61.4950
61.4935
EMU
1
978
EUR
52.5789
52.6904
52.4778
SAD
1
840
USD
71.9087
71.7143
71.8046
G. BRITANIJA
1
826
GBP
57.3499
57.4129
57.2352
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.9822
5.9552
5.9951
[VEDSKA
1
752
SEK
5.8318
5.8014
5.8638
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4797
0.4805
0.4766
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2691
8.2690
8.2687
DANSKA
1
208
DKK
41.2201
40.8089
41.2404
KANADA
1
124
CAD
37.6839
37.5588
37.7006
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.4430
31.4424
31.4416
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.4115
2.4060
2.4102
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1752
0.1752
0.1756
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.4178
13.3991
13.4066
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4752
12.4625
12.4748
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1964
8.2004
8.2037
1
ХРВАТСКА
191
HRK
6.1662
6.1760
6.2021
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.7092
0.7074
0.7080
1
РУСИЈА
643
RUB
9.6598
9.6657
9.7879
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.1022
8.1070
8.0923
1
КИНА
156
CNY
6.7489
6.7633
6.7344
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0036
0.0036
0.0036
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
16.1730
16.2363
16.2436
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7069
0.7084
0.7075
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0447
0.0445
0.0448
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.6074
2.5964
2.5801
1
МЕКСИКО
484
MXN
12.4052
12.4343
12.4179
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
35.9606
35.9452
36.0391
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.0408
1.0465
1.0457
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
38.5750
38.6591
38.6169
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.5771
1.5790
1.5731
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.4645
3.4403
3.4505
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА
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[ifra Valuta Va`i za
978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710

EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
BGN
CZK
HUF
PLN
RON
HRK
TRY
RUB
BRL
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sreden kurs na devizi
25.08.2021 26.08.2021 27.08.2021
61.4935
61.4950
61.4950
52.3795
52.3986
52.2606
71.8550
71.8483
71.7394
57.4115
57.2632
56.9979
6.0235
6.0143
6.0046
5.9127
5.9208
5.9350
0.4777
0.4767
0.4745
8.2686
8.2692
8.2692
41.4880
41.4750
41.4443
37.9519
37.9810
37.9458
31.4416
31.4424
31.4424
2.4084
2.4086
2.4072
0.1759
0.1763
0.1761
13.4289
13.4330
13.4330
12.4784
12.4762
12.4691
8.2059
8.2075
8.2119
6.2218
6.2250
6.2463
0.7089
0.7099
0.7062
9.8105
9.9656
9.9982
8.0868
8.0881
8.0612
6.7244
6.7313
6.7116
0.0036
0.0036
0.0036
16.2729
16.2149
16.2119
0.7063
0.7056
0.7049
0.0449
0.0449
0.0448
2.5772
2.5860
2.5730
12.4167
12.4610
12.4577
36.4018
36.3876
36.4264
1.0461
1.0513
1.0458
38.6314
38.6737
38.6275
1.5933
1.5987
1.5962
3.4761
3.4980
3.5056
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Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА

[ifra Valuta Va`i za
978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710
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EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
BGN
CZK
HUF
PLN
RON
HRK
TRY
RUB
BRL
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sreden kurs na devizi
28.08.2021
31.08.2021
61.4933
61.4950
52.2858
52.1100
71.7541
71.7143
56.9593
56.9504
6.0084
6.0400
5.9371
6.0057
0.4745
0.4743
8.2693
8.2698
41.2319
41.3634
37.9120
38.0374
31.4415
31.4424
2.4056
2.4053
0.1753
0.1766
13.4186
13.4627
12.4632
12.4628
8.2116
8.2064
6.2235
6.2173
0.7064
0.7092
9.9678
9.9945
8.0705
8.0547
6.7119
6.6922
0.0036
0.0036
16.1795
16.1837
0.7093
0.7109
0.0447
0.0447
2.5656
2.5809
12.4786
12.5354
36.3285
36.5085
1.0466
1.0461
38.7042
38.7224
1.6011
1.6068
3.5068
3.5633

101

Деловни Информации бр.8/2021

РОКОВИ ПРИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА
AВГУСТ 2021 ГОДИНА
Даночниот роковник е 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 даночната 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 се препорачува даночните обврски да ги исполнат пред навршувањето на крајните рокови прикажани во
Табелата.
Рок на доставување

OБВРСКА
Поднесување на пресметки од физички лица кои
остваруват доход за кој Данокот на личен доход не се
плаќа по Одбивка (закупнини, капитални до-бивки,
друг доход) за доход остварени во ЈУЛИ 2021
OБРАЗЕЦ: “МПИН “– Поднесување на Месечна
пресметка за задолжителни социјални придонеси и
Данок на Личен Доход од плати за ЈУЛИ/2021
Доставување: Електронски до УЈП.
Плаќање на одобрени МПИН за задолжителни социјални придонеси и Данок на ЛД за ЈУЛИ/2021
ПЛАЌАЊЕ НА: Аконтација на ДАНОК НА ДОБИВКА
OБВРЗНИЦИ: Сите правни субјекти освен обврзник
со посебен даночен статус (заштитно друштво за
вработување на инвалиди, стопанска единица на
КПУ, или корисник на ТИРЗ, како и трговските друштва кои се обврзници на паушал на вкупен приход).
НАПОМЕНА: Образецот „МДБ” немате обврска да
го доставувате до УЈП.
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До 10 АВГУСТ

До 10 АВГУСТ
До 15 АВГУСТ

До 15 АВГУСТ
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ПЛАЌАЊЕ НА: Аконтација на ДАНОК НА ЛИЧЕН
ДОХОД
OБВРЗНИЦИ: Саостојни вршители на дејност и
трговци поединци.
НАПОМЕНА: Образецот „МДБ” немате обврска да
го доставувате до УЈП.
OБРАЗЕЦ: “ДДВ-01” – Пријава за регистрација на
Данок на додадена вредност.
OБВРЗНИЦИ: Фирми и Граѓани доколку се обврзани
или пак сакаат доброволно да се регистрираат за целите на ДДВ,
ДОСТАВУВАЊЕ: до УЈП преку системот е-даноци
http://etax.ujp.gov.mk
OБРАЗЕЦ: “ВХВ-1” – Извештај за состојба и промени на вложувања во сопствени хартии од вредност
и удели во инвестициски фондови и “ВXВ-2” –Извештај за состојба и промени на вложувања во должнички извештај за сосотојба и промени на вложувања
во должнички хартии од вредност за ЈУЛИ/2021 година.
OБВРЗНИЦИ: Резиденти кои можат да вложуваат во
хартии од вредност на странски финансиски па-зари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ.
OБРАЗЕЦ: “МИ” – Mесечен извештај за трансакции
за во странство.
OБВРЗНИЦИ: Резиденти кои имаат евидентни сметки во странство, или имаат одобрение за девизен
максимум, односно во работењето вршат наплата и
плаќање во ефективни странски пари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ
OБРАЗЕЦ: “ДДВ/04 “Дaночна пријава на ДДВ
OБВРЗНИЦИ: МЕСЕЧНИ даночни обврзници.
ДОСТАВУВАЊЕ: до УЈП преку системот е-даноци
http://etax.ujp.gov.mk
ПЛАЌАЊЕ на Даночна обврска за ДДВ за даночен
период од 01. До 31.07.2021 година.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

До 15 АВГУСТ

До 15 АВГУСТ
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ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
дипл.економист Јулија Минковска
ПЕНЗИОНИРАЊЕ СО 64 ГОДИНИ ВОЗРАСТ И
15 ГОДИНИ ПЕНЗИСКИ СТАЖ

ПРАШАЊЕ:
Дали rabotnik koj ke se penzionira so 64 години
старост и 15 години стаж, може да го продолжи Договорот за
работа до 67 години старост?
ОДГОВОР:
Согласно последните измени на Законот за работните
односи („Службен весник на РМакедонија” 151/2021) кои стапија
во сила од 14 јули 2021 година, Договорот за вработување
работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64
години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг
закон поинаку не е уредено.
Со измените СЕ УКИНА досегашната можност ЗА
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ со
поднесување на писмена изјава од страна на работникот, со
што продолжениот договор за вработување важи до истекот на
времето за кое е продолжен, а најдоцна до 30 јуни 2022 година.
1. Непроменети услови за пензионирање
И покрај измените во Законот за Работни односи, остануваат да важат условите за пензионирање согласно Законот за
ПИО, каде се наведува дека согласно член 18 од Законот за ПИО
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(“Службен весник на РС Македонија” 98/12 ... 267/20), осигуреникот стекнува право на старосна пензија кога ќе наполни:
 64 години живот (маж), односно
 62 години живот (жена) и најмалку
 15 години пензиски стаж.
НАПОМЕНА: И пред оваа измена на Законотза ПИО
жена –работничка можеше да го прекине работниот однос со
62 години старос и 15 години стаж.
2. Продолжување на Договoр за работа до 67 години
старост согласно други Закони
Согласно новата содржина на членот 104 од Законот за
Работни односи, работодавачот го прекинува кога работникот
ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж,
доколку со друг закон поинаку не е уредено.
Согласно измената на членот 104 се направија измени на
Законот за високо образование и Законот за здравствена
заштита, кои измени се објавија во “Службен весник на РСМ”
178/2021 и влегоа во сила од 12 август 2021 година.
Измени на Законот за високо образование
Согласно измената на член 187 од Законот за високото
образование (“Службен весник на Република Македонија” 82/18)
на лицето избрано во наставно - научно звање или наставно
звање му престанува работниот однос согласно со прописите за
работни односи, односно со 64 години возраст и 15 години
пензиски стаж.
По исклучок, заради непречено вршење на дејноста на
високообразовната установа, по претходно барање на работникот, а со согласност на наставно-научен совет, еднаш
годишно може да се продолжи договорот за вработување на
лицето избрано во наставно - научно или наставно звање, до
завршување на учебната година во која ги исполнува
условите за стекнување старосна пензија или најмногу до
завршување на учебната година, во која полни 67 години
возраст.
Барањето за продолжување на работниот однос, се поднесува еднаш годишно, најдоцна до 31 Август во тековната
година за продолжување на договорот за вработување за
наредната година.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Ваквата новина обезбедува континуирано вршење на
дејноста во високообразовните установи.
Измени на Законот за здравствената заштита
Со членот 204 од Законот за здравствената заштита
(“Службен весник на РМ” 43/12 ... 20/19 и “Службен весник на
РСМ” 101/19...122/21), се уредува престанувањето на вработувањето по сила на закон.
Со новата содржина на алинејата 6 од истиот член се
дефинира прекин на договорот за вработување по однос на
возраст согласно прописите од областа на работните односи.
Според новиот член 204-а по исклучок од членот 204
алинеја 6 од Законот, заради непречено вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствените установи, директорот на здравствената установа по претходна согласност
на здравствениот работник односно здравствениот соработник, еднаш годишно донесува одлука за про-должување
на договорот за вработување на здравствениот работник, односно здравствениот соработник, кој ги исполнил условите за
стекнување на старосна пензија, најмногу до 67 години возраст.
Одлуката на директорот за продолжување на работниот однос на здравствениот работник и здравствениот соработник, ја потврдува министерот за здравство.
Ваквата измена и дополнување е заради континуирано
обезбедување на здравствената заштита на осигурениците на
територијата целата држава.
ПРАВО НА НАДОМЕСТ ПОРАДИ НЕПРЕКИНАТО
БОЛЕДУВАЊЕ ПОДОЛГО ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

PRA[AWE:
Dali na rabotnikot mu sleduva nadomest dokolku boleduvaweto e podolgo od {est meseci i vo koja visina?
ODGOVOR:
Soglasno ~len 35 - b od Op{tiot kolkektiven dogovor
za privaten sektor od oblasta na stopanstvoto („Slu`ben vesnik na RM” 150/12; 189/12; 119/15; 150/16) и член 14 од ЗАКОНОТ
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за Извршување на буџетот на РС Македонија за 2021 година,
(“Службен весник на РС Македонија”, 307/20; 171/21), za neprekinato boleduvawe podolgo od 6 meseci poradi :
 Povreda od rabota ili
 Profesionalno zaboluvawe,
se isplatuva NADOMESTOK vo visina na OSNOVICATA koja prestavuva Пrose~nata Мese~na neto plata po
rabotnik vo RС Makedonija, isplatena vo poslednite tri
meseci, за вработените во ПРИВАТНИОТ СЕКТОР или во
висина од една просечна месечна нето плата во Органот каде
што е вработен службениот за вработените во Јавниот сектор,
pred nastanatata povreda ili utvrdena prоfesionalna
bolest.
Како повреда при работа, soglasno ~len 39 od Zakonot
za Penzisko i invalidsko osiguruvawe (“Slu`ben vesnik na
RM” 98/12…31/20, 267/20), се смета:
 Pовредата на осигуреникот причинета со непосредно и
краткотрајно механичко, физичко или хемиско дејство,
како и повредата причинета со нагли промени на положбата на телото, ненадејно оптоварување на телото
или со други промени на физиолошката состојба на
организмот, ако таквата повреда причински е врзана со
вршењето на работите на работното место.
Како повреда при работа се смета и повредата :
 {to ќе ја претрпи osigurenikot на редовниот пат од
домот до местото на работата или обратно, на патот
преземен заради извршување на работни задачи и на
патот преземен заради стапување на работа, доаѓање на
работа од одмор или отсуство прекинати по налог на
работодавачот; како и користење право на професионална рехабилитација според законот.
 заболувањето на осигуреникот што настанало непосредно и како исклучителна последица на некој несреќен
случај или виша сила за време на вршењето на работата
или во врска со неа и повредата што ќе ја претрпи
осигуреникот во вршењето на работите од членовите 15
и 16 од Zаконot za Penzisko i invalidsko osiguruvawe.
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Согласно Член 15 од законот за ПИО, со задолжително
пензиско и инвалидско осигурување, врз основа на инвалидност
и телесно оштетување, причинети со повреда на работа или
професионална болест, осигурени се:
1) Учениците и студентите кога вршат практична работа
за време на школувањето, односно студирањето;
2) Лице на практикантска работа согласно закон;
3) Лицата на издржување казна затвор, малолетнички
затвор и на издржување на воспитна мерка во воспитно-поправен дом за време на редовна работа, што
ја вршат во текот на издржувањето на казната, односно мерката;
4) Здравствените работници со високо образование кои
стекнуваат работно искуство за полагање на стручен
испит и
5) Невработените лица за време на стручно оспособување и професионална рехабилитација.
Одредбите од точка 1 на член 15 се однесува и на
државјаните на Р Македонија кои согласно со важечките прописи
се упатени на школување во странство.
Исто така се однесуваат и на странски државјани кои се
наоѓаат на школување во Република Македонија, ако државата
чии државјани се тие, исто така, постапува со државјаните на
Република Македонија, доколку со ратификуван меѓународен
договор поинаку не е определено.
Согласно Член 16 од Законот за ПИО, со задолжително пензиско и инвалидско осигурување, врз основа на
инвалидност и телесно оштетување, причинети со повреда се
осигуруваат и лицата кај кои повредата настанала со учество:
1) Во акции за спасување или одбрана од елементарни непогоди или несреќи;
2) На работно ангажирање на корисници на социјална помош;
3) На обука по покана на органите на одбраната;
4) Во давање помош на органите за внатрешни работи во вршење на нивната службена должност;
5) На културно-уметнички манифестации и натпревари, организирани од културни и други институции;
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6) 6) На натпревари во физичка и техничка култура,
организирани од спортски и други институции;
7) Во волонтерска активност согласно со закон;
8) На спортист аматер согласно со закон и
9) На професионален спортист кој има склучено
професионален договор, со професионален спортски клуб.
Soglasno ~len 40 od Zakonot za penzisko i invlaidsko
osiguruvawe, kako profesionalni bolesti, се определени:
 Болести причинети со подолго непосредно влијание на процесот и условите на трудот врз работната способност на осигуреникот.
DANO^EN TRETMAN NA NADOMESTOKOT
Isplateniot nadomestok poradi dolgotrajno boleduvawe, podle`i na odano~uvawe na celiot iznos, bidej}i ne
e predviden kako li~no primawe, koe ne se odano~uva soglasno
~len 12 od Zakonot za Danok na li~en dohod („Slu`ben vesnik
na RM” 241/18; 275/19; 290/20, 85/21).
Soglasno ~len 9 od Zakonot za danok na dobivka („Slu`ben vesnik na RM” 112/14...290/20), iznosot na isplateniot nadomestok zaradi neprekinato boleduvawe podolgo od {est
meseci, predizvikano so povreda na rabota ili profesionalno zaboluvawe, vo visina na prose~nata mese~na plata po
rabotnik vo RM, isplatena vo poslednite tri meseci, se smeta
kako priznat rashod za dano~ni celi.
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