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РАБОТНИ ОДНОСИ
дипл.економист Ромео Костадинов

НЕДЕЛА НЕРАБОТЕН ДЕН
Променети условите за работа во недела, за дејностите кај кои процесот не треба да се прекинува и кај трговијата на големо и мало, почнувајќи од 01.01.2022 година,
со разлика во поглед на надоместокот за работа во недела.

VOVED
Утврдување на недела како неработен ден е регулирано
согласно Законот за работни односи (“Службен весник на РС
Македонија” 62/05...267/20, 151/21) и Законот за Трговија (“Службен весник на РС Македонија” 16/04...77/21, 215/21) и подзаконски прописи од областа на ЗРО.
Многу истражувања го утврдуваат значењето на рамнотежата помеѓу професионалниот и приватниот живот, како неопходен елемент во животот на работникот, затоа што оваа рамнотежа придонесува работникот да биде поефикасен и мотивиран
на работното место, а од друга страна да има и приватен живот
- семеен и социјален, што ги задоволува неговите потреби и
потребите на неговите блиски.
Тргнувајќи од наведените причини, како и во насока на
следење на современите меѓународни трендови во трудовата
област, се извршија измени во регулативата од ЗРО и трговија.
Неделата, како ден на неделен одмор за сите, со одредени
исклучоци кај работодавачи, во дејностите, каде работниот
процес не дозволува да се направи прекин на работниот процес,
е опфатена со измените стапувајќи во примена од 01.01.2022.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

5

Деловни Информации 1/2022

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за
работните односи и Законот за измена на Законот за трговија се
врши имплементација на законски решенија за поголема заштита на правото на неделен одмор во недела и се елиминираат
можните злоупотреби, во однос на обезбедување на користењето на ова право.
Законот за работни односи застранува во делот на основните постулати на правото, вградено и во Уставот, со кој нормативно се одлучува за забраните, а не за дозволени активности,
од причина што секогаш постои можност нешто да се пропушти.
1. НЕДЕЛА НЕРАБОТЕН ДЕН СОГЛАСНО
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
Soglasno ~len 134 od Zakonot za Работни односи (во
продолжение ЗРО), работникот има право на неделен одмор, во
траење од најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дневен
одмор.
Со измената во делот на Неделен одмор, се утврдува
дека НЕДЕЛА Е ДЕН НА НЕДЕЛЕН ОДМОР.
Истиот член се дополнува со нови ставови, со кои се
предвидува кај кои работодавачи од одделни дејности,
работниците можат да работат и во недела и дека за нив ДЕН
НА НЕДЕЛЕН ОДМОР ЌЕ БИДЕ ДРУГ ДЕН ВО НЕДЕЛАТА.
1.1. Дејности кои можат да работат во НЕДЕЛА
Согласно член 134 став 3 од Законот за Работни односи,
за работниците кај работодавачите, кај кои работниот процес е
од таква природа што не може да се прекине, поради техничко
- технолошкиот процес и потребата од континуитет во работата,
ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата и
тоа во дејностите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

Одгледување на животни;
Мешовито фармерство;
Вадење на јаглен и лигнит;
Вадење на руди на метал;
Печатење и издавање на весници;
Производство на леб, слатки во свежа состојба и
бисквити;
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7. Производство на пиво, само во процесите поврзани
со варење, квасна подготовка и сладење, ферментација, филтрирање и енергетска поддршка на овие
процеси;
8. Производство на основни фармацевтски производи
и фармацевтски препарати;
9. Производство на плочи, листови, цевки и профили
од пластични маси;
10. Производство на индустриски гас;
11. Производство на метали;
12. Аптеки;
13. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација;
14. Снабдување со вода, отстранување на отпадни води,
управување со отпад и дејности на санација на околината;
15. Копнен, цевоводен, воден и воздухопловен транспорт;
16. Складирање и помошни дејности во превозот;
17. Објекти за сместување;
18. Дејности за подготовка на оброци и служење на
храна;
19. Филмска дејност, дејности за видео и телевизиска
програма,
20. Емитување на програма;
21. Телекомуникации;
22. Информативни услужни дејности (хостирање, обработка на податоци, интернет портали и слично);
23. Прикажување на филмови;
24. Фотографски дејности;
25. Ветеринарни дејности;
26. Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на моторни возила;
27. Дејности на приватна заштита и услуги на заштита со
помош на сигурносни системи;
28. Дејности на повикувачки центри;
29. Општи дејности на јавната управа, само за итни и
неодложни работи, поврзани со одржување на седници, инспекциски надзори, а кои работи се од витално
значење за државниот и јавниот интерес;
30. Работи на одбраната;
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Судски и правосудни дејности;
Работи на јавниот ред и безбедноста;
Дејности на пожарникарската служба;
Дејности за здравствена заштита;
Дејности на социјалната заштита со сместување;
Креативни, уметнички и забавни дејности;
Дејности на музеите,
Дејности на зоолошки градини и природни резервати;
Спортски, забавни и рекреативни дејности;
Погребни и слични дејности;
Царинска служба на гранични премини;
Дејности кои имаат карактер на помошни или придружни дејности со цел непречено функционирање на
дејностите од овој став, врз основа на склучен договор со работодавачот од дејностите од овој став и
43. Работни места од други дејности, кои не се опфатени
со овој став, а имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1.1.1. Определување на помошни или придружни
дејности на основната дејност и определување на работни места во дејности,
кои имаат карактер на помошни и
придружни активности
Согласно Правилникот за определување на помошни
или придружни дејности на основната дејност на работодавачот и определување на работни места во дејности
кои имаат карактер на помошни и придружни работи на
основната дејност на работодавачот (“Службен весник на
РСМ” 299/21), се определуваат дејностите, кои имаат карактер
на помошни или придружни дејности за непречено функционирање на основната дејност, која ја врши работодавачот и истите се
извршуваат согласно однапред склучен договор за деловно-техничка соработка помеѓу работодавачите, како и работните места
кои имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот.
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Помошни и придружни дејности, се оние дејности со
кои врз основа на договор за деловно-техничка соработка се
опслужува работењето на работодавачот, кај кој работниот процес не може да се прекине и има потреба од континуитет во
работата.
Работни места кои имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на
работодавачот, во смисла на правилникот, се оние работни места, без чие континуирано одвивање на работите, може да дојде
до прекин или нарушување на техничко-технолошкиот процес
и/или може да има влијание врз квалитетот и безбедноста на
производот, односно може да предизвика дополнителен ангажман на човечки и материјални ресурси или трошоци за повторно
враќање во потребниот оптимален режим на работа, на работниот процес во целина.
При определување на работните места, се зема во
предвид следното:
 Работните места да не се составен дел од главниот
работен процес, преку кој се остварува основната дејност на работодавачот и да се неопходни за непречено
одвивање на главниот работен процес во останатите
денови од неделата и со кои би се избегнале значителни
штети врз безбедноста и здравјето на луѓето или животната средина (обезбедување на имотот и средствата
за работа, одржување и следење на состојбата на
средствата за работа и слично),
 Работните места да се засебни во рамките на главниот работен процес, а без чие непречено функционирање не би можел да се одвива главниот работен процес
во останатите денови од неделата, доколку со прекин на
работите на тие работни места, значително би се влијаело врз квалитетот на крајниот производ, одосно во остварувањето на главниот работен процес (термичка обработка и складирање на репроматеријали и суровини,
континуитет во дел од производствен процес за делумна обработка и подготовка на процесот за останатите денови од неделата и слично) и
 Работните места да се придружни работи во работниот процес, да се дел од главниот работен процес
и/или да се реализираат со користење на информацискокомуникациски технологии, од чие непречено одвивање
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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зависи непрекинатото обезбедување на услуги од страна на работодавачот, во рамки на неговата основна дејност (надзор и одржување на ИТ системи, преку кои се
реализираат финансиски трансакции, обезбедување на
грижа за корисници и слично).
Работните места, се утврдени во актот за систематизација на работните места и во изјавата за безбедност и здравје
при работа, со проценката на ризик за секое работно место кај
работодавачот.
За работните места, работодавачот определува само
неопходен број на работници за реализација на работите, кои не
треба да се прекинат и ја образложува причината за неопходноста од нивното ангажирање, при доставување на известувањето за вршење на работа во недела до Државниот инспекторат
за труд, а работодавачот известувањето го доставува најдоцна
пет дена од денот на склучувањето на договорот за деловнотехничка соработка.
НАПОМЕНА: Работниците кај работодавачите од трговија на мало и трговија на големо, денот на неделен одмор, го користат во согласност со Законот за трговија.
1.2. Rabota vo nedela vo sluчaj na prirodna i druga nesreќa
Во случај на природна и друга несреќа или хаварија и
спречување на последиците од нив или кога таква несреќа
непосредно се очекува, на барање на работодавачот, работникот е должен да работи во недела, заради заштита на животот
и здравјето на луѓето и спречување на непоправлива материјална штета.
1.3. Додаток на плата за работа во недела
Работникот од наведените дејности, покрај правото на
додаток на плата за работа во недела, има право и на користење на неделен одмор во наредните седум (7) дена.
Додатокот на плата за работа во недела изнесува најмалку 50% за секој час поминат на работа, доколку со закон и
колективен договор, не е утврден повисок износ на додатокот.
10
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НАПОМЕНА: Додатокот на плата за работа во недела
се исплатува САМО НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ РАБОТЕЛЕ ВО
НЕДЕЛА и тоа само кај работодавачите чии дејности се наведени, а за другите дејности е забрането работниците да работат во недела.
1.4. Обврска на работодавачот за известување за работа во недела
Согласно законот за работни односи, работодавачот кој
има право да РАБОТИ ВО НЕДЕЛА, е должен:
 Пред започнувањето на работата, да го извести Државниот инспекторат за труд;
 На работникот да му исплати ДОДАТОК НА ПЛАТА и
 На работнокот да му даде ДЕН НА НЕДЕЛЕН ОДМОР
во наредните седум дена.
Покрај тоа за дејностите кои имаат карактер на помошни или придружни дејности со цел непречено функционирање на наведените дејности, врз основа на склучен договор со работодавачот и за работните места од други дејности, а имаат карактер на помошни и придружни работи за
непречено извршување на основната дејност на рабoтодавачот, Министерот надлежен за работите од областа на трудот,
со подзаконски акти, ќе ги дефинира помошните дејности придружните дејности.
1.5. Начин на Известување за вршење на работа во недела
Начинот на известување за вршење на работа во недела,
е регулирано согласно Правилникот за формата, содржината и
начинот на известувањето за вршење на работа во недела
(“Службен весник на РС Македонија” 299/21), кое известување се
доставува во писмена или во електронска форма до Државниот
Инспекторат на труд на следната е-mail адреса: rabotavonedela@dit.gov.mk или во подрачните одделенија на ДИТ,
како и во седиштето на ДИТ на Бул. “Партизански оддреди” бр.
48a, Скопје.
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1.6. Иnspekciski nadzor vo oblasta na rabotnite odnosi
Согласно член 259-б од Законот, ако инспекторот на
трудот, при инспекцискиот надзор, констатира дека кај работодавачот работи работник во недела, спротивно на член 134 од
Законот, со решение ќе му забрани на работодавачот вршење на работа во работната просторија или работниот простор,
каде е утврдена неправилноста, во траење од 15 дена, ќе му
издаде прекршочен платен налог.
Ако работодавачот не го прифати прекршочниот платен налог или не го плати, надлежниот инспектор ќе поднесе
барање за поведување на прекршочна постапка, согласно Законот за прекршоците, aко работодавачот го повтори прекршокот,
Испекторот со Решение ќе му забрани вршење на работа во работната просторија или работниот простор, каде е утврдена
неправилноста, во траење од 30 дена и ќе поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка, согласно Законот за прекршоците.
За време на забраната за работа, работодавачот е
должен на работниците да им исплатува надомест на плата во
висина од исплатената плата на работникот во претходниот
месец и придонеси од плата и за време на забраната не смее
да го намали бројот на вработените.
Против решенијата, може да се изјави жалба во рок од
15 дена од денот на приемот на решението, до органот надлежен за одлучување во втор степен, согласно закон.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Овластените службени лица, се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот
на покренатите постапки.
Во евиденцијата, се собираат, обработуваат и чуваат
следниве податоци: име и презиме, односно назив на сторителот
на прекршокот,
Живеалиште, односно престојувалиште,
Седиште,
Вид на прекршокот,
Број на прекршочниот платен налог кој му се
издава и
 Исходот на постапката.
Личните податоци, се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.
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2. РАБОТА ВО НЕДЕЛА И ПРАЗНИЦИ СОГЛАСНО
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
2.1. Работно време во трговија на мало и големо
Измената во делот на работното време се однесува на
додавање на нов член 25, со кој се уредува работното време во
трговијата во недела и на празници, заедно со утврдување на
исклучоците во трговијата на мало, за кои ќе биде дозволено
работа во ден недела и на празници.
Согласно новиот член 25 од Законот за трговија, трговецот на големо и трговецот на мало, го утврдува работното
време, зависно од бројот на вработените на:
 Продавниците,
 Киосците,
 Автоматите,
 Штандовите,
 Зелените пазари,
 Магацините,
 Складовите,
 Деловните простории,
 Продавниците, {тандовите и kиосците во трговските
центри (молови) и
 Бензинските станици.
Должината и распоредот на работното време, што трговецот го утврдил, треба да се усогласат со правата, обврските и одговорностите на вработените, утврдени со прописите од областа на работните односи.
Усогласеноста е особено во поглед на распоредувањето на работното време и прекувремената работа, ноќната
работа, дневниот, неделниот и годишниот одмор и другите
отсуства од работа и во согласност со ограничувањата, утврдени со прописите од областа на заштита од бучава.
НАПОМЕНА: Продавниците што се наоѓаат во колективни станбени згради и деловно станбени згради, не можат
да почнат со работа пред 06,00 часот и мора да завршат со
работа до 23,00 часот.
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2.2. Забрана за работа во недела, државени празници и
празници и исклучок од забраната
Согласно член 25 од Законот за tрговија на големо и
трговија на мало, трговски дејности НЕ МОЖЕ да се вршат
во недела, како и на државни празници и други празници,
кои се определени како неработни денови, согласно закон.
По исклучок од одредбата, за забрана за работа во
недела и државни и други празници и за НЕДОЗВОЛУВАЊЕ ЗА
ОБАВУВАЊЕ на трговија на големо и мало во НЕДЕЛА и
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ, трговијата на мало, може да се врши:
1. Во специјализирани продавници или киосци за продажба на сладолед, колачи и апетисани, цвеќиња, сувенири, филигранство, весници и цигари, во туристичките
места, утврдени со Законот за туристичка дејност;
2. Во продавниците на бензински станици, во чии рамки
се врши трговија на мало, претежно со храна, пијалоци и
тутун;
3. Во продавници, киосци и штандови во трговските центри (молови), кои имаат минимална ефективна површина
за трговија на мало од 8.000 м2;
4. На штандови и киосци каде што се продаваат добра за
време на спортски настани, фестивали и манифестации,
саеми и за време на јавната проекција на кинематографски дела;
5. Во продавници за трговија на мало со храна (без
зеленчук и овошје), пијалоци и тутун, во кои трговијата се
врши лично, само од сопственикот на продавницата и
6. На зелени пазари.
НАПОМЕНА: За работниците кај трговците на мало од
ТОЧКА 1 до 6, ден на неделен одмор, може да биде друг ден
во неделата, согласно закон.
Наведените ќе можат да обавуваат трговска дејност во
недела, за време на државен или друг празник, за разлика од
сите други, кои немаат право на работа во недела, државен
или друг празник.
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2.3. Додаток на плата за работа во недела
За работниците кои ќе работат во недела, ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата.
Согласно Законот за работни односи работникот, денот
на неделен одмор, ќе го користи во наредните 7 дена.
Согласно законот за трговија, додатокот на плата за
работа во недела и на празници, изнесува најмалку 100%, за
секој час поминат на работа.
2.3.1. Известување за вршење на трговија на мало
во недела, како и на државен празник и други
празници, кои се определени како неработни
денови и пријава на работно време
Согласно последната објава на Законот за измени и
дополнување на Законот за трговија (“Службен весник на РС
Македонија” 295/21), трговијата на мало не може да се врши во
недела, како и на државни празници и други празници, освен кај
исклучоците опфатени во став 5 на член 4 од законoт за трговија.
Под државни празници и други празници се мисли на
членот 2 од Законот за празниците на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” 21/98 и 18/07).
За државни празници се сметаат:
 24 Мај, “Св. Кирил и Методиј”, Ден на сесловенските просветители;
 2 Август, Ден на Републиката;
 8 Септември, Ден на независноста;
 11 Октомври, Ден на народното востание;
 23 Октомври, Ден на македонската револуционерна
борба и
 8 Декември, “Св. Климент Охридски”
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За празници се сметаат:
1 Јануари, Нова година;
Божик, првиот ден на Божик, 7 јануари според православниот календар;
Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар;
1 Мај, Ден на трудот и
Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
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НАПОМЕНА: Доколку празниците паѓаат во НЕДЕЛА,
наредниот ден се смета за неработен.
Согласно член 4 од законот за празници, во РС Македонија, се празнуваат и неработни денови за:
 Верниците од православната вероисповед, кои спаѓаат:
 Бадник, ден пред Божик ;
 19 Јануари, Богојавление (Водици);
 Велики Петок, петок пред Велигден;
 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема
 Богородица); и
 Духовден, петок пред Духовден.
 За граѓаните од православна вероисповед за 2022 се
следните денови:
 06 јануари (четврток), Бадник, ден пред Божик,
 19 јануари (среда), Богојавление (Водици),
 22 април (петок), Велики Петок, петок пред Велиг-ден,
 10 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден,
 28 август (недела), Успение на Пресвета Богородица
(Голема Богородица).
 За граѓаните од католичка вероисповед
 18 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на
Велигден,
 01 ноември (вторник), Празникот на сите светци,
 25 декември (недела), првиот ден на Божик.
 За граѓаните од муслиманска вероисповед
 09 Јули (сабота), Курбан Бајрам, првиот ден на
Курбан Бајрам,
 За граѓаните припадници на албанската заедница во
РСМ
 22 ноември (вторник), Ден на Албанската азбука,
 За граѓаните припадници на српската заедница во
РСМ
 27 јануари (четврток), Свети Сава,
 За граѓаните припадници на ромската заедница во
РСМ
 08 април (петок), Меѓународен ден на Ромите,
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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 За граѓаните припадници на влашката заедница во
РСМ
 23 мај (понеделник), Национален ден на Власите,
 За граѓаните припадници на еврејската заедница во
РСМ
 5 октомври (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом
Кипур,
 За граѓаните припадници на бошњачката заедница
во РСМ
 28 септември (среда), Меѓународен ден на Бошњаците,
 За граѓаните припадници на турската заедница во
РСМ
 21 декември (среда), Ден на настава на турски јазик.
НАПОМЕНА: Согласно одредбата на членот 4 од Законот за празници, сите работодавачи кои вршат дејност,
трговија на големо и мало, МОЖАТ ДА РАБОТАТ на Верски
и Национални празници и ИМААТ ПРАВО НА НАДОМЕСТ на
плата односно зголемена плата во согласност со Закон и
Колективен дог-вор.
2.3.2. Обврски на работодавачот за работа во недела
Трговецот кој согласно Законот за трговија, има право да
работи во недела и на државни празници, должен е :
 Да го пријави работното време во Централниот регистар на РС Македонија, најмалку 15 дена пред почетокот на работењето, односно пред измената на часот
на почетокот и часот на завршувањето на работното
време, времето за пауза и распоредот на работното
време.
 Продавниците на бензински станици, во чии рамки се
врши трговија на мало претежно со храна, пијалоци и
тутун и продавниците, киосци и штандовите во трговските
центри (молови), кои имаат минимална ефективна површина за трговија на мало од 8.000 м2, работното време
за работа во недела, како и на државни празници и
други празници, треба да го пријават во Централниот
регистер на РС Македонија до 5-ти јануари, во тековната
година.
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 Потврдата од Централен регистер се доставува за евиденција во Државниот пазарен инспекторат и Државниот
инспекторат за труд.
 Tрговија на големо не смее да се врши во недела,
како и на државни празници и други празници.
2.3.3. Утврдување надоместок (два проценти) за
вршење на трговија на мало во недела и на
државни празници и други празници, кои се
определени како неработни денoви
Согласно последната објава на Законот за измени и дополнување на Законот за трговија (“Службен весник на РС Македонија” 295/21),
 Продавниците на бензиски станици во чии рамки се
врши трговијата на мало, претежно со храна, пијалоци и тутун и
 Продавници, киосци и штандови во трговските центри, кои имаат минимална ефективна површина за
трговија на мало од 8.000 м2,
за да можат да работат во недела, како и на државни празници
и други празници, најпрво треба до 5 јануари во тековната година да го пријават работното време на Централниот регистер на РС Македонија (ЦРРСМ).
Потврдата од пријавеното работно време, издадена од
ЦРРСМ, за евиденција се доставува до Државниот пазарен
инспекторат и Државниот инспекторат за труд.
Втората постапка пред да се започне со работа во
недела, како и на државни празници и други празници е уплата
до 15 јануари во тековната година, на надоместок во висина
од 2% од вкупниот приход, остварен во претходната година.
Средствата од уплатата ќе се инвестираат во детски градинки
согласно закон.
Со оглед дека примената на оваа одредба е од 1 јануари
2022 година, надоместокот во висина од 2% ќе се смета од
вкупниот приход остварен во ден недела, како и на државни
празници и други празници во 2022 година.
Уплатата ќе се изврши на образец (ПП50), до 15 јануари 2023 година.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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2.3.4. Утврдување на туристички места за
вршење на дејност и работа во недела
Согласно последната објава на Законот за измени и
дополнување на Законот за трговија (“Службен весник на РС
Македонија” 295/21), трговијата на мало во недела, како и на
државни празници и други празници, може да се врши во:
 Специјализирани продавници или киосци за продажба на сладолед, колачи и апетисани, цвеќиња, сувенири, филигранство, весници и цигари, во туристичките места, утврдени со Законот за туристичка дејност.
Овие трговци може да работат во недела, како и на
државни празници и други празници, во период од осум часа
што самите ќе го утврдат.
Согласно Законот за туристичка дејност:
“Туристичко место” претставува подрачје или дестинација кое како организациона и функционална туристичка целина
располага со природни, културни, историски и други знаменитости од значење за туризмот, комунална, сообраќајна и туристичка
инфраструктура, како и објекти и други содржини за сместување
и престој на туристите.
Туризмот е стопанска гранка која го опфаќа привременото патување на луѓето од едно до друго место, заради задоволување на културни, рекреативни, здравствени и други потреби.
Развојот на туризмот зависи од повеќе природно – географски, антропогени и материјални фактори.
Природно – географските туристички мотиви ги опфаќаат: Релјефните одлики, климатските прилики, хидрографските
услови, растителниот и животинскиот свет.
Антроподените фактори ги опфаќаат културно – историските споменици (археолошки наоѓалишта, сакрална архитектура, споменици), етносоцијалните (духовна и материјална
култура), манифестациските вредности (разни културно – просветни и забавни манифестации).
Во РС Македонија се присутни скоро сите услови, како
фактори за разој на туризмот.
Како најзначајни туристички места се сметаат:
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1. ЕЗЕРСКИ ТУРИСТИЧКИ МЕСТА
Езерски туристички места во Република Северна Македонија се Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.
Тие имаат чиста и релативно топла вода, пријатна за капење.
Покрај нив се изградени поголем број туристички објекти (хотели,
мотели и ресторани) во Охрид, Струга, Дојран и Преспа.
2. ПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧКИ МЕСТА
Планински туристички места во РС Македонија има повеќе. Најпривлечни и најразвиени се: Попова Шапка на Шар
Планина, Маврово на Бистра, Нижеполе и Копанки на Пелистер, Крушево на Бушева Планина и Пониква на Осоговските
Планини.
Тие имаат услови за летен рекреативен, зимско-спортски
и за ловен туризам. Во некои од нив се присутни карактеристични населби како што се: Галичник кој е познат по манифестацијата Галичка свадба, Крушево како највисок град на Балканот, со мошне пријатна клима, Маврово како комбиниран зимскоспортски и езерски центар.
3. РУРАЛЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ
Според „(WTO)„ Светска туристичка организација, поимот
„Рурален Туризам„ се користи тогаш кога руралната култура е
клучна компонента на производот и понудата на дестинацијата.
Како издвоени примери за развиен рурален туризам во
Република Северна Македонија, можат да се наведат: Берово,
Брајчино и Вевчани.
4. СКОПЈЕ КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА
Имајки предвид дека Скопје е главна туристичка дестинација, согласно бројот на туристи во Република Северна Македонија, како најатрактивни туристички места во Скопје може да се
одвојат: Старата Скопска Чаршија, Скопскиот плоштад, Кањонот Матка и Скопското Кале.
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5. СТАРИ ЧАРШИИ КАКО ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА
Имајки предвид дека во РС Maкедонија, речиси во сите
поголеми градови имаат чаршии, кои се атрактивни како за
домашни така и за странски туристи, може да се одвојат за најзначајни и тоа: Старата Скопска Чаршија, Охридската, Струшката, Битолската и Прилепската Чаршија.
3. ГЛОБИ И ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ ЗА
НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
3.1. Глоби за непочитување на одредбите за работа во недела
Глоба за непочитување на одредбите од Законот за трговија за работа во ден недела за правно лице:
o Микро трговец е од 800 до 1.000 евра;
o Мал трговец е од 1.600 до 2.000 евра;
o Среден трговец е од 3.000 до 6.000 евра;
o Голем трговец е од 7.000 до 10.000 евра.
Глоба за непочитување на одредбите за одговорното
лице во правното лице: за работа во ден недела за правно
лице:
o Микро трговец е од 50 до 100 евра;
o Мал трговец е од 100 до 200 евра;
o Среден трговец е од 200 до 350 евра;
o Голем трговец е од 350 до 500 евра.
3.2. Прекршочни санкции за трговците
Ако инспекторот на трудот при инспекцискиот надзор, кон
статира дека кај работодавачот работи работник во недела и на
празници, спротивно на членот 25 од Законот за трговија, со ре
шение на работодавачот ќе му:
 Забрани вршење на работа во работната просторија
или Работниот простор, каде е утврдена неправилноста, во траење од 15 дена,
 Издаде прекршочен платен налог.
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Ако работодавачот не го прифати прекршочниот платен
налог или не плати, надлежниот инспектор ќе поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка, согласно со Законот за
прекршоците.
Ако работодавачот го повтори прекршокот, инспекторот
со решение ќе му:
 Забрани вршење на работа во работната просторија
или работниот простор, каде е утврдена неправилноста, во траење од 30 дена и
 Поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка согласно со Законот за прекршоците.
За време на забраната за работа, работодавачот е:
 Должен на работниците да им исплатува на доместок
на плата во висина од исплатената плата на работникот во претходниот месец и придонеси од плата и
за време на забраната не смее да го намали бројот на
вработените.
Против решенијата дозволена е Жалба, која не го одложува извршувањето на решението.
Сите трговци кои досега имале регистрирано работно
време во ЦРСМ, а на кои им е забрането работа во недела и на
празници, потребно е да извршат промена на работното време
во ЦРСМ.
4. PRESMETKA NA DODATOCI I
NADOMESTOCI OD PLATA ZA RABOTA
VO NEDELA I DRЖAVNI PRAZNICI
4.1. Плаќање на работата
Согласно член 106 од ЗРО, пlatata na rabotnikot, e
sostavena od:
 Osnovnata plata,
 Del od platata za rabotnata uspe{nost i
 Dodatoci na plata, ako so drug Zakon poinaku ne e
opredeleno.
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Основната плата се определува земајќи ги предвид
барањата на работното место, за кое работникот го склучил
договорот за вработување.
Работната успешност на работникот се определува земајќи ги предвид домаќинскиот однос, квалитетот и обемот на
вршењето на работата, за којашто работникот го склучил договорот за вработување.
Додатоците се определуваат за посебните услови при
работа, кои произлегуваат од распоредот на работното време и
тоа за работа во смени, работа во поделено работно време,
ноќна работа, работа на дежурство, согласно закон продолжена
работа, работа во работа во ден на неделен одмор, работа во
празници определени со закон и додаток за работен стаж.
4.1.1. Додатоци на плата
Dodatocite od plata kako pravo, se sostaven del na
platata na rabotnikot i se regulirani soglasno Zakonot za
Rabotni odnosi („Slu`ben vesnik na RM” 62/05…267/20; 151/21;
288/21), dodeka visinata odnosno (procentot na zgolemuvaweto na platata) za oddelni nadomestoci, se utvrdeni soglasno
Op{tite kolektivni dogovori i toa:
 Op{t kolektiven dogovor za Privaten sektor od oblasta na stopanstvoto, („Slu`ben vesnik na RM”
115/14; 119/15;150/16),
 Op{t kolektiven dogovor za javniot sektor na Republika Makedonija („Slu`ben vesnik na RM” 10/08;
122/08; 85/09), i
 Va`e~kite granski kolektivni dogovori.
4.1.2. Додатоци на плата согласно Општиот
колективен договор за приватен сектор
Soglasno ~len 23 od OKDPS, osnovnata plata na rabotnikot se zgolemuva koga rabotnikot raboti vo uslovi pote{ki
od normalnite za opredeleno rabotno mesto, a osobeno:
 Rabotni zada~i vo ~ie izvr{uvawe rabotnikot e
izlo`en na nepovolnite vlijanija na okolinata
(~ad, sa|i, topol pepel, pra{ina, vlaga, visoki, odnosno
niski temperaturi, bu~ava, bleskava ve{ta~ka svetlina, rabota vo temni prostorii ili vo prostorii so
nesoodvetno oboeno svetlo);
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 Pri rabotni zada~i vo koi soglasno propisite,
rabotnikot upotrebuva za{titni sredstva kako {to
se: za{titni ~evli, gas maski, maski protiv prav,
uredi za doveduvawe sve` vozduh ili drugi za{titni sredstva;
 Raboti pri koi rabotnikot e izlo`en na posebni
opasnosti (po`ar, voda, eksplozija).
So kolektiven dogovor na nivo na dejnost, odnosno na
nivo na rabotodava~, se utvrduvaat pote{kite uslovi za rabota od normalnite za oddelni rabotni mesta i iznosot na
zgolemuvaweto po toj osnov ne zavisi od visinata na platata
na rabotnikot, tuku se utvrduva vo edinstven iznos za site
rabotnici, {to rabotat vo tie pote{ki uslovi na rabota.
So kolektiven dogovor na nivo na rabotodava~, so metodologija, se vrednuvaat pote{kite uslovi za rabota od normalnite za oddelni rabotni mesta.
Soglasno ~len 24 od OKDPS, osnovnata plata na
rabotnikot se zgolemuva po ~as najmalku za:






Prekuvremena rabota
35%
Rabota no}e
35%
Rabota vo tri smeni
5%
Rabota vo den na nedelen odmor
50%
Za rabota vo denovi na PRAZNICI, NERABOTNI
denovi utvrdeni so zakon, rabotnikot ima pravo na
nadomest na platata {to mu pripa|a koga vo tie denovi
ne raboti i plata za pominatite ~asovi na rabota
zgolemena za 50%.
Dodatocite me|usebno ne se isklu~uvaat.

Pravoto na zgolemena plata po osnova na rabota vo tri
smeni, rabotnikot go ostvaruva samo za denovite koga rabotnikot raboti vo vtora i treta smena.
Osnovnata plata na rabotnikot se zgolemuva za 0,5%
za sekoja godina raboten sta`.
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4.2. Надоместок на плата
Покрај додаток на плата, работникот има право и на
надоместок на плата, кога треба да работи на празник.
Ова право произлегува од член 148 од ЗРО, каде што е
наведено дека работникот има право да отсуствува од работа со
надомест на плата за празниците на РМ, кои што се определени
како слободни денови од работа и за другите со закон определени слободни денови.
Висината на надоместокот на плата е уредено со член
112 од ЗРО, согласно кој надоместокот на плата е во висина од
просечната плата на работникот од последните 12 месеци, а
доколку во тој период не примил плата, во висина на најниската
плата (минималната плата).
Надоместокот на плата со ОКДС е предвиден во иста
висина како и ЗРО, а со ОКДЈС, надоместокот на плата за
празник е во висина на просечната плата на работникот во последните три месеци.
За разлика од надоместокот на плата, правото на додатокот за работа на празник, работникот го остварува без оглед
дали празникот паѓа во работен или неработен ден за работникот.
4.2.1. Работа во недела
Soglasno ~len 134 od Zakonot za rabotni odnosi,
rаботникот има право на неделен одмор, во траење од најмалку
24 часа непрекинато, плус 12 часа дневен одмор.
Ден на неделен одмор по правило е недела или друг ден
во неделата, zavisno od rasporedot na rabotnoto vreme na konkretniot rabotnik (nekoi lica rabotat vo sabota i nedela,
no na primer, sreda i ~etvrtok im se smetaat za nedelen
odmor), den na nedelen odmor po pravilo e nedelata ili drug
den.
4.2.2. Работа на празник кој се паѓа
во работен ден
Кога работникот треба да работи на празник во работен
ден (празник согласно член 2 од Законот за празниците),
согласно ЗРО, ОКДПС има право на: НАДОМЕСТ на плата за
празник (како и сите вработени кои не работат тој ден) и дневница за работа на тој ден, зголемена за 50% (ЗРО и ОКДПС).
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 Дневница зголемена за
 Надомест на плата во висина
на една дневница
ВКУПНО:

50%
100%
150%

Kога работникот треба да работи во работен ден, кој е
празник, согласно член 4 од Законот за празниците, односно
празници за одделна етничка популација, работникот исто така
ќе добие покрај дневница зголемена за 50%, и НАДОМЕСТ на
плата во висина на 100% или вкупно 2,5 дневници (250%), за
работа на празник во недела.
Кога работникот работи на празник кој е недела, тој има
право на надоместок на плата за празник.
Денот кога работникот го остварува правото на неделен
одмор, не е платен, односно не се исплаќа плата, па затоа не се
исплаќа ниту надоместок на плата, затоа што правата ги
остварил во неделата кога работел.
Значи, ако празникот паѓа во недела (по член 2 од ЗП),
работникот во приватниот сектор ќе добие додаток за недела и
празник и дневница или вкупно 2 дневници (200%).
4.2.3. Работа на празник кога празникот паѓа во
недела, а понеделникот е неработен ден
Како што наведовме, доколку работникот работел во
недела во која се паѓа некој од празниците определени во член
2 од ЗП, тој ден треба да му се плати на работникот како работа во недела и на празник 150% (ОКДС).
На работник кој што работел во понеделник, поради
тоа што празникот паднал во недела и понеделникот се
смета за неработен ден согласно со ЗП, работењето во понеделник на работникот треба да му се плати како работа на
празник.
Во овој случај покрај празничната дневница од 150%
(ОКДС), работникот има право и на надоместок на плата во
висина на една дневница, ако понеделникот е работен ден на
работникот во редовни услови, односно вкупно 250% (ОКДС).
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Доколку истиот работник треба да работи и во недела и
во понеделник, тогаш само едниот ден (понеделник) треба да се
плати како работа на празник, а неделата како работа во недела.
4.2.4. Работа во ден кој се празнува и е неработен
ден за одделна етничка популација
Согласно член 5 од Законот за празниците, во неработните денови (државни празници, празници и денови кои се
празнуваат и се неработни за одделна етничка популација),
работникот има право на надомест на плата, односно зголемена
плата во согласност со закон и колективен договор.
Согласно овие одредби доколку работник – припадник на
одделна етничка популација работи на ден, кој се празнува и е
неработен ден за него (не е недела), има право на зголемена
плата.
На работникот за тој ден треба да му се исплати зголемена дневница за работа на празник за 50% и надоместокот на
плата, односно вкупно дневницата за тој ден треба да изнесува
250% (Надомест на плата 100%, Дневница 100% и 50%
Додаток за работа на празник, согласно ОКДС/ОКДЈС).
Доколку работникот работи на празник кој паѓа во недела
(празник согласно член 4 од Законот за празниците, односно
празници за одделна етничка популација), работникот ќе добие
дневница зголемена за 50% за работа на празник, 50% додаток за работа во недела, односно, вкупно 200% (ОКДС).
5. ПРЕСМЕТКА НА ДОДАТОК НА ПЛАТА ЗА
РАБОТА ВО НЕДЕЛА И ПРАЗНИЦИ
5.1. Пресметка на додаток на плата за работа во недела и
празници, согласно Законот за РАБОТНИ ОДНОСИ
Работникот од наведените дејности, од членот 134 став 3
од Законот, покрај правото на додаток на плата за работа во
недела, има право и на користење на неделен одмор во наредните седум дена.
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Додатокот на плата за работа во недела, изнесува
најмалку 50% за секој час поминат на работа, доколку со закон
и колективен договор, не е утврден повисок износ на додатокот.
Presmetka na плата za rabota vo НЕДЕЛА
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as
(30.000 : 168 =178)
4. Rabota vo nedela
5. Dodatok za rabota vo nedela
(8 h 178=1.424 h 50%=712)
6. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(30.000 h 0,5% h 20g)
7. Vkupno bruto plata (1+5+6)

30.000
168
178
8~
712
3.000
33.712

Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА I NO]E
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as (30.000 : 168 =178)
4. Rabota vo nedela
5. Dodatok za rabota vo nedela
(8 h 178=1.424 h 50%=712)
6. Rabota no}e
7. Dodatok za rabota no}e
(8 h 178=1.424 h 35%=498)
8. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(30.000 h 0,5% h 20g)
9. Vkupno bruto plata (1+5+7+8)

30.000
168
178
8 ~.
712
8
498
3.000
34.210

Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА I
ПРЕКУВРЕМЕНО
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as
(30.000 : 168 =178
4. Rabota vo nedela
5. Dodatok za rabota vo nedela
(8 h 178=1.424 h 50%=712)
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6. Прекувремена работа
7. Dodatok za прекувремена работа
(8 h 178=1.424 h 35%=498)
8. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(30.000 h 0,5% h 20g)
9. Vkupno bruto plata (1+5+7+8)

8
498
3.000
34.210

Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА НА
ПРАЗНИК
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as (45.000 : 168 =268)
4. Rabota vo недела
5. Dodatok za rabota vo недела
(8 h 268=2.144 h 50%=1.072)
6. Rabota vo празник
7. Dodatok za rabota vo празник
(8 h 268=2.144 h 50%=1.072)
8. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(45.000 h 0,5% h 20g)
9. Vkupno bruto plata (1+5+7+8)

45.000
168
268
8~
1.072
8~
1.072
4.500
51.644

Presmetka na plata za rabota vo ПОНЕДЕЛНИК
продолжен ПРАЗНИК
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as (40.000 : 168 =238)
4. Rabota vo празник
5. Dodatok za rabota vo празник
(8 h 238=1.904 h 50%=952)
6. Надоместок на плата за работа на празник
(8 x 238=1.904 x 100%=1.904)
7. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(40.000 h 0,5% h 20g)
8. Vkupno bruto plata (1+5+6+7)
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Presmetka na плата za rabota na PRAZNIK
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as (30.000 : 168 =178)
4. Rabota na praznik
5. Dodatok za rabota na praznik
(8 h 178=1.424 h 50%=712)
6. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(30.000 h 0,5% h 20g)
7. Vkupno bruto plata (1+5+6)

30.000
168
178
8~
712
3.000
33.712

Presmetka na plata za rabota на ПРАЗНИК, НЕДЕЛА
ПРЕКУВРЕМЕНО И НОЌЕ
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as (45.000 : 168 = 268)
4. Rabota vo празник
5. Dodatok za rabota na празник
(8 h 268=2.144 h 50%=1.072)
6. Rabota vo недела
7. Dodatok za rabota vo недела
(8 h 268=2.144 h 50%=1.072)
8. Работа ноќе
9. Dodatok za rabota no}e
(8 h 268 =2.144 h 35%=750)
10. Прекувремена работа
11. Dodatok za прекувремена rabota
(8 h 268 =2.144 h 35%=750)
12 Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(45.000 h 0,5% h 20g)
13. Vkupno bruto plata (1+5+7+9+11+12)

45.000
168
268
8~
1.072
8~
1.072

750

750
4.500
53.144

5.2. Пресметка на додаток на плата за работа во недела и
празници согласно Законот за ТРГОВИЈА
Soglasno чlen 25 od Zakonot za Trgovija, додатокот на
плата за работа во недела и на празници изнесува најмалку
100%, за секој час поминат на работа.
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Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as
(30.000 : 168 =178
4. Rabota vo nedelа
5. Додаток za rabota vonedelа
(8 h 178=1.424 h 100%=1.424)
6. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(30.000 h 0,5% h 20g)
7. Vkupno bruto plata (1+5+6)

30.000
168
178
8~
1.424
3.000
34.424

Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА И PRAZNIK
1. Bruto plata za I/2022 g.
40.000
2. Mo`en br. na ~asovi
168
3.Bruto plata po ~as (40.000 : 168 = 238)
238
4. Rabota vo praznik
8~
5. Додаток за rabota vo praznik
(8 h 238=1.904 h 100%=1.904)
1.904
6. Rabota vo недела
8~
7. Додаток за rabota vo недела
(8 h 238=1.904 h 100%=1.904)
1.904
8. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(40.000 h 0,5% h 20g)
4.000
9. Vkupno bruto plata (1+5+7+8)
47.808
Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА И
ВЕРСКИ PRAZNIK
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3.Bruto plata po ~as (40.000 : 168 = 238)
4. Rabota vo praznik
5. Додаток за rabota vo praznik
(8 h 238=1.904 h 50%= 952)
6. Rabota vo недела
7. Додаток за rabota vo недела
(8 h 238=1.904 h 100%=1.904)
8. Dodatok za raboten sta` za 20 g.
(40.000 h 0,5% h 20g)
9. Vkupno bruto plata (1+5+7+8)
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Presmetka na plata za rabota vo НЕДЕЛА, PRAZNIK
И ПРЕКУВРЕМЕНО
1. Bruto plata za I/2022 g.
2. Mo`en br. na ~asovi
3. Bruto plata po ~as
(50.000 : 168 = 297)
4. Prekuvremena rabota
5. Додаток на пlata za prekuvremena rabota
(8 h 297=2.376 h 35%=831)
6. Rabota na praznik
7. Додаток на пlata za rabota vo praznik
(8 x 297=2.376 h100%=2.376 )
8. Rabota vo den na nedelen odmor
9. Додаток на пlata za rabota vo nedelа
odmor (8 h 297=2.376 h 100%=2.376)
10. Dodatok za raboten sta` za 10 g.
(50.000 h 0,5% h 10g)
11. Vkupno bruto plata (1+5+7+9+10)
PRESMETKA NA PLATA
1.BRUTO PLATA
2.Pridones za 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 dopолнително
Зdrавствено оsigурување. (1 h 0,5%)
6.Vkupno pridonesi
(2 + 3 + 4 + 5)
7.Bruto plata namalena za
pridonesi (1 – 6 )
8.Dano~no namaluvawe
za 2022 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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50.000
168
297
8 ~.
831
8~
2.376
8~
2.376
2.500
58.083

58.083,00
10.919,00
4.356,00
696,00
290,00
16.261,00
41.822,00
8.788,00
33.034,00
3.303,00
38.519,00
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6. ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ОБРАЗЕЦ
Popolnuvaweto na MPIN obrazecot, se vr{i na sledniot na~in:
POLE OD MPIN
PRIJAVA

PODATOCI

Pole 3.0. do pole 3.4.
Pole 3.5 - Sta` vo denovi
Pole 3.6.- Efektivna rabota - ~asovi
Поле 3.7 – Износ на ефективна работа
Pole 3.14 - Plata vkupen iznos
Pole 3.15 - Pridones za PIO
Pole 3.16 - Doplata na pridones za PIO
Pole 3.40 - Pridones zdravstveno.osig.
Pole 3.41 - Doplata na pridones za
zdravstveno osiguruvawe
Pole 3.42 - Pridones za dopolnitelno
zdravstveno osiguruvawe
Pole 3.43 – Doplata na pridones za
doplnitelnozdrav.osigur.
Pole 3.44 – Pridones za vrabotuvawe
Pole 3.45 – Doplata na pridones za
vrbotuvawe
Pole 3.46 – Danok na dohod
Pole 3.17 – [ifra za sta` na
osiguruvawe
Pole 3.30 - Broj na Prijava/Odjava
Pole 3.13 – Neto plata
Pole 3.31 – Efektivna neto plata
Pole 3.32 – Broj na transakciska smetka

Op{ti podatoci
na osigurenik.
31
168
38.519
58.083
10.919
/
4.356
/
290
/
696
/
3.303
0050
Broj na Dogovor
38.519
38.519
Se popolnuva br.
na trans. s/ka

Kni`ewe:
420 – Plati i nadomestoci od plata 58.083
240 – Obvrski za plata
- vkalkulirana bruto plata;
36
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240 – Obvrski za plata
58.083
2430 – Neto plati
38.519
2340 – Danoci od plata
3.303
2343 – Pridonesi od plata
16.261
- za presmetana plata, danoci i pridonesi;
2430 – Neto plati
38.519
2340 – Danoci od plata
3.303
2343 – Pridonesi od plata
16.261
1000 – Transakciska smetka
58.083
- isplatena plata, danoci i pridonesi
7. ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАБОТА ВО НЕДЕЛА И ПРАЗНИЦИ
ДОДАТОЦИ НА
ПЛАТА
Работа во
НЕДЕЛА
Работа во
НЕДЕЛА/ПРАЗНИК
(чл.2 и чл.4 од ЗП)
Работа во
ПОНЕДЕЛНИК
продолжен ден
на
празник
во
НЕДЕЛА
(чл. 2 од од ЗП)
Работа во
ПРАЗНИК
РАБОТЕН ДЕН
(чл. 2 од ЗП)

Работа во
ПРАЗНИК
РАБОТЕН ДЕН
(чл. 4 од ЗП)

ЗАКОН ЗА
РАБОТНИ ОДНОСИ
50% - Додаток за недела
100% - Дневница
150%
1,5 Дневници
50% - Додаток / недела
50% - Додаток / празник
100% - Дневница
200%
2 Дневници
50% - Додаток за празник
100% -Надоместок за
празник
100% - Дневница
250%
2,5 Дневници
50% - Додаток за празник
100% -Надоместок за
празник
100% - Дневница
250%
2,5 Дневници
50% - Додаток за празник
100% -Надоместок за
празник
100% - Дневница
250%
2,5 Дневници
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ЗАКОН ЗА
ТРГОВИЈА
100% - Додаток за недела
100% - Дневница
200% 2 - Дневници
100% - Додаток за недела
100% - Додаток / празник
100% - Дневница
300%
3 Дневници
100% - Додаток
за празник
100% -Надоместок за
празник
100% - Дневница
300%
3 Дневници
100% - Додаток за
празник
100% -Надоместок за
празник
100% - Дневница
300%
3 Дневници
50% - Додаток за
празник
100% -Надоместок за
празник
100% - Дневница
250%
2,5 Дневници
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НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА
дипл.економист Јулија Минковска

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА
РАБОТА КАЈ ВТОР РАБОТОДАВАЧ
Можноста за дополнително работење кај втор
работодавач е регулирана согласно Законот за работни
односи (“Службен весник на РМ” 62/05...267/20,
151/21), Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на РМ” 142/08...
247/18), Општ колективен договор за приватен сектор
(„Службен весник на РМ” 150/12, 189/13; 119/15;
150/16) и други подзконски акти.

VOVED
Согаласно член 116 од Законот за Работни односи (во
продолжение Законот), полното работно време не смее да
трае подолго од 40 часа неделно, oдносно (5) пет работни
дена.
Со закон, односно со колективен договор, може да се
одреди како полно работно време, работното време кое е пократко од 40 часа неделно, меѓутоа не помалку од 36 часа неделно.
Со закон или други прописи во согласност со закон или со
колективен договор, може да се определи за работните места,
кај кои постојат поголеми опасности од повреди или здравствени оштетувања, полното работно време да трае помалку од
36 часа неделно.
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Ако полното работно време не е определено со закон или
колективен договор, се смета како полно работно време, работното време од 40 часа неделно.
1. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА
РАБОТА КАЈ ВТОР РАБОТОДАВАЧ
Согласно член 121 од Законот, работникот, кој работи
полно работно време, може по исклучок да склучи договор за
вработување со неполно работно време со друг работодавач, меѓутоа најмногу за (10) десет часа неделно.
НАПОМЕНА: за засновање на ваков работен однос,
важна е согласноста на работодавачот, каде работникот е
вработен со полно работно време.
Обврзен составен дел на Договорот за вработување за
дополнително работење oд 10 часа неделно е Договорот за
начинот на остварување на правата и обврските на работникот
кај работодавачот, каде што е вработен со полно работно време.
На работникот, кој склучува договор за вработување за
доплнителна работа со неполно работно време, престанува да
му важи договорот за вработување во согласност со законот, по
изминувањето на договореното време или ако е повлечена
согласноста на работодавачот, каде што работникот е во работен однос, со полно работно време.
Доколку работодавачот, кај кој работникот работи со
полно работно време, ја повлекол дадената согласност, престанува да важи и договорот за вработување, за дополнително работење, од 10 часа неделно.
НАПОМЕНА: Договорот за дополнително работење
престанува да важи и со истекот на времето за кое е склучен.

Вториот работодавач, кај кој работникот работи втора
дополнителна работа е должен до Агенцијата за вработување,
без објавување на Оглас, да достави:
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 Пријава/Oдјава (електронски образец М1/-М2 испечатен од системот на Агенцијата за вработување на
Република Македонија) за работникот во задолжително
социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здравствено и осигурување во случај на невработеност), во
согласност со посебните прописи, во Агенцијата за вработување на Република Македонија, по електронски пат
или непосредно - во Агенцијата;
 Приложување на ППР образец, овластување на овластено лице со список за лица кои ги пријавува/одјавува, во
кое се наведени името, презимето и ЕМБГ, како и бројот
на договорот за вработување и датумот на склучување
на договорот за вработување, пред работникот да стапи на работа;
 Согласност од првиот работодавач за допoлнително работење кај вториот работодавач;
 првиот работодавач за дополнително работење кај
вториот работодавач;
 Заверена фотокопија од пријавата или извод од компјутерски запис од информацискиот систем на Агенцијата, му се врачува на работникот, во рок од три дена, од
денот на стапувањето на работа.
НАПОМЕНА: Работникот не може да стапи на работа
пред да се склучи договор за вработување и пред работодавачот да го пријави во задолжително социјално осигурување.
Ако датумот на стапување на работа не е определен во договорот за вработување, како датум на стапување
на работа се смета наредниот ден од датумот на потпишувањето на договорот за вработување, а работникот се пријавува во Агенцијата за вработување на Република Македонија, на
датумот на потпишувањето на договорот за вработување.
Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување, врз основа на работниот
однос, започнуваат да се остваруваат со денот на стапувањето
на работа, исто така и во случај ако на тој ден работникот од
оправдани причини нема да започне да работи.
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Оправдани причини според законот, заради кои работникот не отпочнува со работа на денот определен со договорот
за вработување, се случаите кога работникот е отсутен од оправдани причини утврдени со закон, колективниот договор и договорот за вработување.
Ако работникот неоправдано не стапи на работа, првиот
ден на денот определен за стапување на работа, ќе се смета
дека не засновал работен однос.
Доколку работодавачот по престанокот на работниот
однос, во рок од осум дена од денот на престанокот на работниот однос, не го одјави работникот од задолжително социјално осигурување, одјава на работникот може да се изврши по барање на работникот, врз основа на претходно доставен записник од инспекторот на трудот, до Агенцијата за вработување на Република Македонија.
НАПОМЕНА: Договорот за вработување се склучува
во писмена форма, се чува во работните простории во седиштето на работодавачот i pримерок од склучениот договор за вработување, му се врачува на работникот на денот
на потпишувањето на договорот за вработување.
1.1. Договор за вработување кај втор работодавач и
согласност за дополнително работење
Во продолжение е презентиран вид на Договор за
работа кај втор работодавач и Согласност за дополнително
работење, кој може дополнително да се моделира.
ДОГОВОР
за начинот на остварувањето на правата и
обврските од работен однос при дополонително работење
кај втор работодавач
Склучен на __________________ година помеѓу:
1.______________________________________________
___________________ (како работодавач каде што работникот
склучил договор за работа со полно работно време), во
натамошниот текст како прв работодавач и
2.______________________________________________
(како работодавач каде што работникот склучил договор за
работа со неполно работно време за дополнителна работа), во
натамошниот текст како втор работодавач.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Член 1
Со овој договор двете договорни страни се договорија за
начинот на остварувањето на правата и обврските од работниот
однос на работникот ___________________ од ____________ со
живеалиште на ул. _________________ и ЕМБГ_____________.
Член 2
Работникот ги има следните обврски кај двајца
работодавачи:
-

-

-

-

работите да ги обавува совесно, благовремено и квалитетно, а средствата за работа да ги користи совесно, целесообразно и одговорно, при што да остварува позитивни резултати во работењето,
да се придржува кон утврденото работно време и
утврдените мерки за безбедност и здравје при работа,
да ги почитува општите и посебните акти, наредби,
напатствија и одлуки на Работодавачот, непосредниот раководител и органите на управување,
правилно и совесно да се однесува према странките
и останатите работници и со своето однесување да го
чува угледот на Работодавачот и да ја чува деловната и професионална тајна.

Член 3
Работодавачите ги прифаќаат обврските што произлегуваат од Законот за работни односи, другите позитивни законски прописи, колективниот договор, Статутот и другите општи
и поединечни акти, а особено:
 да му ги обезбедат потребните услови за успешно
извршување на преземените работни задачи,
 да го почитуваат пропишаното работно време, одмори и
отсуства од работен однос, пропишаните средства за
заштита при работа и други услови и права во согласност
со Законот и колективниот договор,
 Одмор ____________________________________
 Работно време кај прв работодавач___________Работно време кај втор работодавач ___________
 Кај првиот работодавач ќе користи неделен одмор во
трење од _______ во деновите ______________
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 Паузи _____________________________________
 Годишниот одмор во траење од _________ дена кај
првиот работодавач и ________ дена кај вториот
работодавач,
 да го информираат работникот за ризичните работни
места и посебни стручни квалификации или познавања
или неопходен посебен медицински надзор, во согласност со закон, со наведување на посебните ризици кои
според законските прописи можат да бидат последица од
работата.
Член 4
Овој договор може да се раскине со спогодба на странките и пред истекот за времето на кое е склучен во согласност
со законот, колективниот договор или престанува да важи по
истекот на времето за кое е заклучен.
Член 5
На работникот кој склучува договор за дополнително
работење престанува да ма му важи договорот по изминување
на договореното време, или ако е повлечена согласноста на
работодавачот, каде што работникот е вработен со полно работно време.
Член 6
Договорот е склучен во 4 (четири) исти примероци од кои
по 2 (два) за секоја договорна страна.

Прв работодавач

Втор работодавач,

__________________

_________________
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Врз основа на член 121 од Законот за работни односи
Управителот на _______________________________, на ден
__/__/2022 година, ја дaде следната:
СОГЛАСНОСТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО РАБОТЕЊЕ
КАЈ ДРУГ РАБОТОДАВАЧ
Лицето____________________________ од Скопје, со
живеалиште на ул._______________, и ЕМБГ:_____________,
има засновано работен однос со полно работно време со
Друштво ______________________,
На барање на горенаведениот вработен, ја даваме оваа
согласност и се СОГЛАСУВАМЕ вработениот да заснова
работен однос со неполно работно време со друг работодавач,
но не за повеќе од 10 часа неделно.
Оваа согласност ја даваме со цел да му послужи на
вработениот, при постапката на засновање на работен однос, кај
друг работодавач.
Скопје _________2022 година

Управител:____________
2. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ПРИ ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА
2.1. Пресметка на даноци и придонеси за полно
работно време (кај ПРВИОТ РАБОТОДАВАЧ)
ПРИМЕР: Работникот „НН” во месец Januari/2022 година, работи со полно работно време, од 40 часа неделно кај работодавачот „ХЕПС” и дополнително со 10 часа неделно кај работодавачот „ИРИС” по претходна согласност на работодавачот
„ХЕПС”. Бруто плата кај работодавач ”ХЕПС” изнесува –
40.000 денари, а кај работодавачот „ИРИС” 20.000 денари месечно.
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ПРЕСМЕТКА - Прв работодавач “ХЕПС” за 40 часа:
1. БРУТО ПЛАТА
2. Придонес за ПИО (1 x 18,8%)
3. Придонес за здравствено осигурување (1 x 7,5%)
4. Придонес за вработување (1 x 1,2%)
5. Доплнителен придонес за здрав. осиг. (1 x 0,5%)
6. Вкупно придонеси (2+3+4+5)
7. Бруто плата намалена за придонеси (1 – 6)
8. Даночно намалување за 2022
9. Даночна основа (7 – 8)
10. Данок на доход (9 x 10%)
11. НЕТО ПЛАТА (1 – 6 – 10)

40.000,00
7.520,00
3.000,00
480,00
200,00
11.200,00
28.800,00
8.788,00
20.012,00
2.001,00
26.799,00

2.1.1. ПОПOЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРИЈАВА
ПОЛЕ ОД МПИН ПРИЈАВА
Поле 3.0. до поле 3.4.
Поле 3.5 – Стаж во денови
Поле 3.6.- Ефективна работа часови
Поле 3.7.- Износ на ефективна работа
Поле 3.14 – Плата вкупен износ
Поле 3.15 – Придонес за ПИО
Поле 3.40 – Придонес за здравствено осигур.
Поле 3.42 – Придонес за допoлнително
здравствено осигурување
Поле 3.44 – Придонес за вработување
Поле 3.46 – Данок на доход
Поле 3.17 – Шифра за стаж на осигурување
Поле 3.30 – Број на Пријава/Oдјава од
задолжително социјално
осигурување
Поле 3.13 – Нето плат
Поле 3.31 – Ефективна нето плата
Поле 3.32 – Број на трансакциска сметка

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

ПОДАТОЦИ
Општи податоци на осигуреникот
31
168
26.799
40.000
7.520
3.000
200
480
2.001
0050
Број на Договор на Обврзникот
26.799
26.799
Трансакциска
сметка
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КНИЖЕЊЕ:
420 – Вкалкулирани плати
240 – Обврски за плата

40.000,00
40.000,00

(за пресметана плата);

240 – Oбврски за плата
40.000,00
2430 – Нето плата
26.799,00
2340 – Данок на доход
2.001,00
2343 – Придонес за ПИО
7.520,00
2344 – Придонес за здравствено. осигур.
3.000,00
23441 – Придонес за професионално заболување
200,00
2345 – Придонес за вработување
480,00
(за пресметка на даноци ми придонеси);

2430 – Нето плата
26.799,00
2340 – Данок на плата
2.001,00
2343 – Придонес за ПИО
7.520,00
23440 – Придонес за здравствено осиг.
3.000,00
23441 – придонес за професионално забол.
200,00
2345 –Придонес за вработување
480,00
1000 – Трансакциска сметка
40.000,00
(за исплатена плата даноци и придонеси).

2.2. Пресметка на даноци и придонеси за дополнителна
работа од 10 часа (кај ВТОР РАБОТОДАВАЧ)
Пресметката и исплатата на платата за дополнителна работа кај втор работодавач се изготвува во рамките на концептот
БРУТО ПЛАТА (Нето плата со сите законски пропишани даноци
и придонеси преки МПИН апликација, со таа разлика што при
пресметка на Данокот на личен доход кај вториот работодавач,
не се користи Месечното даночно намалување, бидејќи истото се користи во редовната плата со полно работно време кај
првиот работодавач, со примена на законските стапки и законските основици за годината, за која се поднесува пресметката.
ПРИМЕР 2: Втор работодавач „ИРИС” за 40 дополнителни часа
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“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации 1/2022

ПРЕСМЕТКА:
1. БРУТО ПЛАТА
2. Придонес за ПИО (1 x 18,8%)
3. Придонес за здравствено осигурување (1 x 7,5%)
4. Придонес за вработување (1 x 1,2%)
5. Дополнителен придонес за здрав. осиг. (1 x 0,5%)
6. Вкупно придонеси (2+3+4+5)
7. Бруто плата намалена за придонеси (1 – 6)
8. Даночно намалување за 2022
9. Даночна основа (7 – 8)
10. Данок на доход (9 x 10%)
11. НЕТО ПЛАТА (1 – 6 – 10)

20.000,00
3.760,00
1.500,00
240,00
100,00
5.600,00
14.400,00
0,00
14.400,00
1.460,00
12.940,00

НАПОМЕНА: Не се користи даночното намалување при
дополнителна работа кај втор работодавач бидејќи осигуреникот го користи кај првиот работодавач.
Работникот за месец Januari/2022 година, ке добие
вкупно НЕТО ПЛАТА од двата работодавача, во износ од:
39.739,00 денари (26.799 + 12.940,00 денари).
2.2.1. Пополнување на МПИН пријава кај ВТОРИОТ
работодавач
При пресметка на плата за дополнително работење кај
вториот работдавач, се пополнуваат следните податоци:







Вид на обврска - 123 – Плата од дополнително вработување;
Вид на обврзник – 110 – Правно лице (за свои вработени);
Часови за ефективна работа 40 часа (2 часа дневно)
Прекувремени часови (0);
Неплатени часови (0);
Шифра за вид на стаж 0057 (скратено работно време).
Останатите полиња се пополнуваат редовно

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

47

Деловни Информации 1/2022

ПОЛЕ ОД МПИН ПРИЈАВА
Поле 3.0. до поле 3.4.
Поле 3.5 – Стаж во денови
Поле 3.6.- Ефективна работа часови
Поле 3.7.- Износ на ефективна работа
Поле 3.14 – Плата вкупен износ
Поле 3.15 – Придонес за ПИО
Поле 3.40 – Придонес за здравствено осигур.
Поле 3.42 – Придонес за дополнително
здравствено осигурување
Поле 3.44 – придонес за вработување
Поле 3.46 – Данок на доход
Поле 3.17 – Шифра за стаж на осигурување
Поле 3.30 – Број на Пријава/Oдјава од
задолжително социјално
осигурување
Поле 3.13 – Нето плат
Поле 3.31 – Ефективна нето плата
Поле 3.32 – Број на трансакциска сметка

ПОДАТОЦИ
Општи податоци на осигуреникот
30
40
12.940
20.000
3.760
1.500
100
240
1.460
0057
Број на Договор на Обврзникот
12.940
12.940
Трансакциска
сметка

КНИЖЕЊЕ:
420 – Вкалкулирани плати
240 – Обврски за плата

20.000,00
20.000,00

(за пресметана плата);

240 – Oбврски за плата
20.000,00
2430 – Нето плата
2340 – Данок на доход
2343 – Придонес за ПИО
2344 – Придонес за здравствено. осигур.
23441 – Придонес за професионално заболување
2345 – Придонес за вработување

12.940,00
1.460,00
3.760,00
1.500,00
100,00
240,00

(за пресметка на даноци ми придонеси);
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2430 – Нето плата
12.940,00
2340 – Данок на плата
1.460,00
2343 – Придонес за ПИО
3.760,00
23440 – Придонес за здравствено осиг.
1.500,00
23441 – придонес за професионално забол.
100,00
2345 –Придонес за вработување
240,00
1000 – Трансакциска сметка
20.000,00
(за исплатена плата даноци и придонеси);

2.3. Поднесување на испрвака на МПИН пријава
за дополнителна работа
Доколку се случи да во месецот имате поднесено и
исплатено МПИН пресметката за дополнителна работа со вид на
обврзник (110, 111, 112) и вид на обврска 123, во тој случај треба да се изврши корекција на МПИН пресметката со поднесување на пресметка со користење на шифра за вид на обврзник
(110, 111, 112) и шифра за вид на обврска 223, koj начин корекција на МПИН Образецот ви го презентираме во продолжение:
МПИН пресметката со шифра за вид на обврзник
(110, 111, 112) и шифра за вид на обврска 223, се поднесува
на следниот начин:









Вид на обврска (поле 1.3) шифра 223;
Вид на обврзник (поле 1.4) шифра (110, 111, 112 во зависност од видот на обврзник правно лице или самовработено лице);
Часови за ефективна работа (поле 3.6) максимално 46
(2 часа дневно х 23 мах работни денови);
Прекувремени часови (поле 3.6б) нула (0);
Неплатени часови (поле 3.6ц) нула (0);
Бруто плата (поле 3.14) – се внесува вкупниот износ на
бруто платата за дополнителна работа за тековниот месец;
Придонеси од задолжително социјално осигурување
(поле 3.15, 3.16, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45) се
пресметуваат придонесите на основица од поле 3.14;
Персонален данок од плата (pole 3.46) – се пресметува
персоналниот данок без да се врши намалување на
основицата за износот на даночно ослободување;
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Вид на стаж (поле 3.17) шифра 0057 (означува дополнителна работа за вработени по член 121 од ЗРО);
Ефективна нето плата (поле 3.31) – доколку исправката
се однесува на зголемување на износот на бруто платата, во тој случај во ова поле се внесува само износот за
доплата на нето платата, а доколку вршите намалување
на бруто платата, во тој случај ова поле се пополнува со
износ нула.

Останатите полиња се пополнуваат редовно.
Доколку со пресметката со вид на обврзник (110, 111,
112) и шифра за вид на обврска 223 ја поднесувате за исправка
на висината на бруто-платата, во тој случај (во полето 3.14) се
внесува вкупниот износ на платата за дополнителна работа (не
само разликата) и на таа основица се пресметуваат придонесите од задолжително социјално осигурување и персонален
данок.
Системот за интегрирана наплата во декларацијата за
прием ќе ги прикаже претходно платените износи за придонеси
и персонален данок од пресметката со вид на обврзник (110, 111,
112) и вид на обврска 123.
Доколку пресметените вредности за придонеси и персоналниот данок во исправката се во поголем износ од претходно
платените, во тој случај автоматски ќе биде пресметана разликата за доплата.
Во спротивен случај, доколку со исправката вршите намалување на претходно платените вредности за придонеси и
персонален данок, во тој случај износот на придонеси и персонален данок ќе биде порамнет на нула, а воедно ќе ви биде
пресметан поврат на средства од идни уплати кој ќе го намали
износот за плаќање во нареден/и месеци во пресметката со вид
на обврзник (110, 111, 112) и вид на обврска 123.
1.3. Поднесување на Исправка на МПИН пресметка
за дополнителна работа кај втор работодавач
Доколку се случи да во месецот имате поднесено и
исплатена МПИН пресметката за дополнителна работа со вид на
обврзник (110, 111, 112) и вид на обврска 123, во тој случај треба
да се изврши корекција на МПИН пресметката со поднесување
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на пресметка со користење на шифра за вид на обврзник (110,
111, 112) и шифра за вид на обврска 223, кој на начин на корекција на МПИН Oбразецот ви до презентираме во продолжение:
МПИН пресметката со шифра за вид на обврзник
(110, 111, 112) и шифра за вид на обврска 223 се понесува на
следниот начин:
 Вид на обврска (поле 1.3) шифра 223
 Вид на обврзник (поле 1.4) шифра (110, 111, 112 во зависност од видот на обврзник правно лице или самовработено лице)
 Часови за ефективна работа (поле 3.6) максимално 46
(2 часа дневно х 23 мах работни денови)
 Прекувремени часови (поле 3.6б) нула (0)
 Неплатени часови (поле 3.6ц) нула (0)
 Бруто плата (поле 3.14) – се внесува вкупниот износ на
бруто платата за дополнителна работа за тековниот месец
 Придонеси од задолжително социјално осигурување
(поле 3.15, 3.16, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45) се
пресметуваат придонесите на основица од поле 3.14
 Персонален данок од плата (поле 3.46) – се пресметува
персоналниот данок без да се врши намалување на
основицата за износот на даночно ослободување
 Вид на стаж (поле 3.17) шифра 0050 (означува дополнителна работа за вработени по член 121 од ЗРО)
 Ефективна нето плата (поле 3.31) – доколку исправката се однесува на зголемување на износот на бруто
платата, во тој случај во ова поле се внесува само износот за доплата на нето платата, а доколку вршите намалување на бруто платата, во тој случај ова поле се пополнува со износ нула.
Останатите полиња се пополнуваат редовно.
Доколку со пресметката со вид на обврзник (110, 111,
112) и шифра за вид на обврска 223 ја поднесувате за исправка
на висината на бруто-платата, во тој случај (во полето 3.14) се
внесува вкупниот износ на платата за дополнителна работа (не
само разликата) и на таа основица се пресметуваат придонесите од задолжително социјално осигурување и персонален
данок.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Системот за интегрирана наплата во декларацијата за
прием, ќе ги прикаже претходно платените износи за придонеси
и персонален данок од пресметката со вид на обврзник (110, 111,
112) и вид на обврска 123.
Доколку пресметените вредности за придонеси и персоналниот данок во исправката, се во поголем износ од претходно
платените, во тој случај автоматски ќе биде пресметана разликата за доплата.
Во спротивен случај, доколку со исправката вршите намалување на претходно платените вредности за придонеси и
персонален данок, во тој случај износот на придонеси и персонален данок ќе биде порамнет на нула, а воедно ќе ви биде
пресметан поврат на средства од идни уплати кој ќе го намали
износот за плаќање во нареден/и месеци во пресметката со вид
на обврзник (110, 111, 112) и вид на обврска 123.
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НЕСТОПАНСТВО
дипл.економист Јулија Минковска

НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА
КАЈ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ,
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА БУЏЕТОТ ЗА 2022 ГОДИНА
Извршувањето на Буџетот на Република Македонија за 2022 година е објавен во („Службен весник на РС
Македонија” 287/2021), а ќе се применува од 01.01.2022
година.

VOVED
Buxetskite korisnici i edinkite korisnici se dol`ni
utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi koristat namenski,
racionalno, ekonomi~no i efikasno.
Buxetskite korisnici, koi vo svojot sostav imaat edinki korisnici, se dol`ni da go kontroliraat namenskoto i zakonitoto koristewe na sredstva, so koi raspolagaat edinkite
korisnici.
Buxetskite korisnici, koi vo svojot sostav imaat edinki korisnici dol`ni se da go kontroliraat namenskoto i zakonitoto koristewe na sredstvata so koi raspolagaat edinkite
korisnici i ne smeat da prezemaat obvrski ili da napravat
rashodi nad limitot na odobrenite sredstva so buxetot.
Tehnikata na naplata na prihodite, pla}aweto na rashodite i upravuvaweto so likvidnosta i dolgovite, gi propi{uva ministerot za finansii.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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1. IZVR[UVAWE NA OSNOVNIOT BUXET
Soglasno ~len 6 od Zakonot za Izvr{uvawe na Buxetot
(vo натамошниот текст ZИБ), buxetskite korisnici od
Centralnata vlast, mo`at da gi koristat sredstvata samo
dokolku vo rok od 25 dena od denot na donesuvaweto na
Buxetot, do trezorot pri Ministerstvoto za finansii, dostavat Godi{en finansiski plan po kvartali, za koristewe na
sredstvata po smetki, programi, potprogrami i stavki.
Buxetskite korisnici od Centralnata vlast, koi vo
svojot sostav imaat edinki korisnici, dol`ni se do sekoja
edinka korisnik, vo rok od pet dena od denot na donesuvaweto na Buxetot, da dostavat Izvadok od godi{niot finansiski plan po smetki, programi, potprogrami i stavki, vo koj se
sodr`ani sredstvata, nameneti za oddelnite edinki korisnici.
1.1. Izrabotka na finansiski plan
Vrz osnova na izvadokot od godi{niot finansiski
plan, edinkite korisnici izgotvuvaat svoj finansiski plan
po kvartali, smetki, programi, potprogrami i stavki, koi
imaat obvrska da go dostavat do nadle`noto ministerstvo, a
nadle`noto ministerstvo konsolidiraniot finansiski plan,
go dostavuva do Ministerstvoto za finansii, vo rok od 25
dena od denot na donesuvaweto na Buxetot.
Vo tekot na godinata, buxetskite korisnici od Centralnata vlast, mo`at da dostavat barawe za izmena na godi{niot finansiski plan po kvartali, za koristeweto na
sredstvata po smetki, programi, potprogrami i stavki, samo
dokolku se raboti za rashodi, koi ne mo`ele da bidat navremeno planirani i za istoto potrebno e da se dostavat obrazlo`enie i revidiran godi{en finansiski plan po kvartali.
Vrz osnova na godi{niot finansiski plan, vo tekot na
godinata, buxetskite korisnici od Centralnata vlast izgotvuvaat predlog na finansiski plan za daden kvartal, po meseci, po smetki, programi, potprogrami i po stavki, koj go dostavuvaat do Trezorot pri Ministerstvoto za finansii, najdocna pet dena pred po~etokot na kvartalot, za koj se odnesuva planot, zaradi negovo odobruvawe.
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Buxetskite korisnici na Centralnata vlast, koi vo
svojot sostav imaat edinki korisnici se dol`ni do Trezorot
pri Ministerstvoto za finansii, da dostavat i zbiren kvartalen plan po meseci po smetki, programi, potprogrami i
stavki za svoite edinki korisnici.
Vo tekot na dadeniot kvartal, buxetskite korisnici od
Centralnata vlast mo`at da dostavat Barawe za izmena na
kvartalniot finansiski plan po meseci, po smetki, programi, potprogrami i stavki, vo ramki na iznosite odobreni
za dadeniot kvartal.
Sredstvata od Osnovniot buxet vo Razdel 090.02 – Ministerstvo za finansii – funkcija na dr`avata, se koristat bez odobruvawe na finansiski plan.
Vo slu~aj koga Vladata na Republika Makedonija, odnosno ministerot za finansii vo ramkite na zakonskite
ovlastuvawa odobruva sredstva od razdel 090.02- Ministerstvo za finansii – Funkcii na dr`avata na drug buxetski
korisnik, sredstva se odobruvaat kako finansiski plan (pravo na tro{ewe), vo razdelot na buxetskiot korisnik.
2. RASPREDELBA NA SREDSTVATA OD BUXETOT
2.1. Isplata na plati
Soglasno ~len 8 od ZИБ, isplatata na plati na buxetskite korisnici od Цentralnata vlast i Еdinkite korisnici, ja
kontrolira i odobruva Ministerstvoto za finansii.
Buxetskite korisnici od centralnata vlast i edinkite
korisnici, se zadol`eni dva dena pred isplatata na plati
do Ministerstvoto za finansii, da dostavat Бarawe za
odobruvawe na sredstva za plati, kon koe }e gi prilo`at
Obrazec F-1 za brojot na vrabotenite, po ime i prezime,
bruto i neto plata i drugi podatoci, predvideni vo obrazecot
vo pi{ana i elektronska verzija (na CD, elektronska po{ta
i drugo), za odnosniot mesec, za koj se odnesuva isplatata.
Vo slu~aj na novi vrabotuvawa, buxetskite korisnici
od centralnata vlast i edinkite korisnici se dol`ni da
dostavat izvestuvawe za obezbedeni finansiski sredstva i
da prilo`at Obrazec M-1.
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2.2. Nadomestoci od plata
Vo Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RSM za 2022
godina, predvideni se slednite nadomestoci od plata i
toa:
 Nadomestok za odvoen `ivot;
 Nadomestok za zakupnina na stan, vo slu~aj da ne
koristi slu`ben stan;
 Nadomestok za selidbeni tro{oci;
 Nadomestok vo slu~aj na neprekinato boleduvawe
podolgo od {est meseci;
 Dnevnici za slu`beni patuvawa vo zemjata i
stranstvo,
 Nadomestok za ispratnina pri zaminuvawe na
rabotnik vo penzija;
 Nadomestok vo slu~aj na smrt na vraboten ili ~len
na semejstvo.
NAPOMENA: Ovie nadomestoci se isplatuva od
odobrenite sredstva so Buxetot i Buxetskite korisnici.
Vo Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot za 2022 godina,
ne e predvideno da se isplatuva:
 Nadomest za terenski dodatok;
 Nadomest za regres za godi{en odmor;
 Nadomest za jubilejni nagradi;
 Nadomest za koristewe na sopstveno vozilo za
slu`beni celi.
2.2.1. Nadomestok na odvoen `ivot
Soglasno ~len 11 od Zakonot na izbranite i imenuvani
funkcioneri kaj buxetskite korisnici i edinkite korisnici
od denot na nivnoto imenuvawe zaklu~no so denot na nivnoto
razre{uvawe, im sleduva nadomestok na tro{oci za odvoen `ivot od semejstvoto vo visina od 30% od prose~nata mese~na
neto plata, isplatena vo Republika Makedonija vo prethodnite tri meseca.
Odvoen `ivot od semejstvoto se smeta koga licata, koi
imaat semejstvo za izdr`uvawe, zasnovaat raboten odnos vo
organ na upravata nadvor od nivnoto `iveali{te, a vo mestoto kade {to e sedi{teto na organot, vo koj imaat zasnovano
raboten odnos, ne `iveat so nivnoto semejstvo.
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Nadomestokot za odvoen `ivot ne im pripa|a na
licata, dokolku mestoto na `iveewe e oddale~eno pomalku
od 100 kilometri od mestoto na rabotewe.
Na izbranite i imenuvanite funkcioneri kaj buxetskite korisnici od centralnata vlast i edinkite korisnici,
koi koristat nadomestok za odvoen `ivot od semejstvoto, ne
im sleduva nadomestok za tro{ocite za prevoz, zaradi poseta
na potesnoto semejstvo.
2.2.2. Nadomestok za koristewe na slu`ben stan
Soglasno ~len 12 od ZИБ, na licata na koi im sleduva
pravoto na koristewe na slu`ben stan, soglasno so zakon,
dokolku istiot ne mo`e da im bide obezbeden, imaat pravo na
nadomestok za zakupnina na stan. Vladata na Republika
Makedonija so Odluka }e ja opredeli visinata na nadomestokot za zakupnina na stan.
Nadomestokot na tro{ocite za odvoen `ivot i nadomestokot za zakupnina na stan, me|usebno se isklu~uvaat.
Odredbi za nadomestok za odvoen `ivot i koristewe
na slu`ben stan se primenuvaat i na licata na slu`ba vo
Armijata na Republika Makedonija i Ministerstvoto za
vnatre{ni raboti, na koi im sleduvaat ovie prava, soglasno
so zakon.
NAPOMENA: Za denovite koga vraboteniot e na slu`ben pat, boleduvawe, godi{en odmor i otsustvo od
rabota, po koja bilo druga osnova, nadomestokot za odvoen
`ivot ne se isplatuva.
2.2.3 Nadomestok za selidbeni tro{oci
Soglasno ~len 15 od ZИБ, nadomestokot za selidbeni
tro{oci, na lica na koi im sleduva pravo na koristewe na
slu`ben stan, se isplatuva vo visina na vistinskite tro{oci,
za prevoz na poku}ninata.
NAPOMENA: Nadomestokot za selidbeni tro{oci ne
sleduva, dokolku na vraboteniot mu se isplatuva nadomestok za odvoen `ivot.
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2.2.4. Nadomestok za neprekinato boleduvawe
Soglasno ~len 16 od ZИБ, vo slu~aj na neprekinato
boleduvawe podolgo od {est meseci, na vraboteniot mu se
isplatuva ednokratna pari~na pomo{ vo visina od edna posledna isplatena prose~na mese~na neto plata, vo organot,
kade {to e vraboten.
2.2.4. Dnevnica za slu`beno patuvawe vo zemjata
Soglasno ~len 17 od ZИБ, dnevnicata za slu`beno
patuvawe vo zemjata se presmetuva od ~asot na trgnuvawe na
rabotnikot na slu`benoto patuvawe, do ~asot na vra}awe so
prevoznoto sredstvo i toa:
 Dnevnica vo visina od 700,00 denari, ako slu`benoto
patuvawe traelo pove}e od 12 ~asa i
 Dnevnica vo visina od 350,00 denari, ako slu`benoto
patuvawe traelo pove}e od 12 ~asa.
Дневницата за службено патување во земјата за вработените во Министерство за внатрешни работи, Агенцијата за
разунавање, Агенцијата за национална безбедност и Управата
за финасиска полиција, се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службено патување, до часот на враќање со превозно средство и тоа:
 Dnevnica vo visina oд 2.000,00 denari, ako slu`benoto
patuvawe traelo pove}e od 12 ~asa ;
 Dnevnica vo visina oд 1.050,00 denari, ako slu`benoto
patuvawe traelo pove}e od 12 ~asa.
2.2.5 Отпремнина za zaminuvawe na rabotnik vo penzija
Soglasno ~len 19 od Zakonot, vo slu~aj na zaminuvawe
na rabotnikot vo penzija, mu se isplatuva dvokraten iznos
za otpremnina, presmetan vrz osnova na prose~nata mese~na
neto plata po rabotnik vo Republikata, objavena do denot
na isplatata.
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2.2.6. Nadomestok vo slu~aj na smrt na rabotnik
ili ~len na semejstvo
Согласно член 20 од ЗИБ, во случај на смрт на вработен,
на неговото семејство му припаѓа парична помош во висина од
двократен износ на просечна месечна нето плата по работник во
РСМакедонија, објавена до денот на исплатата која за 2022
година изнесува: 58.260,00 denari.
Vo slu~aj na smrt na ~len od potesnoto semejstvo na
vraboteniot (roditel, bra~en drugar, deca rodeni vo brak ili
von brak, posinoci, posvoeni deca i deca zemeni na izdr`uvawe),
му припаѓа парична помош во висина од една просечна месечна
нето плата по работник во Републиката, објавена до денот на
исплатата, која за 2022 година изнесува: 29.130,00 denari.
Ovie nadomestoci se isplatuvaat po prethodno dostaveno BARAWE so kompletirana dokumentacija vo godinata na
nastanuvawe na smrtta, odnosno vo godinata, koja sledi po
godinata na nastanuvawe na smrtta.
Za rabotnicite anga`irani so dogovori za otstapuvawe na rabotnik za privremeni vrabotuvawa, sredstvata za
isplata na solidarna pomo{ na vrabotenite gi obezbeduva rabotodava~ot, a isplatata ja vr{i Agencijata za privremeni
vrabotuvawa.
НАПОМЕНА: Buxetskite korisnici, site НАВЕДЕНИ
НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА, gi ispla}aat od odobrenite
sredstva so Buxetot.
2.2.7. Zakonski odredbi za ostvaruvaweto na
pravoto na nadomestocite od plata
Pravoto na ostvaruvawe na nadomestocite od plata
povrzani so rabota pokraj {to e regulirano so Zakonot za
Izvr{uvawe na Buxetot, kaj vrabotenite vo Javniot sektor e
regulirano i vo poveke 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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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.
Pravoto na ostvaruvawe na nadomestocite od plata
e regulirano soglasno slednite zakonski propisi i toa:

Vid
nadmestok
Odvoen
`ivot

Koristewe
na slu`ben
stan
Selidbeni.
Tro{oci.
Neprekina-to
boledu-vawe,
podo-lgo od 6
meseci
Дневници за
службени
патувања во
земјата
Дневници за
Службени
патувања во
земјата за
MВР, Агенција за разузнавање,
Агенција за
безбедност и
Управа за
фин.полиција
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ИЗНОС

30% од просечна
месечна нето плата
исплатена во РМ во
претходните три месеци.
Со Одлука на Влада
на РСМ
Во висина на вистински трошоци за
превоз на покуќнина
Една последна исплатена просечна
месечна Нето плата во
Органот каде што е
вработен
*700 денари за повеќе од 12 часа
*350 денари од 8
до 12 часа
*2.000 денари за
повеќе од 12 часа
*1.000 денари од 8
до 12 часа

Zakon za
Rabot-ni
odnosi

Zakon za
administrativni
slu`benici

Op{t
kolek.
Dogovor
za Javen
sektor

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Ne e predviden

Ne e
predviden

Ne e
predviden

Predviden

Ne e predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Ne e predviden

Predviden

Predviden

Предвиден

Ne e predviden

Предвиден

Ne e predviden

Zakon za
izvr{uvawe na
Buxetot
за/2022
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Pomo{ za
smrt na
vraboten
Pomo{ za
Smrt na
~len na
semejstvo
Nadomest
za koristewe na
sopstveno
vozilo za
slu`beni
celi

Двократен износ од
просечна нето плата
до денот на исплата
Една просечна нето
плата до денот на
исплата

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Predviden

Ne e predv-iden

Predviden

Predviden

Predviden

2.3. Vrabotuvawe novi rabotnici na opredeleno vreme
Soglasno ~len 22 od ЗИБ, Бuxetskite korisnici i Еdinkite korisnici na sredstvata od Buxetot na Republika Makedonija, Јavnite pretprijatija, Аgenciite i javno–pravnite subjekti, osnovani od centralnata vlast, kako i Тrgovskite dru{tva osnovani od Republika Makedonija, osven nezavisni-te regulatorni tela so javni ovlastuvawa utvdeni so zakon, mo`at
da vrabotuvaat rabotnici na opredeleno vreme, na neopredeleno vreme i da sklu~uvaat dogovori za otstapuvawe na rabotnik za privremeni vrabotuvawa, za vr{ewe na privremeni
raboti samo pod uslov ako za toa se obezbedeni finansiski
sredstva vo Buxetot na Republika Makedonija, od-nosno vo
finansiskite planovi za tekovnata fiskalna godina.
Ministerstvoto za finansii vo rok od 30 dena od denot na priemot na baraweto za vrabotuvawe na novi rabotnici, pismeno gi izvestuva subjektite za obezbedenite finansiski sredstva, za baranite vrabotuvawa.
3. PROGRAMA ZA KORISTEWE NA SREDSTVA
Vo soglasnost so ~len 50 od ЗИБ, buxetskite korisnicite koi se obvrzani da izgotvat Programi za koristewe na sredstva od Buxetot, dol`ni se do Vladata na Republika Makedonija da gi dostavat istite vo rok od 30 dena, od
denot na objavuvaweto na Buxetot vo “Slu`ben vesnik na RM”.
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Vladata na Republika Makedonija e dol`na da gi donese programite vo rok od 30 dena, od denot na dostavuvaweto
od strana na korisnicite na Buxetot.
Buxetskite korisnici do Ministerstvoto za finansii
dostavuvaat polugodi{en i godi{en izve{taj za realizacija na programite, najdocna eden mesec po zavr{uvawe na izve{tajniot period.
3.1. Povrat na prihodi na Buxetot
Soglasno ~len 51 od ZИБ, povrat na prihodi koi mu
pripa|aat na Buxetot, se vr{i vo slu~aj koga se raboti za
pogre{no, pove}e uplateni, odnosno naplateni prihodi, kako
i za uplateni prihodi, po koi ne e nastanato pravno dejstvo.
Prenaso~uvaweto na prihodi koi mu pripa|aat na Buxetot, se vr{i edinstveno, koga se raboti za pogre{no uplateni
prihodi.
Povratot, odnosno prenaso~uvaweto na prihodite na
Buxetot, osven prihodite na Upravata za javni prihodi i prihodite na carinskata uprava, se vr{i so re{enie na ministerot za finansii.
Po isklu~ok, za gre{ki nastanati pri vr{ewe na platen promet, povratot, odnosno prenaso~uvaweto so nalog go
vr{i Trezorot, po pismeno barawe od strana na nositelot na
platniot promet i dokaz za napravenata gre{ka.
3.2. Povrat na prihodi na Uprava za javni prihodi
Povrat, odnosno prenaso~uvawe na prihodite za koi e
nadle`na Upravata za javni prihodi, se vr{i so re{enie na
direktorot na Upravata za javni prihodi.
Po isklu~ok, za gre{ki nastanati pri vr{ewe na platen promet, povratot, odnosno prenaso~uvaweto so nalog go
vr{i Upravata za javni prihodi, po pismeno barawe od strana
na nositelot na platniot promet i dokaz za napravenata
gre{ka.
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3.3. Povrat na prihodi na Carinskata uprava
Povrat, odnosno prenaso~uvawe na prihodite za koi e
nadle`na Carinskata uprava, se vr{i so re{enie na direktorot na Carinskata uprava.
Po isklu~ok, za gre{ki nastanati pri vr{ewe na platen promet, povratot, odnosno prenaso~uvaweto so nalog go
vr{i Carinskata uprava po pismeno barawe od strana na nositelot na platniot promet i dokaz za napravenata gre{ka.
3.4. Povrat na prihodi na organi na dr`avna vlast
Povrat, odnosno prenaso~uvawe na prihodi koi so
svojata dejnsot gi ostvaruvaat organite na dr`avnata uprava
na posebnite smetki, se vr{i so re{enie na funkcionerot koj
rakovodi so organot.
Po isklu~ok, za gre{ki nastanati pri vr{ewe na
platen promet, povratot, odnosno prenaso~uvaweto so nalog go
vr{at organite na dr`avnata uprava, po pismeno barawe od
strana na nositelot na platniot promet i dokaz za napravenata gre{ka.
Vo postapkata za povrat na pogre{no, pove}e uplateni,
odnosno naplateni prihodi, kako i za prihodi po koi ne e
nastanato pravno dejstvo, ne se zasmetuva kamata, dokolku so
drug zakon ne e poinaku uredeno.
Na~inot na postapuvawe pri izvr{uvaweto na povratot, odnosno prenaso~uvaweto, go propi{uva ministerot za
finansii.
3.5. Rok za zavr{uvawe na postapkata za povrat
Soglasno ~len 50 od ЗИБ, rokot za zavr{uvawe na
postapkata za povrat, odnosno prenaso~uvawe na prihodite,
ne mo`e da bide podolg od 60 dena od denot na priemot na
baraweto za povrat, odnosno prenaso~uvawe na prihodite.
Pravoto na povrat, odnosno prenaso~uvawe na prihodite zastaruvaat vo rok od pet godini od denot koga istite
se uplateni, dokolku so drug zakon ne e poinaku uredeno.
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4. IZVR[UVAWE NA BUXETITE NA SAMOFINANSIRA^KI AKTIVNOSTI OD DONACII I ZAEMI
Soglasno ~len 56 od ZИБ, prihodite ostvareni od
samofinansira~ki aktivnosti, od donacii i zaemi, buxetskite korisnici od centralnata vlast, mo`at da gi koristat za
namenite i vo visina na iznosite, utvrdeni so Buxetot vrz
osnova na godi{en finansiski plan po kvartali, po smetki, po
programi, potprogrami i stavki i istiot e potrebno da se
dostavi do ministerstvoto za finansii vo rok od 25 dena od
donesuvaweto na Buxetot.
Buxetskite korisnici od centralnata vlast koi vo
svojot sostav imaat edinki korisnici se dol`ni do sekoja
edinka korisnik, vo rok od pet dena od denot na donesuvaweto na Buxetot, da dostavat izvod od godi{niot finansiski
plan po kvartali, po smetki, po programi, potprogrami i stavki, vo koj se sodr`ani sredstvata nameneti za oddelnite
edinki korisnici.
Vrz osnova na izvodot, edinkite korisnici izgotvuvaat svoj finansiski plan po kvartali po smetki, po programi, potprogrami i stavki, koi imaat obvrska da go dostavat do nadle`noto ministerstvo i do Ministerstvoto za finansii, vo rok od 25 dena od denot na donesuvaweto na Buxetot.
Vo tekot na godinata, buxetskite korisnici od centralnata vlast, mo`at da dostavat barawe za izmena na
godi{niot finansiski plan po kvartali, za koristeweto na
sredstvata po smetki, po programi, potprogrami i stavki, samo dokolku se raboti za rashodi koi ne mo`ele da bidat navremeno planirani i za istoto e potrebno buxetskite korisnici od centralnata vlast da dostavat obrazlo`enie i revidiran godi{en finansiski plan po kvartali.
Vrz osnova na godi{niot finansiski plan, vo tekot na
godinata, buxetskite korisnici, od centralnata vlast, izgotvuvaat predlog na finansiski pln za daden kvartal, po meseci, po smetki, po programi, potprogrami i stavki, koj go dostavuvaat do Trezorot pri Ministerstvoto za finansii najdocna
pet dena pred po~etokot na kvartalot, za koj se odnesuva planot, zaradi negovo odobruvawe.
Buxetskite korisnici od Centralnata vlast, koi vo
svojot sostav imaat edinki korisnici, se dol`ni do Trezorot
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pri Ministerstvoto za finansii, da dostavat i zbiren kvartalen plan po meseci, po smetki, po programi, potprogrami
i stavki, za svoite edinki korisnici.
Vo tekot na dadeniot kvartal, buxetskite korisnici od
centralnata vlast mo`at da dostavat barawe za izmena na
kvartalniot finansiski plan po meseci, po smetki, po programi, potprogrami i stavki, vo ramkite na iznosite odobreni
za dadeniot kvartal.
Preraspredelbata na utvrdenite sredstva na posebnite smetki, me|u rashodnite stavki, programi i potprogrami vo
ramkite na buxetot na buxetskiot korisnik, se vr{i so prethodna soglasnost na ministerot za finansii.
5. VODEWE NA EVIDENCIJA NA PREZEMENITE
OBVRSKI NA BUXETSKITE KORISNI
Soglasno ~len 58 od ЗИБ, buxetskite korisnici vodat
evidencija i vr{at prijavuvawe na prezemeni pove}egodi{ni
obvrski (PO 1 Obrazec) i prezemeni obvrski za tekovnata
godina (O1 Obrazec).
Na~inot na postapuvawe pri prijavuvawe na prezemenite pove}egodi{ni obvrski (PO-1 Obrazec) i prezemeni obvrski za tekovnata godina (O1-Obrazec), kako i vodewe evidencija na obvrskite gi propi{uva ministerot za finansii.
6. IZVR[UVAWE NA RASHODI OD SMETKITE
NA BUXETSKITE KORISNICI, PO OSNOV
NA PRAVOSILNA NAPLATA
Soglasno ~len 59 od ZИБ, sredstvata za isplata po
nalozi za izvr{uvawe (re{enija za prisilna naplata i nalozi za izvr{uvawe dostaveni do Narodna banka na Republika Makedonija) se izvr{uvaat od stavkata 465 - Isplata po
izvr{eni ispravi.
Za izvr{uvawe na nalozite za izvr{uvawe, Ministerstvoto za finansii po avtomatizam vr{i prenamena na stavkata 465 - Isplata po izvr{eni ispravi, vo visina na potrebniot iznos od drugite stavki kade {to ima raspolo`livi
sredstva vo ramki na buxetot na buxetskiot korisnik, osven od
ставките за исплата на плати и надоместоци, независно од
основот на извршена исправа.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

65

Деловни Информации 1/2022

ТРГОВИЈА
m-r Magdica Kostadinova

НАПЛАТА НА БИОРАЗГРАДЛИВИ КЕСИ
ЗА НОСЕЊЕ СТОКИ
Целта на Законот за управување со пакување и
отпад од пакување објавен во („Службен весник на РСМ“
215/21,) е да се заштити животната средина, со тоа што
корисниците да не употребуваат кеси за еднократна
употреба, а воедно да се стимулира употребата на торби
за повеќекратна употреба.

VOVED
Со Законот за управување со пакување и отпад од
пакување, се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето кои треба да ги исполнува пакувањето при производство, пуштање на пазар и постапувањето
со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските на економските оператори и другите субјекти, кои учествуваат во процесот на производство и пуштање на пазар на пакувањето,
барањата за собирање, повторна употреба, преработка, рециклирање и отстранување, како и други услови за постапување со
отпадот од пакување, известувањето и економските инструменти за постигнување на целите за собирање, преработка и
рециклирање на отпадот од пакување.
Основна цел на Законот, е намалување на негативното
влијание на пакувањето и на отпадот од пакување врз животната
средина и врз здравјето на луѓето и унапредување на стандардите за заштита на животната средина од страна на економските
оператори во текот на животниот циклус на пакувањето, а особе66
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но при третманот, повторната употреба, преработката и отстранувањето на отпадот од пакување.
Правилникот за стандардите за биоразградливост кои
треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на
пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и формата и содржината на образецот за водење на
евиденција се применува од 01.12.2021 година и истиот во прилог го содржи и Образецот за бројот на продадени кеси за носење на продажно место, која ја водат трговците, кој секој 15 –
ти во месецот, по завршување на кварталот, се доставува до
Министерството за екологија.
Кесите за носење на стоки за да се пуштат на пазар,
треба да содржат текст, кој ги информира потрошувачите дека
кесата е биоразградлива (самодекларативно тврдење на производителот за заштита на животната средина, согласно стандардот МКС EN ISO 14021).
Непечатените кеси за носење на стоки, се пуштаат на
пазар на начин што текстот кој ги информира потрошувачите
дека кесата е биоразградлива, се испишува на примарното пакување од истите.
Трговците, на видно место во своите простории, треба
да истакнат известување, дека кесите кои се ставаат во употреба, се биоразградливи кеси, произведени соодветно пропишаните стандарди за биоразградливост.
1. ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА КЕСИ ЗА НОСЕЊЕ НА СТОКИ И
ПЛАСТИЧНО ПАКУВАЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Согласно член 10 од Законот за управување со пакување
и отпад од пакување, од 1 Декември 2021 година е воведена
забрана за пуштање на пластични кеси за носење на стоки
на пазарот во РС Македонија.
Се забранува пуштање на пластично пакување за
еднократна употреба во угостителските објекти на територијата на заштитните подрачја во РС Македонија.
По исклучок, со плаќање на надоместок од страна на
корисници, дозволено е пуштање на пазарот во РС Македонија, био разградливи кеси за носење на стоки, кои се произведени согласно пропишаните стандарди за био разградливост,
освен многу лесните пластични кеси за носење на стоки
(чија што дебелина е пониска од 15 микрони).
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Надоместокот кој треба да го плаќаат крајните корисници за био разградливите кеси за носење на стоки изнесува
15 денари за парче и истиот се плаќа на трговецот на местото
на продажба (надоместокот е со вклучен ДДВ).
Производителите на пластични кеси и понатаму можат да
продолжат со работа, но со почитување на пропишаниот стандард за биоразградливост.
Министерот за животна средина и просторно планирање
донесе нов Правилник за стандардите за био разградливост,
кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот
на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на
трговците, како и формата и содржината на образецот за водeње
на евиденција објавен во "Служ-бен весник на РСМ", 265/21.
Правилникот се применува од 1 Декември 2021
година.
1.1. Кеси за носење на стоки ЗА КОИ СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА И СЕ ПЛАЌА НАДОМЕСТОК ОД КРАЈНИОТ КОРИСНИК ОД 15 ДЕНАРИ ЗА ЕДНА КЕСА СО ВКЛУЧЕН ДДВ, се
кеси над 15 микрони наменети за носење на производи и
стоки за лична потрошувачка кои се набавуваат во: продавници, магацини, складови, деловни простори; зелени пазари
и посебни пазари, каде што се врши трговија на мало.
1.2. Кеси за носење на стоки ЗА КОИ НЕМА ОБВРСКА
ДА СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА И НЕМА ОБВРСКА ДА СЕ ПЛАТИ
НАДОМЕСТ НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, се кесите кои не се предмет на секојдневна општа побарувачка, како што се кесите за: носење текстил, книги, канцелариски материјал, техничка стока, лекови и помошни
медицински производи, садови за домаќинство, сите видови на обувки, детски играчки, спортска опрема и слична
стока.
Кесите за носење на стоки, можат да бидат печатени
и непечатени.
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1.3. Правни и физички лица кои во синџирот на снабдување ги прават производите достапни на крајниот корисник во
продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари каде се врши трговија на мало, кои ставаат во употреба био разградливи кеси.
Кесите за носење на стоки за да се пуштат на пазар,
треба да содржат текст кој ги информира потрошувачите дека
кесата е биоразградлива.
Трговците треба на видно место во своите простории да истакнат известување дека кесите кои се ставаат во
употреба се биоразградливи кеси произведени соодветно пропишаните стандарди за биоразградливост.
Во прилог на Правилникот е пропишан образец за Евиденцијата за бројот на продадени кеси на продажно место.
Трговците, Oбразецот за Евиденцијата што се води за
бројот на продадени кеси за носење, до надлежниот води го
доставуваат секој 15-ти во месецот, по завршување на кварталот.
ТРГОВЦИТЕ СЕ ДОЛЖНИ:
 На 30 Ноември да направат попис за непродадените
биоразградливи кеси за кои имаат обврска да водат
евиденција за продадени кеси по продажна цена од 15
денари за парче (со вклучен ДДВ);
 Надоместокот за продаденит кеси (12,71 денари за една
продаден кеса) на квартална основа да го уплатат на
посебна сметка отворена за таа намена на органот за
животна средина и да го уплатат данокот на додадена
вредност содржан во продажната вредност (2,29 денари
за една продадена кеса) за соодветниот даночен период.
2. КОИ ТРГОВЦИ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОК
ОД 15 ДЕНАРИ, ЗА КЕСИ ЗА НОСЕЊЕ
Основното прашање кое го содржи Правилникот е кој и
како има обврска да наплатува, 15 денари за кеси, а кој не треба
да наплатува, а сепак ќе пушта кеси за носење на продукти на
пазарот на територијата на државата?
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Пластични кеси за кои се наплатува надоместок од 15
денари, се задолжителните биоразградливи кеси, што секојдневно се даваат на каса.
Местото на продажба при купување во: минимаркети,
супермаркети, гранапи, пиљарници, мали продавници за секојдневни намирници односно прехранбени или било какви други
стоки, во пекарниците, киосците за весници, списанија и цигари,
киосците за брза храна, зелените пазари и бензинските станици
со минимаркети, се опфатените со Правилникот за пуштење во
употреба кеси за носење.
Наведените не смееат да ги користат кесите, без да ги
продаваат по 15 денари за кеса, на местото на продажба.
2.1. Кои се биоразградливите кеси, кои
се продаваат по 15 денари?
Тоа се биоразградливи кеси, кои го исполнуваат македонскиот стандард МКС 1009 и истиот ќе се применува до 01 Јуни
2023 година.
Биоразградливите кеси, се во употреба во Македонија,
уште од 2013 година и се задолжителни за употреба во продажбата.
После 01 Јуни 2023 година и биоразградливите кеси, ќе
бидат ставени вон употреба, односно за пуштање на пазарот,
затоа што после 01 Јуни 2023 година, ќе бидат дозволени за
пуштање во оптек, кеси кои целосно ќе може да се разградуваат,
согласно стандардот МКС EN ISO 17556/2020.
2.2. Многу лесните кеси за носење на стока, се целосно
забранети од употреба. Кои се тие многу лесни кеси?
Кесите со дебелина под 15 микрони и кои беа наменети
за користење за пакување и размерување на овошје и зеленчук,
оние во кои се пакуваше пред да дојде потрошувачот на касата
за наплата на производот, во делот на пиљарите и во големите
супермаркети, се целосно забранети.
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3. КОИ ТРГОВЦИ МОЖЕ ДА ДАВААТ КЕСИ НА ПАЗАРОТ,
БЕЗ ДА СЕ ПЛАЌА ЗА НИВ НАДОМЕСТОК ОД
15 ДЕНАРИ, ОДНОСНО НА КОИ ТРГОВЦИ НЕ СЕ
ОДНЕСУВА НАДОМЕСТОКОТ ОД 15 ДЕНАРИ?
Кесите, кои се даваат на потрошувачите на каса, во продавници, каде што се продаваат стоки, кои не се за секојдневна
општа употреба, го исполнуваат условот за бесплатно издавање.
Пример кеси за книги, облека, обувки, алат, електрична и
електронска опрема, продавници за покуќнина, занаетчиски дуќани, сувенири, уметнички галерии, козметички производи и добра од аптеки и земјоделски аптеки. Тоа се обично подебели кеси
од 50 микрони.
Продавниците што продаваат опрема за пчели и мед, но
да не бидат во рамките на малопродажба на прехрана на мало.
Значи сите продавници што не се предмет на секојдневна потрошувачка, може да употребуваат кеси, само подебели и над 50
микрони, кои може да се употребуваат повеќекратно и тие задолжително треба да бидат фрлани и одложувани по употребата, во
контејнерите за пластика.
Ваквите кеси, може да се рециклираат и од тој материјал,
повторно може да се направи нова кеса.
Кесите за смет, бидејќи не се назначени како кеси за
носење на предмети, не се опфатени со мерките на Правилникот и Законот, така да тие остануваат во употреба за фрлање
на смет, во било која боја и микронажа, за да бидат пласирани
во контејнерите, заедно со соодветниот вид на смет.
Идејата, согласно Законот и Правилникот, е со овие почетни мерки, да се опфатат субјектите што тргуваат со стока за
секојдневна широка употреба, за понатака да почне да се применува и на останатите места на продажба.
4. ОДРЕДБИ ОД ПРАВИЛНИКОТ
Правилникот е донесен согласно член 10 од Законот за
управување со пакување и отпад од пакување (“Slu`ben vesnik
na RS Makedonija” 215/2021) и согласно истиот:
– Се забранува пуштање на пластични кеси за носење
на стоки на пазарот во Република Северна Македонија.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

71

Деловни Информации 1/2022

– Се забранува пуштање на пластично пакување за
еднократна употреба, во угостителските објекти на територијата на заштитените подрачја во Република Северна Македонија.
– По исклучок, со плаќање на надоместок од страна
на крајните корисници, дозволено е пуштање на пазарот во
Република Северна Македонија биоразградливи кеси за
носење на стоки, кои се произведени согласно пропишаните
стандарди за биоразградливост, освен многу лесните пластични кеси за носење на стоки (чијшто дебелина е пониска
од 15 микрони).
– Надоместокот кој треба да го плаќаат крајните корисници за биоразградливите кеси за носење на стоки изнесува 15 денари за парче и истиот се плаќа на трговецот на
местото на продажба
Надоместокот од 15 денари за биоразградливите кеси
е со вклучен ДДВ.
Надоместокот кој ќе се уплатува за биоразградливите
кеси, го содржи и пресметаниот ДДВ по парче, во висина од 2,29
МКД, кој данок на додадена вредност треба да се уплати на
буџетската сметка во буџетот на РМ.
Надоместокот намален за содржаниот ДДВ, се уплатува
на сметката на Министерството за екологија.
Мистеријата во поглед на набавната вредност на биоразградливите кеси, не ја реши ниту Правилникот, кој надоместок,
кој ќе го плати купувачот во продажната цена од 15,00 МКД, нема
да се исплатува на добавувачот.
Согласно Законот, трошокот на набавната вредност,
останува на товар на продавачот, со што вредноста на кесата не
е 15,00 МКД, туку 15,00 + набавната вредност на кесата.
Целта на Законот е да ги одврати корисниците од употреба на кеси за еднократна употреба и да ја стимулира употребата на торби за повеќекратна употреба, а засновано врз принципот „загадувачот плаќа“.
Производителите на пластични кеси и понатаму можат да
продолжат со работа, но со почитување на пропишаниот стандард за биоразградливост.
Стандардите за биоразградливост, беа воведени уште со
претходниот Закон, а пропишани во 2013 година.
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Со правилникот се пропишуваат стандардите за биоразградливост, кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на
стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од
страна на трговците, како и формата и содржината на образецот
за водење на евиденција од страна на трговецот.
Поимите употребени во правилникот, го имаат следното
значење:
1. „Кеси за носење на стоки“, се кеси над 15 микрони
наменети за носење на производи и стоки за лична потрошувачка кои се набавуваат во продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари каде што се
врши трговија на мало, освен кесите кои не се предмет на секојдневна општа побарувачка, како што се кесите за носење текстил, книги, канцелариски материјал, техничка стока, лекови и
помошни медицински производи, садови за домаќинство, сите
видови на обувки, детски играчки, спортска опрема и слична
стока.
Кесите за носење на стоки можат да бидат печатени и
непечатени.
2. „Трговци“, се правни и физички лица кои во синџирот
на снабдување ги прават производите достапни на крајниот корисник во продавници, магацини, складови, деловни простори,
зелени пазари и посебни пазари каде се врши трговија на мало,
кои ставаат во употреба биоразградливи кеси.
 Кесите за носење на стоки кои се пуштаат на пазарот
треба да ги исполнуваат следните стандарди:
 МКС EN ISO 17556: 2020 Пластика - Определување на
крајно аеробно биораспаѓање на пластични материјали
во почвата со мерење на потрошувачка на кислород во
респирометар или количината на ослободен јаглерод
диоксид (ISO 17556:2019) или
 МКС 1009 Методи за оцена на оксо – биоразградливост
на пластика и фито - токсичност на остатокот од контролирани лабораториски услови, или друг соодветен меѓународно признат стандард.
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 Во поглед на еколошката токсичност кесите за носење на
стоки кои се пуштаат на пазар треба да го исполнат стандардот МКС EN 13432:2007/AC:2011 Пакување - Барање
за обнова на пакувањето преку компостирање и биодеградација - Шеми за тестирање и критериуми за оцена за
крајно прифаќање на пакувањето, или друг соодветен
меѓународно признат стандард.
Меѓународно признатите стандарди кои се соодветни на
стандардот, се објавени на веб страницата на Министерството
за животна средина и просторно планирање.
Кесите за носење на стоки за да се пуштат на пазар треба
да содржат текст кој ги информира потрошувачите дека кесата е
биоразградлива (самодекларативно тврдење на производителот
за заштита на животната средина, согласно стандардот МКС EN
ISO 14021).
Непечатените кеси за носење на стоки се пуштаат на
пазар на начин што текстот кој ги информира потрошувачите
дека кесата е биоразградлива се испишува на примарното пакување од истите.
Трговците треба на видно место во своите простории да
истакнат известување дека кесите кои се ставаат во употреба се
биоразградливи кеси, произведени соодветно пропишаните
стандарди за биоразградливост.
Евиденцијата за бројот на продадени кеси за носење на
продажно место која ја водат трговците, секој 15 – ти во месецот
по завршување на кварталот се доставува на образец чија форма и содржина се дадени во Прилог, кој е составен дел на правилникот.
5. УПЛАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОДАДЕНИ КЕСИ

Согласно Законот за управување со пакување и отпад од
пакување од 1 декември 2021 година е предвиден надоместок за
биоразградливите кеси за транспорт на стоки, кој што од страна
на трговците треба да се прибира и уплаќа на квартална основа,
за што е отворена посебна приходна сметка.
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За месец декември, со кој започна примената на Законот,
а кој е последниот месец од претходниот квартал, Извештајот за
евиденцијата и уплатата на надоместоците треба да се достават
до Министерството за животна средина и просторно планирање
до 15 јануари 2022 година.
Надоместокот кој што се наплаќа, е со вредност од 15
денари.
Надоместокот кој трговецот треба да го уплати на сметка
на Министерството за животна средина и просторно планирање
е без вредноста која останува по пресметката на ДДВ што се
уплаќа, согласно Законот за данокот на додадена вредност.
ПОДАТОЦИ ЗА СМЕТКАТА:
Надоместок за биоразградливи кеси за транспорт на стока:
Назив на примачот – Буџет на РСМ;
Банка на примачот – Народна банка на РСМ;
Сметка – единствена трезорска сметка 100000000063095;
Сметка на буџетски корисник – единка корисник –
121011520263110;
Приходна шифра и програма – 718159 26.
6. ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА ПРОДАДЕНИ
КЕСИ НА ПРОДАЖНОТО МЕСТО
Евидентниот лист за продадени биоразградливи кеси кој
исто така треба да се доставува квартално, а најдоцна до 15 наредниот месец, е пропишан согласно Правилникот за стандардите за био-разградливост, кои треба да ги исполнуваат кесите за
носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и формата и содржината на
образецот за водење на евиденција (“Службен весник на РС
Македонија” 265/2021 oд 30 ноември 2021 год.)
Евидентниот лист, со копија на уплатницата за уплатени
надоместоци, пратете ги по пошта или доставете ги лично до
Архивата на МЖСПП на адреса:
Министерство за животна средина и просторно планирање
Сектор отпад
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3
1000 Скопје
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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ПРАВО И ЛЕГИСЛАТИВА
М-р. Христина Игнатоска

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА
ДРУШТВО (ДОО, ДООЕЛ И АД) СПОРЕД ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Намалувањето на основната главнина на трговските друштва се уредува со Законот за трговски
друштва (“Службен весник на РМ” 28/04....215/21).
Според Законот, при намалување на основната главнина кај друштвата со ограничена одговорност (ДОО,
ДООЕЛ), треба да се внимава износот на основната
главнина да не се намали под 5.000 ЕВРА во денарска
противвредност.

ВОВЕД
Според Законот за трговски друштва (во натамошниот
текст ЗТД), основната главнина на друштвото може да се намали
само со одлука на содружниците за намалување на основната
главнина којашто има карактер на одлука за измена на договорот
за друштвото. Во одлуката се определува обемот и целта на намалувањето на основната главнина, како и начинот на којшто ќе
се спроведе тоа намалување.
За намалување на основната главнина се смета секое
намалување на износот на основната главнина, определен во
Актот за основање на друштвото ( Договор за основање, изјава
за основање), независно од тоа дали намалувањето се спро“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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ведува со враќање на влоговите на содружниците, намалување
на номиналните износи на влоговите или потполно, односно
делумно ослободување на содружниците на друштвото или на
нивните правни претходници од обврската, целосно да ги
уплатат влоговите.
Основната главнина на Акционерско друштво може да се
намали со:
 намалување на номиналниот износ на еден или на
повеќе родови и на класи акции;
 спојување на еден или на повеќе родови акции, со тоа
што најмалиот номинален износ на споената акција не
може да биде помал од 1 ЕВРО и
 повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.
1. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА КАЈ
ДРУШТВА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ
Во одлуката на содружниците за намалување на основната главнина се определува обемот и целта на намалувањето
на основната главнина, како и начинот на којшто ќе се спроведе
тоа намалување.
За намалување на основната главнина се смета секое
намалување на износот на основната главнина, определен во
Актот за основање на друштвото (Договор за основање, изјава
за основање), независно од тоа дали намалувањето се спроведува со враќање на влоговите на содружниците, намалување
на номиналните износи на влоговите или потполно, односно
делумно ослободување на содружниците на друштвото или на
нивните правни претходници од обврската целосно да ги уплатат
влоговите.
При намалување на основната главнина треба да се
внимава износот на основната главнина да не се намали под
5.000 ЕВРА во денарска противвредност. Ако намалувањето на
основната главнина се спроведува со враќање на платените
влогови или со ослободување на содружниците од обврската за
целосна уплата на влоговите, износот на другите влогови што
остануваат во друштвото не смее да се намали под 2.500 ЕВРА
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во денарска противвредност, со тоа што, истовремено, се донесува одлука за зголемување на основната главнина, најмалку до
5.000 ЕВРА во денарска противвредност.
1.1. Упис и објавување на намерата за намалување
на основната главнина
Управителот поднесува пријава за упис во трговскиот
регистар на одлуката за намерата за намалување на основната
главнина.
Управителот веднаш по уписот на одлуката за намерата
за намалување на основната главнина во трговскиот регистар,
објавува оглас за намерата за намалување на основната главнина во ,,Службен весник на РСМ". Во огласот друштвото објавува дека е согласно на доверителите, врз основа на нивно барање, да им ги исплати побарувањата или да им даде обезбедување. Ако, по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на
огласот, не биде поднесено барање за исплата на побарување,
се смета дека сите доверители се согласни со намерата за
намалување на основната главнина.
На познатите доверители им се доставува писмено известување.
1.2. Упис на намалувањето на основната главнина
Пријавата за упис на одлуката за намалување на основната главнина се поднесува заради упис во трговскиот регистар
по истекот на рокот што им е даден на доверителите за пријавување на своите побарувања.
Кон пријавата се приложуваат:
 копија од огласот со којшто е известено за намерата за намалување на основната главнина, објавен во
,,Службен весник на РСМ";
 доказ дека друштвото на доверителите кои им се
пријавиле им дало обезбедување дека пријавените
побарувања ќе бидат намирени;
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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 изјава на управителот дека на сите познати доверители им е доставено известувањето за намерата
за намалување на основната главнина, а дека на
друштвото не му се јавиле други доверители освен
оние на кои друштвото им ги намирило побарувањата или им дало обезбедување дека пријавените побарувања ќе им бидат намирени и
 препис од книгата на уделите.
Ако доказот што е поднесен за тоа дека друштвото ги
намирило побарувањата на доверителите или дека им дало
обезбедување дека пријавените побарувања ќе им бидат намирени не е вистинит, управителот им одговара лично и неограничено со сиот свој имот за штетата што ќе им ја предизвика на
оние доверители на кои им дал невистинити податоци, но само
за износот што не можел да им се намири од имотот на друштвото.
Не одговара за штетата, управител кој ќе докаже дека не
знаел дека доказите и изјавите што ги давал се невистинити.
1.3. Исплата на содружниците и ослободување од обврски
Исплатите на содружниците врз основа на намалувањето
на основната главнина се допуштени, откако ќе се изврши упис
на одлуката за измена на договорот за друштвото во трговскиот
регистар.
Со денот на уписот на одлуката за намалување на
основната главнина во трговскиот регистар, станува полноважно
ослободувањето од обврската за уплатување на преостанатите
неуплатени влогови за извршеното намалување на основната
главнина.
2. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
КАЈ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
Основната главнина кај АД, може да биде намалена со:
 намалување на номиналниот износ на еден или на
повеќе родови и на класи акции;
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 спојување на еден или на повеќе родови акции, со тоа
што најмалиот номинален износ на споената акција не
може да биде помал од 1 ЕВРО и
 повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.
По намалувањето на номиналниот износ и бројот на
акциите, односно по повлекувањето на сопствените и на други
акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната
главнина и по уписот и по објавувањето на уписот нa намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар, акциите се
поништуваат.
Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален износ определен со ЗТД за основната главнина (член 443 ст.3).
Ако друштвото ја намали основната главнина, спротивно
на одредбата од ставот (3) од член 443 од ЗТД, одлуката за намалување на основната главнина е ништовна, освен ако заедно
со одлуката за намалување на основната главнина не биде донесена и одлука за зголемување на основната главнина најмалку
до најмалиот износ определен за основната главнина со ЗТД.
2.1. Редовно намалување на основната главнина
Намалувањето на основна главнина се врши со одлука за
намалување на основната главнина, што ја донесува собранието
со мнозинство гласови, коешто не може да изнесува под две
третини од акциите со право на глас претставени на собранието,
освен ако со статутот не е определено поголемо мнозинство.
Ако постојат повеќе родови акции, за полноважноста на
одлуката е потребна согласност на акционерите од секој род
акции, со мнозинство коешто не може да биде помало од мнозинството утврдено во ЗТД. За давањето согласност, акционерите
од секој род акции, донесуваат посебна одлука за согласност.
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2.2. Одлука за намалување на основна главнина
Со одлуката за намалување на основната главнина се
определуваат износот, целта, како и начинот за спроведување
на намалувањето на основната главнина. Ако намалувањето на
основната главнина се врши со цел да им биде вратен дел од
намалената основна главнина на акционерите, тоа мора посебно
да се наведе во одлуката.
Во поканата со којашто се свикува собранието на коешто
се одлучува за намалувањето на основната главнина се наведуваат причината, целта и начинот на кој ќе се изврши намалувањето на основната главнина.
На одлуката за намалување на основната главнина, се
врши предбележба во трговскиот регистар. За предбележбата се
поднесува пријава за упис.
Кон пријавата за упис се приложуваат:
 одлуката на собранието за намалување на основната
главнина и
 изводот од записникот од седницата на собранието на
којашто е донесена одлуката за намалување на основната главнина, заверен од нотар.
Претседателот на одборот на директори, односно
претседателот на управниот одбор, наредниот работен ден по
уписот на предбележбата на одлуката за намалувањето на
основната главнина во трговскиот регистар, ја објавува намерата за намалување на основната главнина во „Службен весник на
Република Македонија“ и најмалку во еден дневен весник. Во
огласот друштвото објавува дека е согласно на секој доверител
кој ќе поднесе барање да му исплати пристигнато побарување
или да му даде обезбедување за побарувањето. Ако по истекот
на 90 дена од денот на објавувањето на огласот не биде поднесено барање за исплата на побарување, се смета дека сите
доверители се согласни со одлуката за намалување на основната главнина.
Познатите доверителите чиишто побарувања надминуваат 10.000 ЕВРА во денарска противвредност, се известуваат
по писмен пат, поединечно, во местото на живеење, односно седиштето на доверителот запишани во трговскиот регистар.
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2.3. Обезбедување на доверителите
Според член 445 од ЗТД, друштвото мора, за побарување
настанато пред уписот на одлуката за намалување на основната
главнина на друштвото во трговскиот регистар, да му даде на секој доверител соодветно обезбедување, ако:
 доверителот пријавил побарување настанато пред донесувањето на одлуката за намалување на основната
главнина, без разлика на тоа дали побарувањето е
пристигнато, во рок од 90 дена од денот на објавувањето на огласот за намерата за намалување на основната главнина;
 доверителот, со пријавувањето на побарувањето што
не е достасано, побарал негово обезбедување и
 има доволно причини да се смета дека намалувањето
на основната главнина ќе ја намали способноста на
друштвото, да го намири побарувањето на доверителот.
Доверител кој има право на првенствено намирување од
стечајната маса надолжникот, односно кој има остварено обезбедување, нема право да бара ново обезбедување, поради намалување на основната главнина.
Ако намалувањето на основната главнина на друштвото
е извршено спротивно на ставовите (1) и (2) од член 445, одлуката за намалување на основната главнина е ништовна.
2.4. Спојување акции
Ако намалувањето на основната главнина се врши со
намалување на номиналниот износ на акциите или со спојувањето на еден или на повеќе родови и класи акции, со намалувањето на нивниот номинален износ, на акционерите им се издаваат нови акции со нов номинален износ, сразмерно на тоа колку
нивните акции учествувале во основната главнина пред намалувањето на основната главнина. Новите акции се од ист род и
класа како и акциите за коишто се заменети.
Одборот на директори, односно управниот одбор доставува до Централниот депозитар за хартии од вредност барање
да се извршат во акционерската книга на друштвото измени, соодветни на извршеното намалување на основната главнина, така
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што да се запише новиот номинален износ на акциите или намалувањето на бројот на акциите, заради спојување или повлекување на акции.
Пред да биде извршено издавање нови акции заради
извршеното намалување на номиналниот износ на акциите или
заради спојувањето на акциите, не смее да се издаваат нови
акции.
2.5. Исплати на акционерите
На акционерите може да им биде исплатен дел од намалената основна главнина дури по намирувањето на побарувањата на доверителите или по давањето обезбедување на нивните побарувања, во согласност со овој пододдел.
Исплатите можат да се вршат ако е извршено намалувањето на основната главнина и ако е извршен уписот на извршеното намалување во трговскиот регистар. Акционерите не можат
да бидат ослободени од обврската да ги уплатат недоплатените
уплати за акциите, односно ако не го уплатиле влогот за којшто
зеле обврска да го уплатат се додека не ги намират побарувањата на доверителите кои се пријавиле, односно ако друштвото
не даде соодветно обезбедување за нивните побарувања.
Ако е поднесена тужба за поништување на одлуката за
намалување на основната главнина, исплатите не можат да се
вршат, односно ослободувањето од натамошна уплата на акциите не настапува пред правосилноста на одлуката на судот.
2.6. Исплата на дивиденда
Друштвото не може да исплатува дивиденда поголема од
4% од основната главнина на друштвото, пред истекот на две
години, од годината во којашто е донесена одлуката за намалување на основната главнина.
Ова ограничување не се однесува на друштвата коишто
до уписот на одлуката за намалувањето на основната главнина
во трговскиот регистар ги намириле побарувањата на доверителите или дале соодветни обезбедувања за нивните побарувања.
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Друштвото коешто има намера да исплати дивиденда
мора да го објави годишниот финансиски извештај. Во објавата
треба да ги извести доверителите за намерата да изврши
исплата на дивиденда и за нивното право да бараат намирување
на своите побарувања или да бараат да им се даде за тоа соодветно обезбедување. Обезбедување не можат да бараат доверителите кои имаат првенствено право на намирување на побарувањата во случај на стечај.

3. ПОЕДНОСТАВЕНО НАМАЛУВАЊЕ
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
Законот за трговски друштва, предвидува можност за
поедноставно намалување на основната главнина.
Поедноставено намалување на основната главнина
може да се врши само заради израмнување на номиналниот износ на основната главнина со понискиот номинален износ на основната главнина, што ќе настане како последица од покривањето на загубата на друштвото на товар на основната главнина.
Ако намалувањето на основната главнина се врши на поедноставен начин, не се применуваат одредбите од членовите 445 и
447 на ЗТД.
Поедноставеното намалување на основната главнина, се
врши со одлука за намалување на основната главнина. Во
одлуката за намалување на основната главнина, мора да се наведе дека целта за намалувањето на основната главнина е покривање на загубата и дополнување на законските резерви.
Основната главнина може да биде намалена на поедноставен начин, само откако ќе биде потрошена нераспределената
добивка и резервите на друштвото.
Износот добиен со намалување на основната главнина
не смее да им се исплатува на акционерите и не смее да се
користи за тоа акционерите да се ослободуваат од натамошните
уплати на влогот, врз основа на којшто ги презеле акциите.
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4. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
СО ПОВЛЕКУВАЊЕ АКЦИИ
Намалувањето на основна главнина со повлекување
акции, може да се врши само ако тоа со закон и со статутот е
изречно дозволено.
Повлекувањето на акциите се врши според одредбите од
ЗТД со коишто се врши редовно намалување на основната
главнина (член 450 ст.2).
Собранието, во одлуката за намалување на основната
главнина ги определува начинот на којшто ќе се спроведе
повлекувањето на акциите, рокот, како и подробностите како тоа
треба да се спроведе.
За исплата на надоместокот, на акционерите којшто им
припаѓа во случај на присилно повлекување акции или кога акциите се стекнуваат за да бидат повлечени, како и за ослободување на акционерите од обврската за уплата на преземениот
влог, на соодветен начин, се применуваат одредбите од членот
445 на ЗТД.
Не се постапува според член 450 ст.2 од ЗТД, ако акциите
за коишто во целост е уплатен номиналниот или поголемиот
износ за којшто се издадени:
 бесплатно се дадени на располагање на друштвото и
 се повлечени на товар на добивката или на другите
резерви, ако тие можат да се користат за тоа (член 450
ст.5).
Во наведените случаеви, во капиталната добивка се
внесува износот којшто одговара на износот на основната главнина којшто отпаѓа на повлечените акции.
Тие средства, освен во случаите на намалување на основната главнина, не смеат да им се исплатуваат на акционерите.
Намалувањето на основната главнина, во согласност со
член 450 ст.5 од ЗТД, се врши со одлука за намалување на основната главнина којашто собранието ја донесува со мнозинство
од акциите со право на глас, претставени на собранието, освен
ако со статутот не е определено поголемо мнозинство или не се
бара исполнување на други услови. Во одлуката се определува
целта на намалувањето на основната главнина.
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Ако присилното повлекување на акциите е определено во
статутот, не е потребно собранието да донесува одлука за
намалување на основната главнина со повлекување акции. Во
тој случај, органот на управување е овластен да ја донесе одлуката за повлекување на акциите.
Одлуката за намалување на основната главнина со
повлекување акции се запишува во трговскиот регистар.
5. УПИС НА ИЗВРШЕНО НАМАЛУВАЊЕ
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
Во рок од осум дена од денот по извршеното намалување
на основната главнина, се поднесува пријава за упис во трговскиот регистар.
Основната главнина се намалува за вкупното намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови акции,
односно за вкупниот намален номинален износ на споените
акции од еден или од повеќе родови акции или за вкупниот номинален износ на повлечените акции.
Основната главнина е намалена со уписот на одлуката за
намалување на основната главнина во трговскиот регистар.
Прилог: Пример за Одлука за намалување на основна
главнина на АД со повлекување сопствени акции;
Врз основа на членовите 443, 444, 445 и 450, на предлогот на
Одборот на директори усвоен на седницата одржана на _____________
година и членот __ од Статутот на ___________ АД Скопје, Собранието
акционери на Друштвото на седницата одржана на
_____________
година усвои

О Д Л У К А
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА СО
ПОВЛЕКУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ
Член 1
Со оваа Одлука за намалување на основната главнина со
повлекување на сопствени акции (во натамошниот текст: Одлука) се
врши намалување на номиналниот износ на основната главнина
сразмерно на повлечените сопствени обични акции во сопственост на
______________ АД Скопје (натамошниот текст: Друштво), стекнати
согласно Законот и Статутот на ________АД Скопје.
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Намалувањето на основната главнина се спроведува согласно
членовите 443, 444, 445 и 450 од Законот за трговски друштва и Статутот
на друштвото.
Член 2
Намалувањето на основната главнина се врши заради
изедначување на правото на глас со бројот на акции коишто ја сочинуваат
основната главнина на друштвото и вкупниот број на издадени обични
акции.
Член 3
Основната главнина на Друштвото, запишана во трговскиот
регистар во износ од _________________ денари се намалува за износот
од _______________ денари.
Основната главнина се намалува со повлекување на ___________
сопствени обични акции на Друштвото со номинална вредност од _____
ЕУР по една акција.
Основната главнина на друштвото се намалува за номинален
износ на повлечените сопствени акции, соглaсно ставот 2 од овој член.
Основната главнина на Друштвото по намалувањето изнесува
__________________ денари поделена на _________ обични акции.
Член 4
Повлекувањето на сопствените акции, ќе се спроведе со
поништување на повлечените акции согласно членот 2 од оваа Одлука.
Член 5
Со повлекување на сопствените акции, не се врши враќање на
делот од намалената основна главнина на акционерите.
Член 6
По намалувањето на номиналниот износ на основната главнина со
повлекување на сопствените акции, согласно член 2 од оваа Одлука и по
уписот и по објавувањето на уписот на намалувањето на основната главнина
во трговскиот регистар, повлечените акции се поништуваат.
Член 7
Се задолжува претседателот на одборот на директори да изврши
предбележба на оваа Одлука во трговскиот регистар, со пријава за упис кон
која се приложуваат оваа Одлука и изводот од записникот од седницата на
собранието на којашто оваа Одлука е донесена, заверен од нотар.
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Член 8
Се задолжува претседателот на Одборот на директори,
наредниот работен ден по уписот на предбележбата на одлуката за
намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар да ја објави
намерата за намалување на основната главнина во ,,Службен весник на
РСМ” и најмалку во еден дневен весник. Во огласот друштвото треба да
објави дека е согласно на секој доверител кој ќе поднесе барање да му
исплати пристигнато побарување или да му даде обезбедување за
побарувањето.
Се задолжува претседателот на одборот на директори во рокот
определен во став 1 од овој член, да ги извести познатите доверители чиишто
побарувања надминуваат 10.000 ЕВРА во денарска противвредност, по
писмен пат, поединечно, во местото на живеење, односно седиштето на
доверителот запишани во трговскиот регистар.
Член 9
Во рок од осум дена од денот по извршеното намалување на
основната главнина, се задолжува Одборот на директори на Друштвото да
поднесе пријава за упис на оваа Одлука во трговскиот регистар при ЦР на
РСМ.
Основната главнина ќе се смета за намалена со уписот на оваа
Одлука во трговскиот регистар.
Член 10
По извршеното намалување на основната главнина се задолжува
Одборот на директори на друштвото да достави до Централниот
депозитар за хартии од вредност барање да се извршат во акционерската
книга измени, соодветни на извршеното намалување на основната
главнина со оваа Одлука така што да се запише намалувањето на бројот
на акциите заради повлечените сопствените акции.
Член 11
Оваа Одлука се смета за донесена ако собранието на друштвото ја
усвои со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини
од акциите со право на глас претставени на собранието.
Член 12
Одлуката влегува во сила со денот на нејзино усвојување.
Собрание на акционери на __________ АД Скопје
Председавач
______________
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ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
P L A T I
ZA MESEC JANUARI 2022 GODINA
Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za 2022 godina (za danoci i pridonesi)
NAJNISKA osnovica za DANOCI I PRIDONESI
50% od prose~na mese~na bruto plata, isplatena vo
RM za 2022 godina, za obrazec (MPIN)
NAJVISOKA osnovica za presmetka na pridonesi
(16 prose~ni bruto plati - (16 x 43.509 )
Dano~no MESE^NO namaluvawe za 2022 godina
Dnevnica za slu`beni patuvawa od 21.01.2022
Prose~na isplatena mese~na NETO plata po vraboten za 2020 godina
Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za 2020 godina

43.509,00

21.755,00
696.144,00
8.788,00

2.324,00
27.182,00
40.566,00

1. PROSE^NO ISPLATENA MESE^NA BRUTO PLATA
PO VRABOTEN ZA 2022 GODINA

Просечo isplatena mese~na BRUTO плата по работник во РС Македонија, за 2022 година, изнесува:
43.509,00 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 2022
година.
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2. NAJNISKA OSNOVICA ZA PRESMETKA
NA DANOCI I PRIDONESI
2.1. Najniska osnovica za vraboteni lica
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 2022 godina, iznesuva:

21.755,00 denari (43.509,00 h 50%).
2.2. Najniska osnovica za samovraboteni lica
SAMOVRABOTENI LICA – vr{itel na samostojna ekonomska dejnost (taksisti, zanaet~ii)

21.755,00 denari;
SAMOVRABOTENI LICA – vr{itel na profesionalna
i druga intelektualna dejnost (advokati, notari, izvr{iteli)

43.509,00 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:

21.755,00 denari.
3. NAJVISOKA OSNOVICA ZA PRESMETKA
NA DANOCI I PRIDONESI
3.1. Najvisoka osnovica za vraboteni lica
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 2022 година, изнесува:
696.144,00 денари (16 х 43.509,00 денари).
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3.2. Najvisoka osnovica za samovraboteni lica
НАЈВИСОКА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице е износот од (12) дванаесет просечни плати.
522.108,00 денари (12 х 43.509,00 денари)
3.3. Najvisoka osnovica za vraboteni lica 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 одбор во
трговско друштво, односно управител во трговско друштво, е
износот од (16) {esnaeset просечни плати, кој за 2022 година,
изнесува.
696.144,00 денари (16 х 43.509,00 денари
3.4. 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.
34.807,00 денари (43.509,00 денари х 80%).
НАПОМЕНА: На износот, повисок од највисоката месечна
основица, не се пресметуваат и уплатуваат придонеси, dodeka na
razlikata над najvisokata osnovica se presmetuva Danok na
li~n dohod.
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4. PREGLED NA NAJNIZOK I NAJVISOK
IZNOS NA PRIDONESI

PRIDONESI
Pridones za penzisko i invalidsko osiguruvawe za mesec
JANUARI 2022 godina, po
vraboten
Pridones za zdravstveno osiguruvawe za mesec JANUARI
2022 godina, po vraboten
Pridones za vrabotuvawe za
mesec JANUARI 2022 godina,
po vraboten
Pridones za profesionalno zaboluvawe za mesec JANUARI
2022 godina, po vraboten.
VKUPNO PRIDONESI:

Stapka

Najnizok
iznos

Najvisok
iznos

18,8%

4.090,00

130.875,00

7,5%

1.632,00

52.210,00

1,2%

261,00

8.354,00

0,5%

109,00

3.48100

28%

6.092,00

194.920,00

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 - 31.03.2022

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 01.01.2022 do 31.12.2022 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 доход 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 2022 godina, na mese~no i godi{no nivo, iznesuva:
Period

2022 godina

Mese~no

8.788,00

Godi{no

105.456,00 (8.788 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 НОЕМВРИ 2021 година
vo odnos na mesec ОКТОМВРИ 2021 godina se POVISOKI za
(0,7%).
2. Право na porast na platite za mesec НОЕМВРИ 2021
vo odnos na mesec ОКТОМВРИ 2021 godina, изнесува
(0,35%).
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8. RABOTNI ^ASOVI KOI SE KORISTAT ZA
PRESMETUVAWE NA RABOTNIOT STA@
Rabotnite ~asovi za mesec JANUARI 2022 godina,
iznesuvaat:
168 ~asa.
9. PROSE^NA BRUTO PLATA ZA 2022 godina
9.1. Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za mesec (XI), а се однесува за месец JANUARI/2022 godina,
iznesuva:
43.509,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.08 od 21.01.2022).
9.2. Prose~na isplatena mese~na BRUTO PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (IX-X-XI/2021 godина), а се
однесува месец JAНУАРИ/2022 godina iznesuva:
43.401,00 denari,
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.08 od 21.01.2022).
10. PROSE^NA НЕТО PLATA ZA 2022 godina
10.1. Prose~na isplatena mese~na НЕТО plata po vraboten za mesec (XI), а се однесува за месец JANUARI/2022 godina,
iznesuva:
29.130,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.07 od 21.01.2022).
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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10.2. Prose~na isplatena mese~na НЕТО PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (X-XI-XI/2021 godина), а се
однесува месец JAНУАРИ/2022 godina iznesuva:
29.048,00 denari,
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.07 od 21.01.2022).
11. NADOMESTOCI OD PLATA
11.1. 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 (XI), а се однесува за месец JANUARI 2022 godina iznesuva:
29.130,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.07 od 21.01.2022).
Soglasno ~len 9 od Zakonot za isplata na platite vo
RM, rabotodavecot mo`e da vr{i isplata na slednite nadomestoci, soglasno OSNOVICATA od 29.130,00 denari:
Za OP[TESTVENI pravni lica
REGRES ZA GODI[EN ODMOR

17.478,00 denari
(60% od osnovicata )
(29.130,00 x 60%)

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

58.260,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata)

(2 x 29.130,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.260,00 denari
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ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

17.478,00 denari
(60% od osnovicata)

(29.130 x 60%)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 17.478,00 denari.
11.2. Nadomestoci od plata za PRIVATEN SEKTOR
Prose~na isplatena mese~na NETO PLATA po vraboten vo prethodnite tri meseci (IX-X-XI/2021 godina), а се однесува за месец JANUARI/2021 godina, iznesuva:
29.048,00 denari
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.07 od 21.01.2022).
Iznosot 29.048,00 denari, pretstavuva OSNOVICA
za presmetuvawe na slednite nadomestoci za
PRIVATNI pravni lica:

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 JANUARI/2022 godina iznesuva:
11.619,00 denari vo NETO iznos
(29.048,00 h 40%)
Soglasno kolektiven dogovor na nivo na dejnost ili KD na nivo
na rabotodava~ mo`e da se utvrdi regres vo pogolem iznos od
iznosot soglasno OKDPSOS.
DANO^NO PRIZNAT RASHOD VO DANO^EN BILANS

34.807,00 denari
(43.509,00 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%
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OTPREMNINA PRI ZAMINUVAWE NA RABOTNIK
VO PENZIJA

58.096,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata (2 h 29.048)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.096,00 denari
JUBILEJNA NAGRADA

29.048,00 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
11,1111%
ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

17.429,00 denari
60% od osnovicata – ( 60% od 29.048,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 17.429,00 denari.
DNEVNICI ZA SLU@BENI PATUVAWA VO ZEMJATA
2.324,00 denari
- 8% od osnovicata (8% od 29.048,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 2.324,00 denari.
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

87.144,00 denari
vo visina od TRI osnovici (3 h 29.048,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 87.144,00 denari.
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POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO

58.096,00 denari
vo visina od DVE osnovici (2 h 29.048,00 denari)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.096,00 denari.
POMO[ VO SLU^AJ NA ELEMENTARNI NEPOGODI

29.048,00 denari
(vo visina na osnovicata)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 29.048,00 denari.
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 2022

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)
29.048,00 денари;
Во висина од една 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%
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12. NAJVISOK IZNOS NA NADOMEST ZA BOLEDUVAWE
{to go исплатува Fondot za zdravstveno osiguruvawe
Согласно член 17 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ” 25/00...142/16; 171/17; 276/19),
највисокиот износ на надоместокот за боледување што се исплаќа на товар на ФЗО во 2022 година, изнесува ^ETIRI просечни месечни нето плати исплатени во РМ во претходната
2020 година (4 х 27.182,00 денари).
108.728,00 денари.

13. NAJVISOK IZNOS NA PENZIJA za 2022 GODINA
Najvisokiot iznos na penzija, spored statisti~kite podatoci na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe za
2022 godina, iznesuva:
57.992,00 денари.

14. 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 JANUARI
2022 godina iznesuva (2 x 29.145,00 денари)
58.290,00 денари.
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15. 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...251/21), 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%
16. TRO[OCI PO OSNOV NA UPLATENI DOBROVOLNI
PRIDONESI VO DOBROVOLEN PENZISKI FOND
Tro{ocite po osnov na uplateni dobrovolni pridonesi 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).
17. 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
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OSNOVICA prose~en mese~en iznos na isplatena
plata na koja e platen pridones za zdravstveno osiguruvawe za
poslednite 12 meseci.
18. 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:

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

Ispratnina za
mesec/2021
1
ЈАНУАРИ
ФЕВРУАРИ
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМВРИ
ОКТОМВРИ
НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ
ЈАНУАРИ 2022
102

Proseчna Nето 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
28.540,00
28.642,00
28.869,00
29.145,00

Најнизок
износ на
испратнина
3 (2x50%)
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
14.270,00
14.321,00
14.434,00
14.573,00
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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.
19. НАDOMESTOK ЗА ПРАКТИКАНТСКА 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.
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 15.229,00 денари
Се пресметува и плаќа:
 Pridones vrz osnova na invalidnost i telesno o{tetuvawe, pri~ineto so povreda na rabota ili profesionalna bolest od 4% од основицата за пресметка на
придонеси и даноци од плата.
 Dopolnitelen pridones za zadol`itelno zdravstveno
osiguruvawe za slu~aj na povreda 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%.
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20. 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 student, vo visina najmnogu do 8.000 денари месечно:
Vo slu~aj na isplata na nadomestokot za prakti~na
obuka na u~enici i prakti~na nastava na stu-denti, nad 8.000
denari se presmetuva i pla}a Danok na li~en 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%,
21. DODATOCI NA PLATA
Soglasno ~len 24 od Op{tiot Kolektiven dogovor za
privaten sektor od oblasta na stopanstvoto („Slu`ben ves-nik
na RM” 150/12; 189/13; 119/15; 150/16), основната плата на
работnикот се зголемува по час најмалку за:





Pрекувремена работа............................................ 35%
Rабота ноќе............................................................... 35%
Rабота во три смени ............................................... 5%
Rабота во ден на неделен одмор..........................50%

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`.
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22. NADOMEST OD PLATA ZA JAVEN SEKTOR
Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za
2022 godina (“Slu`ben vesnik na RM” 287/21), na buxetskite
korisnici im se isplatuvaat slednite nadomestoci:
NADOMESTOK ZA ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

8.714,00 denari
(30% od prose~na Mese~na Neto plata, isplatena vo RM
vo prethodni tri meseci) (30% h 29.048,00)

(Osloboden od Danok na li~en dohod do 8.714,00 denari);
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA RABOTNIK
58.260,00 denari
(dvokraten iznos na prose~na mese~na neto plata po ra-botnik vo Republikata objavena na denot na isplatata)
(Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.260,00 denari);
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO
29.130,00 denari
(vo visina na prose~na mese~na neto plata po rabotnik vo Republikata objavena na denot na isplatata)
(Osloboden od Danok na li~en dohod do 29.130,00 denari);
JUBILEJNA NAGRADA
(za najmalku 10 godini rabota kaj ist rabotodava~)
(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za 2021 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
(dvokraten iznos od prose~na Mese~na Neto plata, isplatena
vo RM vo mesecot

58.260,00 denari (2 h 29.130,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.260,00 denari.
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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 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), 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 2022
godina, NE E PROPI[AN).
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 ЗА JANUARI//2022

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 2022 godina iznesuva:
81,60 denari
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Soglasno Odlukata za utvrduvawe na vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici (“Slu`ben vesnik na
RM” 293/2020).
Просечна месечна БРУТО плата исплатена по вработен за Шифра
84-Јавна управа и одбрана за ЈАВЕН СЕКТОР- (за задолжително
социјално осигурување) za XI/2021 godina, se odmesuva za mesec
JANUARI/2022 godina iznesuva
24.185,00 denari( 50% od 48.369,00)
22.1. 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 rabotodava~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,
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.
22.2. 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%
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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 zgolemuva za 0,5% za
sekoja godina raboten sta`, a najmnogu do 20%.
23. PRIMERI ZA PRESMETKA NA PLATAZA 2022 GODINA
23.1. Presmetka na MINIMALNA PLATA
VO NETO IZNOS
1. NETO PLATA
2. Dano~no namaluvawe za 2022 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 2022 godina
14. Osnovica za danok na dohod (12 - 13)
15. Danok na dohod od 10% (14 h 10%)
16. NETO PLATA (6 - 11- 15)
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15.229,00
8.788,00
6.441,00
716,00
15.945,00
22.146,00
4.163,00
1.661,00
266,00
111,00
6.201,00
15.945,00
8.788,00
7.157,00
716,00
15.229,00
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23.2. Presmetka na MINIMALNA PLATA
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 2022 godina
9. Osnovica za danok na dohod (7– 8 )
10. Danok na dohod od 10% (9 h 10%)
11. NETO PLATA (1 - 6 - 10)

22.146,00
4.163,00
1.661,00
266,00
111,00
6.201,00
15.945,00
8.788,00
7.157,00
716,00
15.229,00

23.3. Presmetka na li~en dohod od rabota koja pretstavuva
NAJNISKA osnovica za presmetka na DANOCI i
PRIDONESI
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 zdravstveno
osiguruvawe (1 h 0,5%)
6. Vkupno pridonesi (2 + 3 + 4 + 5)
7. Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6 )
8. Dano~no namaluvawe za 2022 godina
9. Osnovica za danok na dohod (7 – 8 )
10. Danok na dohod od 10% (10 h 10%)
11. NETO PLATA (1 – 6 – 10)

21.755,00
4.090,00
1.632,00
261,00
109,00
6.092,00
15.663,00
8.788,00
6.875,00
688,00
14.975,00

KNI@EWE:
420 – Plata i nadomestoci od plata
240 – Obvrska za plati i
nadomestoci
- (vkalkulirana bruto plata),
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240 – Obvrska za plati i
nadomestoci
21.755,00
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).

14.975,00
688,00
6.092,00

14.975,00
688,00
6.092,00
21.755,00

23.4. Presmetka na Plata koja pretstavuva NAJVISOKA
osnovica za presmetka na
DANOCI i PRIDONESI
1. BRUTO PLATA (165 x 43.509,00)
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 zdravstveno
osiguruvawe (1 h 0,5%)
6. Vkupno pridonesi (2 + 3 + 4 + 5)
7. Bruto plata namalena za pridonesi (1 – 6)
8. Dano~no namaluvawe za 2022 godina
9. Osnovica za danok na dohod (7 – 8 )
10. Danok na dohod od (9 x 10%)
11. Neto plata (1 – 6– 10)

696.144,00
130.875,00
52.210,00
8.354,00
3.481,00
194.920,00
501.224,00
8.788,00
492.436,00
49.244,00
451.980,00

23.5. Presmetka na Li~en dohod od rabota na osnovica
POVISOKA od NAJVISOKA osnovica za presmetka
NA DANOCI I PRIDONESi
1. Bruto plata
2. Vkupno pridonesi za najvisok iznos
3. Namaluvawe na platata za pridonesi (1 – 2)
4. Dano~no namaluvawe za 2022 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
194.920,00
505.080,00
8.788,00
496.292,00
49.629,00
455.451,00
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KОЕФИЦИЕНТ НА МДБ

Kоефициент на МДБ за месец НОЕМВРИ 2021
изнесува (4,0%)
Врз основа на член 44 од Законот за Данок на добивка
(“Службен весник на РСМ” 112/2014...290/20; 151/21) Државниот
завод за статистика, го утврдува и објавува:
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РСМ ЗА
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

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

4,0%

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

4,0%

2.

Бидејки коефициентот на МДБ за месец НОЕМВРИ 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 4,0%.
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KОЕФИЦИЕНТ НА МДБ
Kоефициент на МДБ за месец ДЕКЕМВРИ 2021
изнесува (4,3%)
Врз основа на член 44 од Законот за Данок на добивка
(“Службен весник на РСМ” 112/2014...290/20; 151/21) Државниот
завод за статистика, го утврдува и објавува:
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РСМ ЗА
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

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

4,3%

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

4,3%

2.

Бидејки коефициентот на МДБ за месец ДЕКЕМВРИ
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 4,3%.
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KОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ ЗА
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Месечен коефициент за НОЕМВРИ/2021 (0,005).
Кумулативен коефициент од I до XI/2021 (0,136).
1. ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
R.br
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Meсечен коефициент на пораст на цените на производителите на индустриски производи во НОЕМВРИ 2021 годи0,005
на, во однос на ОКТОМВРИ 2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
производителите на индустриски про0,136
изводи од почетокот на годината до
кра-јот на НОЕМВРИ 2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
прoизводителите
на
индустриски
0,142
произ-води во НОЕМВРИ 2021 година
во од-нос на ОКТОМВРИ 2020 година.

2. ЦЕНИ НА МАЛО
Р.бр
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во НОЕМВРИ 2021 годи0,003
на, во однос на ОКТОМВРИ 2021 година.
Kоефициент на пораст на цените на
мало од почетокот на годината до кра0,052
јот на НОЕМВРИ/2021/2021 година.
Koeфициент на пораст на цените на
мало во НОЕМВРИ 2021 година во
однос на ОКТОМВРИ 2020 година.
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3. TРОШОЦИ НА ЖИВОТ – ИНФЛАЦИЈА
Р.бр.
1.

2.

114

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

Kоефициент
0,007

0,030
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KОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ ЗА
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Месечен коефициент за ДЕКЕМВРИ/2021 (0,013).
Кумулативен коефициент од I до XII/2021 (0,150).
1. ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
R.br
1.

2.

3.

ОПИС
Meсечен коефициент на пораст на цените на производителите на индустриски производи во ДЕКЕМВРИ/2021 година, во однос на НОЕМВРИ/2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
производителите на индустриски производи од почетокот на годината до
крајот на ДЕКЕМВРИ/2021 година.
Коефициент на пораст на цените на
прoизводителите на индустриски производи во ДЕКЕМВРИ/2021 година во
однос на НОЕМВРИ/2020 година..

Коефициент
0,013

0,150

0,150

2. ЦЕНИ НА МАЛО
Р.бр
1.

2.

3.

ОПИС
Коефициент
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ДЕКЕМВРИ/2021 годи0,009
на, во однос на НОЕМВРИ/2021 година.
Kоефициент на пораст на цените на
мало од почетокот на годината до кра0,060
јот на ДЕКЕМВРИ/2021/2021 година.
Koeфициент на пораст на цените на
мало во ДЕКЕМВРИ/2021 година во од0,060
нос на НОЕМВРИ/2020 година.
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3. TРОШОЦИ НА ЖИВОТ – ИНФЛАЦИЈА
Р.бр.
1.

2.

116

OПИС
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ДЕКЕМВРИ/2021
годи-на, во однос на НОЕМВРИ/2021
година.
Koeфициент на пораст на трошоците
на живот во Република Македонија во
период од почетокот на годината до
крајот на ДЕКЕМВРИ/2021 година во
однос на просекот на трошоците на
жи-вот во 2020 година.

Kоефициент
0,004

0,049
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 04.01.2022)
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 RSM”
1/2022), 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 04.01.2022 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 75,00
Do 77,00
Den/lit.
do 65,50
Den/lit.
do 65,50
Den/lit.
do 40,210

Koeficienti
30%
22,50
23,10
19,65
19,65
12,063

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

do 34,236
do 35,966
Den/lit.
do 33,413
Den/lit.

EKSTRA LESNO 1 (EL-1)

do 33,373

G) MAZUT

Den/lit.

M – 1 NS

do 31,186
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Koeficienti
30%
10,271
10,79
10.02
10,01
9,36
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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)

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
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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.
15,50
Den/lit.
15,50
Den/lit.
0,100
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 11.01.2022)
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 RSM”
5/2022), 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 11.01.2022 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 75,50
Do 77,50
Den/lit.
do 67,50
Den/lit.
do 67,50
Den/lit.
do 41,724

Koeficienti
30%
22,65
23,25
20,25
20,50
12,52

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 34,896
do 36,628
Den/lit.
do 34,947
Den/lit.
Do 34,947
Den/lit.
do 32,469

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Koeficienti
30%
10.47
10,99
10,48
10,484
9,74
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Tabela 3
Ekolo{ka taksa
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

0,080
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.
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

0,890
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.
2.
B
2.
V

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS – 98
DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS (D – E - V)
MASLO ZA GOREWE

22,00
22,00
Den/lit.
15,50
Den/lit.

1.

EKSTRA LESNO (EL – 1)

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

15,50
Den/lit.
0,100
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 18.01.2022)
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 RSM”
12/2022), 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 18.01.2022 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.

Koeficienti
30%

(EURO SUPER) BS - 95

Do 76,50

22,95

(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 78,50
Den/lit.
do 69,00
Den/lit.
do 69,00
Den/lit.
do 42,728

22,65
20,70
20,70
12,82

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 35,756
do 37,483
Den/lit.
do 36,483
Den/lit.
Do 33,494
Den/lit.
do 33,404
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Koeficienti
30%
10,73
11,24
11.54
10,05
10,02
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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.
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

0,890
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.
2.
B
2.
V

(EURO SUPER) BS - 95
(EURO SUPER) BS – 98
DIZEL GORIVO
EURO DIZEL BS (D – E - V)
MASLO ZA GOREWE

22,00
22,00
Den/lit.
15,50
Den/lit.

1.

EKSTRA LESNO (EL – 1)

G

MAZUT

1.

M – 1 NS

15,50
Den/lit.
0,100

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации 1/2022

PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 25.01.2022)
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 RSM”
16/2022), 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 25.01.2022 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.

Koeficienti
30%

(EURO SUPER) BS - 95

Do 78,50

23,55

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

Do 80,50
Den/lit.
do 71,00
Den/lit.
do 71,00
Den/lit.

24,15

M – 1 NS

do 44,213

13,26

21,30
21,30

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 37,237
do 38,960
Den/lit.
do 38,000
Den/lit.
Do 38,012
Den/lit.
do 34,579
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Koeficienti
30%
11,17
11,69
11.40
11,40
10,37
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Tabela 3
Ekolo{ka taksa
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

0,080
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.
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

0,890
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.
2.
B
2.
V
1.

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

22,00
22,00
Den/lit.
15,50
Den/lit.
15,50

G

MAZUT

Den/lit.

1.

M – 1 NS

0,100
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18,5%

16,5%

5%

15%

13%

4%

14%

12%

4%

14%

12%

4%

13,75%

12%

3,75%

13,75%

11,75%

3,75%

13,75%

11,75%

3,50%

13,50%

11,50%

01.01-30.06.
2014

3,25%

13,25%

11,25%

01.07-31.12.
2014

3,25%

13,25%

11,25%

01.01-30.06.
2015

3,25%

13,25%

11,25%

01.07-31.12.
2015

3,25%

13,25%

11,25%

01.01-30.06.
2016

3,25%

13,25%

11,25%

01.07-31.12.
2016

4%

14%

12%

01.07-31.12 .
2010
01.01-30.06.
2011
01.07-31.12.
2011
01.01-30.06.
2012
01.07-31.12.
2012
01.01-30.06.
2013
01.07-31.12.
2013
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Pravno i
fizi~ko

8,5%

Pravno i
pravno

4=(2+8%)

Stapka na
EURIBOR

3=(2+10%)

1
01.02-30.06
2010

Objava na
NBRM

Kaznena
kamata
pravno i
fizi~ko

2

Period

Kaznena
kamata
pravno i
pravno

Referentna
kamatna
stapka

PREGLED NA VISINA NA STAPKA
NA KAZNENA I DOGOVORNA KAMATA
OD 01.02.2010 DO 30.06.2022 godina

5
8562
30.12.2009

6

7=(6+10%)

8=(6+8%)

0,453%

10,453%

8,453%

0,485%

10,485%

8,485%

0,782%

10,782%

8,782%

1,325%

11,325%

9,325%

1,024%

11,024%

9,024%

0,373%

10,373%

8,373%

0,109%

10,109%

8,109%

0,123%

10,123%

8,123%

0,216%

10,216%

8,216%

0,099%

10,099%

8,099%

0,018%

10,018%

8,018%

-0,064%

9,936%

7,936%

-0,205%

9,795%

7,795%

-0,364%

9,636%

7,636%

4474
30.06.2010
2521
29.12.2010
5978
30.06.2011
9901
28.12.2011
5631
29.06.2012
10257
31.12.2012
23009
28.06.2013
40842
31.12.2013
21389
25.06.2014
40009
29.12.2014
22941
29.06.2015
41260
29.12.2015
21125
27.06.2016
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01.01-30.06.
2017
01.07-31.12.
2017
01.0130.06.2018
01.07-31.12
2018
01.01-30.06.
2019
01.07-31.12.
2019
01.01-30.06
2020
03.04-30.04.
2020
(vonredna
sostojba)
01.05. 31.05
2020
(vonredna
sostojba)
01.06.30.06.
2020
(vonredna
sostojba)
01.07. 31.12
2020
01.01. 30.06
2021
01.07. 31.12
2021
01.01.- 30.06
2022
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3,75%

13,75%

11,75%

3,25%

13,25%

11,25%

3,25%

13,25%

11,25%

3,00%

13,00%

11,00%

2,50%

12,50%

10,50%

2,25%

12,25%

10,25%

2,25%

12,25%

10,25%

1,75%

6,75%

5,75%

1,75%

6,75%

1,50%

38458
30.12.2016
21905
29.06.2017
39714
26.12.2017
22066
27.06.2018
40459
26.12.2018
21235
26.06.2019
21235
26.06.2019

-0,368%

9,632%

7,632%

-0,373%

9,627%

7,627%

-0,368%

9,632%

7,632%

-0,370%

9,630%

7,630%

-0,363%

9,637%

7,637%

-0,388%

9,612%

7,612%

-0,438%

9,562%

7,562%

11011
03.04.2020

-0,423%

4,577%

3,577%

5,75%

12262
29.04.2020

-0,460%

4,540%

3,540%

6,50%

5,50%

14004
29.05.020

-0,482%

4,518%

3,518%

1,50%

11,50%

9,5%

-0,510%

9,490%

7,490%

1,50%

11,50%

9,5%

-0,554%

9,446%

7,446%

1,25%

11,25%

9,25%

-0,555%

9,445%

7,445%

1.25%

11.25%

9.25%

-0.583%

9.417%

7.417%

15997
30.06.2020
31368
24.12.2020
19476
29.06.2021
31.12.2021
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KURSNI LISTI
NA NBRM OD 01.01.2022 DO 31.01.2022 GODINA
Sreden kurs na devizi
01.01.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
02.01.2022 04.01.2022 05.01.2022
03.01.2022
61.6517
61.6710
61.6910
EMU
1
978
EUR
54.4338
54.3118
54.6955
SAD
1
840
USD
73.3687
73.2957
73.7754
G. BRITANIJA
1
826
GBP
59.6764
59.4591
59.5761
[VAJCARIJA
1
756
CHF
6.0146
5.9899
6.0006
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1721
6.1663
6.1606
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4729
0.4724
0.4703
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2905
8.2911
8.2943
DANSKA
1
208
DKK
42.8345
42.7677
42.8946
KANADA
1
124
CAD
39.4824
39.3034
39.3387
AVSTRALIJA
1
036
AUD
1
31.5225
31.5324
31.5426
БУГАРИЈА
975
BGN
1
2.4802
2.4849
2.4931
ЧЕШКА
203
CZK
1
0.1670
0.1677
0.1690
УНГАРИЈА
348
HUF
1
13.4116
13.4374
13.5089
ПОЛСКА
985
PLN
1
12.4574
12.4631
12.4676
РOМАНИЈА
946
RON
1
8.2032
8.2020
8.2052
ХРВАТСКА
191
HRK
1
4.0471
4.0902
4.0751
ТУРЦИЈА
949
TRY
1
0.7228
0.7296
0.7265
РУСИЈА
643
RUB
1
9.7703
9.7060
9.6131
БРАЗИЛ
986
BRL
1
8.5690
8.5448
8.5772
КИНА
156
CNY
1
6.9795
6.9652
7.0168
ХОНГ КОНГ
344
HKD
1
0.0038
0.0038
0.0038
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
1
17.5351
17.5506
17.6719
ИЗРАЕЛ
376
ILS
1
0.7320
0.7307
0.7326
ИНДИЈА
356
INR
1
0.0458
0.0455
0.0456
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
1
2.6639
2.6553
2.6613
МЕКСИКО
484
MXN
1
13.0662
13.0165
13.0663
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
1
37.1866
37.0374
37.0116
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1
1.0673
1.0624
1.0639
ФИЛИПИНИ
608
PHP
1
40.3506
40.2211
40.2946
СИНГАПУР
702
SGD
1
1.6374
1.6374
1.6415
ТАЈЛАНД
764
THB
1
3.4132
3.4326
3.4068
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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Sreden kurs na devizi
06.01.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za 07.01.2022
08.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
09.01.2022
10.01.2022
61.6950
61.6950
61.6950
EMU
1
978
EUR
54.5057
54.5105
54.4240
SAD
1
840
USD
73.8420
73.9748
73.9039
G. BRITANIJA
1
826
GBP
59.5282
59.0609
58.7460
[VAJCARIJA
1
756
CHF
6.0164
5.9876
5.9854
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1898
6.1539
6.1593
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4708
0.4729
0.4711
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2941
8.2945
8.2919
DANSKA
1
208
DKK
42.8467
43.0621
43.0560
KANADA
1
124
CAD
39.5481
39.1118
39.0376
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5446
31.5446
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.5099
2.5329
2.5272
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1704
0.1721
0.1726
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.5101
13.6090
13.5778
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4737
12.4765
12.4762
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.2052
8.1956
8.2002
1
ХРВАТСКА
191
HRK
4.0470
3.9250
3.9306
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.7197
0.7260
0.7270
1
РУСИЈА
643
RUB
9.6179
9.6445
9.6564
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.5584
8.5535
8.5385
1
КИНА
156
CNY
6.9928
6.9923
6.9803
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0038
0.0038
0.0038
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.6327
17.4759
17.3838
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7331
0.7362
0.7367
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0455
0.0455
0.0456
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.6659
2.6754
2.6721
1
МЕКСИКО
484
MXN
12.9977
12.9786
12.9843
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
37.1724
36.8262
36.7845
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.0690
1.0611
1.0641
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
40.2184
40.2079
40.2131
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6405
1.6204
1.6295
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.4396
3.4856
3.4837
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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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

13.01.2022 14.01.2022
61.6950
54.2612
74.0281
58.8356
6.0108
6.2149
0.4703
8.2908
43.2613
39.1416
31.5446
2.5261
0.1733
13.6015
12.4755
8.1998
3.9568
0.7279
9.7222
8.5239
6.9610
0.0038
17.4250
0.7342
0.0456
2.6610
12.9625
36.7779
1.0622
40.1712
1.6263
3.5125

61.6950
53.8210
73.8420
59.0213
6.0261
6.2109
0.4710
8.2913
43.1313
39.2737
31.5446
2.5225
0.1737
13.6009
12.4788
8.2039
3.9613
0.7124
9.7130
8.4615
6.9096
0.0038
17.3116
0.7282
0.0454
2.6377
12.8867
36.9963
1.0533
39.9916
1.6201
3.4978

15.01.2022
16.01.2022
17.01.2022
61.6950
53.8962
73.8774
59.1572
6.0082
6.1780
0.4740
8.2908
43.0530
39.0401
31.5446
2.5189
0.1733
13.5850
12.4815
8.2036
3.9738
0.7011
9.7371
8.4830
6.9228
0.0038
17.3471
0.7263
0.0453
2.6515
12.8985
36.8438
1.0505
40.0149
1.6221
3.5045
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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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[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

18.01.2022
61.6950
54.1042
73.8243
59.1572
5.9869
6.1928
0.4723
8.2904
43.1826
39.0203
31.5446
2.5216
0.1733
13.6324
12.4780
8.1959
4.0388
0.7060
9.8228
8.5212
6.9442
0.0038
17.3892
0.7281
0.0454
2.6604
12.9329
36.7999
1.0547
40.1294
1.6338
3.5052

19.01.2022
20.01.2022
61.6950
54.2755
73.7361
59.2424
5.9791
6.1919
0.4732
8.2896
43.3617
38.9661
31.5446
2.5258
0.1728
13.6312
12.4765
8.2014
3.9946
0.7113
9.8245
8.5436
6.9652
0.0038
17.3510
0.7274
0.0455
2.6657
12.9737
36.7276
1.0537
40.1948
1.6393
3.5174

21.01.2022
61.6936
54.4131
74.0886
59.4236
5.9488
6.1955
0.4763
8.2895
43.5751
39.3906
31.5439
2.5427
0.1734
13.6406
12.4752
8.1985
4.0563
0.7100
10.0118
8.5762
6.9889
0.0038
17.3472
0.7313
0.0457
2.6628
12.9911
36.8738
1.0585
40.4257
1.6531
3.5758
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Sreden kurs na devizi
22.01.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
23.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
24.01.2022
61.6945
61.6949
61.6950
EMU
1
978
EUR
54.3660
54.5779
54.7524
SAD
1
840
USD
73.7708
73.6216
73.7009
G. BRITANIJA
1
826
GBP
59.5909
59.8515
59.5282
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.9242
5.8736
5.8746
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1374
6.0701
6.0852
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4777
0.4797
0.4802
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2888
8.2889
8.2882
DANSKA
1
208
DKK
43.4132
43.2370
43.3039
KANADA
1
124
CAD
39.1115
38.8850
39.0129
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5444
31.5446
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.5340
2.5153
2.5182
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1722
0.1715
0.1716
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.6137
13.5379
13.4850
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4754
12.4755
12.4767
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1953
8.1943
8.1938
1
ХРВАТСКА
191
HRK
4.0527
4.0690
4.0397
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.7105
0.6959
0.6952
1
РУСИЈА
643
RUB
9.9406
9.9667
9.9429
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.5751
8.6247
8.6498
1
КИНА
156
CNY
6.9814
7.0105
7.0328
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0038
0.0038
0.0038
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.2969
17.2111
17.1862
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7308
0.7314
0.7321
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0456
0.0456
0.0457
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.6566
2.6528
2.6489
1
МЕКСИКО
484
MXN
12.9861
13.0290
13.0674
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
36.5402
36.5037
36.4822
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.0606
1.0629
1.0683
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
40.4289
40.5461
40.7040
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6514
1.6504
1.6549
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.5964
3.5763
3.5730
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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Sreden kurs na devizi
29.01.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
27.01.2022 28.01.2022 30.01.2022
31.01.2022
61.6950
61.6950
61.6950
EMU
1
978
EUR
54.7087
55.2823
55.3915
SAD
1
840
USD
73.9216
74.0014
74.1705
G. BRITANIJA
1
826
GBP
59.4021
59.3735
59.4479
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.9042
5.9067
5.8468
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1624
6.1755
6.1535
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4788
0.4792
0.4794
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2901
8.2892
8.2888
DANSKA
1
208
DKK
43.5300
43.5668
43.3282
KANADA
1
124
CAD
39.2287
39.1193
38.6294
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5446
31.5446
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.5150
2.5257
2.5240
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1715
0.1723
0.1721
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.4517
13.5320
13.4838
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4760
12.4722
12.4730
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1943
8.1902
8.1943
1
ХРВАТСКА
191
HRK
4.0356
4.0603
4.0743
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.6911
0.7080
0.7123
1
РУСИЈА
643
RUB
10.1000
10.2553
10.2574
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.6537
8.6820
8.7070
1
КИНА
156
CNY
7.0275
7.0954
7.1069
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0038
0.0038
0.0038
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.2169
17.2839
17.2830
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7307
0.7363
0.7380
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0457
0.0459
0.0457
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.6610
2.6658
2.6609
1
МЕКСИКО
484
MXN
13.0522
13.1703
13.2200
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
36.5817
36.5665
36.2251
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.0687
1.0768
1.0818
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
40.6905
40.8874
40.8333
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6599
1.6619
1.6572
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.6109
3.6055
3.5489
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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РОКОВИ ПРИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА
ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА
Даночниот роковник е Ваш потсетник за навремено поднесување на даночните пријави во законски предвидените
рокови. Во календарот даден е преглед на даночните обврски
и роковите во кои треба да ја поднесете Вашата даночна
пријава по одделни видови даноци.
Доколку рокот до кога треба да се поднесе соодветната
даночна пријава е Сабота, Недела или Државен празник,
тогаш тој се поместува за првиот следен работен ден.
Но, сепак би Ви препорачале даночните обврски да ги
исполните пред навршувањето на крајните рокови прикажани
во Табелата.
OБВРСКА
Поднесување на пресметки од физички лица кои
остваруват доход за кој Данокот на личен доход не
се плаќа по Одбивка (Закупнини, Капитални добивки, Друг доход) за доход остварени во ДЕКЕМВРИ 2021
Доставување: Електронски до УЈП
OБРАЗЕЦ: МПИН – Месечна пресметка за интегрирана наплатa на плата за ДЕКЕМВРИ 2021
година.
Доставување: Електронски до УЈП.
ПЛАЌАЊЕ НА: Аконтација на ДАНОК НА ДОБИВКА и Аконтација на ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД
OБВРЗНИЦИ: Сите правни субјекти освен обврзник
со посебен даночен статус (заштитно друштво
за вработување на инвалиди, стопанска единица на КПУ, или корисник на технолошко индустриска зона, како и трговските друштва
кои се обврзници на паушал на вкупен приход).
НАПОМЕНА: Образецот „МДБ” немате обврска
да го доставувате до УЈП.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

РОК НА
ДОСТАВУВАЊЕ

До 5 ЈАНУАРИ

До 10 ЈАНУАРИ

До 15 ЈАНУАРИ
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OБРАЗЕЦ: ДДВ-01 – Пријава за регистрација на
ДДВ.
OБВРЗНИЦИ: Фирми и Граѓани доколку се обврзани или пак сакаат доброволно да се регистрираат за
целите на ДДВ,
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП
OБРАЗЕЦ: ДДВ-01Б – Пријава за регистрација
дерегистрација на ДДВ.
OБВРЗНИЦИ: Фирми и Граѓани ако вршат стопанска дејност и се регистрирани за целите на ДДВ,
може по истекот на 3 или 2 години од почетокот на
регистрацијата за ДДВ, да се дерегистрираат, само
со исполнување на пропишаните законски одредби
за дерегистрација/прекинување на регистрацијата.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП
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 ДЕКЕМВРИ/2021
година.
OБВРЗНИЦИ: Резиденти кои можат да вложуваат во
хартии од вредност на странски финансиски пазари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ.
OБРАЗЕЦ: МИ – Mесечен извештај за трансакции за
во странство.
OБВРЗНИЦИ: Резиденти кои имаат сметки во
странство, евидентни сметки или имаат одобрение
за девизен максимум, односно во работењето вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ
OБРАЗЕЦ: ДД–07 – Барање за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно, фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување.
OБВРЗНИЦИ: Фирми кои Барањето го поднесуваат
во даночниот период, во кој одобрениот фискален
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систем на опрема е набавен и воведен во употреба,
пред поднесувањето на Даночен биланс (ОБРАЗЕЦ-Б), во кој се остварува правото на намалување
на данокот. Доколку набавката и воведувањето на
фискалниот систем на опрема (до 10 фискални
апарати) се врши во повеќе различни даночни
периоди, за секој нов воведен фискален систем на
опрема со ГПРС уред се поднесува посебно барање.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП
OБРАЗЕЦ: ДЛД/02 – Барање за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на
фискален систем на опрема, односно фискална
апаратура и интегриран автоматски систем на управување за издавање на одобрение за намалување
на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и намалување на пресметаниот данок на
добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување.
OБВРЗНИЦИ:Трговец-поединец и самостоен вршител на дејност, кои Барањето го поднесуваат во
даночниот период, во кој одобрениот фискален систем на опрема е набавен и воведен во употреба,
пред поднесувањето на Даночниот биланс (ОБРАЗЕЦ ДЛД-ДБ), во кој се остварува правото на намалување на данокот
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП
OБРАЗЕЦ: ДДВ/04
OБВРЗНИЦИ: МЕСЕЧНИ И ТРОМЕСЕЧНИ даночни
обврзници.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП.
Obrazec: КИПО за IV квартал од 2020 година.
Обврзници: Резиденти кои што врз основа на постапка за избор на примерок се избрани од НБРМ.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ
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OБРАЗЕЦ: ДД-БС – БАРАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОД ВО ДАНОЧЕН БИЛАНС
OБВРЗНИЦИ: Фирми кои Барањето го поднесуваат
согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка
за средствата кои имаат сегашна вредност и кои
понатаму не можат да се користат, врз основа на
Одлука од органот на управување.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП.
OБРАЗЕЦ: ДЛД-ИД/ФЛ – ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОНИРАНИ ФИНАСИСКИ СРЕДСТВА
OБВРЗНИЦИ: Физички лица доколку донирале финансиски средства на правно лице според одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните
дејности, за остварување на даночното поттикнување.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП.
ОБРАЗЕЦ ДИ – Даночна пријава за утврдување
на ДАНОК НА ИМОТ
ОБВРЗНИЦИ: Обврзник на данок на имот
ЗАБЕЛЕШКА: Обврзникот на данокот на имот
кој поднел даночна пријава нема обврска за истиот
имот да поднесе нова пријава, доколку нема промени на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска. За имотот што го стекнува или почнува да го користи во текот на годината
или ако по некоја друга основа настанува даночна
обврска, обврзникот е должен да поднесе даночна
пријава во рок од 15 дена од денот на стекнувањето
на имотот, или од отпочнувањето на користењето на
имотот, односно од настанувањето на даночната
обврска.
ДОСТАВУВАЊЕ: До општината, општините во градот Скопје и градот Скопје каде што се наоѓа имотот.
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ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
дипл.економист Ромео Костадинов
РОК НА ЗАСТАРЕНОСТ, KОНФИРМАЦИИ И
ПРЕКИН НА РОК НА ЗАСТАРЕНОСТ

PRA[AWE:
Кој е рокот на застарување кај ДДО од промет на стоки и
услуги и дали во парнична постапка, сметководителот се смета
за овластено лице, кое може согласно член 376 од Законот за
облигационите односи да признае долг и со тоа да ја прекине
застареноста на долгот?
ODGOVOR:
Согласно одредбите од член 361 од ЗОО (“Службен
весник на РСМ” 18/2001…215/2021) побарувањата на повремени
давања кои стасуваат годишно или во пократки определени временски периоди (повремени побарувања), па било да се работи
за споредни повремени побарувања, како што е побарувањето
на камати, било да се работи за такви повремени побарувања во
кои се исцрпува самото право, како што е побарувањето на
издржување, застаруваат за три години од стасаноста на секое
одделно давање.
Истото важи за ануитетите со кои во еднакви однапред
определени повремени износи се отплатуваат главнината и
каматите, но не важи за отплатите во рати и за други делумни
исполнувања.
Самото право од кое произлегуваат повремени побарувања застарува за пет години, сметајки од стасаноста на најстарото неисполнето побарување, по кое должникот не вршел давања.
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Кога ќе застари правото од кое произлегуваат повремени
побарувања, доверителот го губи правото не само да бара идни
повремени давања, туку и повремени давања, кои стасале пред
оваа застареност.
Не може да застари правото на издржување определено
со закон.
Меѓусебните побарувања на договорните страни од
договорите во прометот на стоки и услуги, како и побарувањата
на надомест за издатоци направени во врска со тие договори,
застаруваат за три години.
Застарувањето тече одвоено за секоја испорака на стоки,
извршена работа или услуга.
Застарувањето се прекинува кога должникот ќе го
признае долгот.
Признавање на долг може да се стори не само со изјава
до доверителот, туку и на посреден начин, како што се давањето
отплата, плаќањето камата, давањето обезбедување.
Застарувањето се прекинува со подигање тужба и со
секое друго доверителово дејствие преземено против должник
пред суд или пред друг надлежен орган заради утврдување,
обезбедување или остварување на побарувањето.
По прекинувањето, застарувањето почнува да тече одново, а времето што изминало пред прекинувањето, не се смета во
рокот на застареност определен со закон.
Застарувањето прекинато со признание од страна на
должникот, почнува да тече одново од признанието.
Кога прекинување на застарувањето настанало со подигање тужба или со повикување во заштита, или со истакнување
на пребивање на побарувањата во спор, односно со пријавување
на побарување во некоја друга постапка, застарувањето почнува
да тече одново од денот кога спорот е окончан или завршен на
некој друг начин.
Кога прекинување на застарувањето настанало со пријава на побарување во стечајна постапка, застарувањето почнува
да тече одново од денот на окончувањето на оваа постапка.
Истото важи и кога прекинување на застарувањето настанало со барање на принудно извршување или обезбедување.
Застарувањето што почнува да тече одново по прекинувањето, се завршува кога ќе измине толку време колку што со
закон е определено за застарувањето што е прекинато.
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Правните дилеми предизвикани од различните толкувања на одредбите од Законот за облигационите односи, доведе
до произнесување и издавање на правно мислење од страна на
Врховниот суд на РМ.
Согласно Мислење бр.ГР бр.84/17 од 21.12.2018 година
од Врходниот суд на РМ, потпишан записник за книговодствена
евиденција од страна на сметководител значи само потврда на
констатираната моментална состојба во книговодствената евиденција и истото не може да се смета како признавање на долг.
ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ГРАНТ

PRA[AWE:
Na koj na~in I vo koj rok mo`e da se transformira
zadol`itelniot iznos za vra}awe na finansiskata poddr{ka
za isplata na plati za 02 i 03.2021 godina vo grant, odnosno vo
nepovratna poddr{ka?
ODGOVOR:
Субвенционирањето за плати на вработените во 2021 е
регулирано со Законот за финансиска поддршка на работодавачите, погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за Февруари и Март 2021 година (“Службен весник на РСМ” 85/21).
Согласно одредбите од член 9 од Законот, работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените финансиски средства да ги врати во Буџетот на РСМ, но најмногу до износот
од 50% од примената поддршка.
Делот од 50% од примените финансиски средства за
исплата на плати, кој треба да се врати во Буџетот на РС
Македонија, е неповратен за работодавачот корисник на финансиска поддршка, доколку примените финансиски средства од искористената финансиска поддршка за плати, до
крајот на 2021 година, ги искористи за инвестициски вложувања.
Согласно наведеното, износот на извршените инвестициони вложувања мора да биде еднаков или да го надминува
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износот на примената финансиска поддршка за 02 и 03/2021
година.
Средствата на инвестиции мора да бидат над износот од
100% од примената финансиска поддршка, за да не се врати
износот од 50% од примена поддршка.
Под инвестициски вложувања, односно вложувања
во материјални средства (недвижности, постројки и опрема),
вклучително и вложувањата во материјални средства, набавени
преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства
(компјутерски софтвер и патенти) за проширување на
дејноста.
Од инвестициски вложувања се исклучени вложувања во
патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства,
бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања, кои служат за административни цели.
Работодавачот кој го искористил правото на финансиска
поддршка и го исполнил условот за претворање на финансиската поддршка во ГРАНТ, до УЈП доставува Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во
грант најдоцна до 15.01.2022 година, на Образец Б-ПФПГ.
дипл.економист Јулија Минковска
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2022 ГОДИНА И ПОДНЕСУВАЊЕ
ПРЕСМЕТКИ ОД ПЛАТА ЗА МИНАТ ПЕРИОД

ПРАШАЊЕ:
Kako }e se presmetuva platata za 2022 godina i kako da
podneseme presmetki od minati godini?
ODGOVOR:
1) Dano~na stapka za presmetuvawe na danok na dohod od
rabota
Soglasno ~len 12 od Zakonot za Danok na li~en dohod
("Slu`ben vesnik na RM" 241/18; 275/19, 290/20, 85/21), presmetkata i pla}aweto na Danokot na li~en dohod od rabota za 2020,
2021 i 2022 godina, }e se vr{i so primena na dano~na stapka
i toa:
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 Propi{ana stapka vo iznos od 10% ili
 Presmetana stapka od 11,1111%.
2) Стапки за пресметка на придонесите од задолжително социјално oсигурување
Soglasno ~len 25 od Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Slu`ben vesnik na RM”
142/08…248/18), се определени стапките по кои ќe се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари до
Декември/2022 година.
TABELAREN PREGLED NA STAPKI ZA PRIDONESI
Стапка
20202022

Стапка
2019

Стапка
20102018

Стапка
2009

Задолжително пензиско и инвалидско осигурување

18,8%

18,4%

18%

19%

Задолжително здравствено осигурување

7,5%

7,4%

7,3%

7,5%

Дополнителен придонес за здравствено осигурување за случај на
повреда на работа и професионално заболување

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност

1,2%

1,2%

1,2%

1,4%

Придонес за стажот на осигурувањешто се смета со зголемено траење

Стапка
20202022

Стапка
2019

Стапка
20112018

Стапка
2010

Стапка
2009

12 месеци што се сметаат во стаж
на осигурување како 18 месеци

9,4%

9,20%

9%

9%

9,50%

Вид на придонес

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

141

Деловни Информации 1/2022
12 месеци што се сметаат во стаж
на осигурување како 17 месеци

7,83%

7,67%

7,5%

7,5%

9,92%

12 месеци што се сметаат во стаж
на осигурување како 16 месеци

6,27%

6,13%

6%

6%

6,33%

12 месеци што се сметаат во стаж
на осигурување како 15 месеци

4,7%

4,60%

4,5%

4,5%

4,75%

12 месеци што се сметаат во стаж
на осигурување како 14 месеци

3,13%

3,07%

3%

3%

3,17%

12 месеци што се сметаат во стаж
на осигурување како 13 месеци

1,57%

1,53%

1,5%

1,77%

1,77%

3. Najниски osnovici za presmetka na plati
Согласно член 15 од Законот за придонеси, од 2009
година до денес најниската основица за пресметување на
придонесите не може да биде пониска од 50% од просечна плата
по работник во РМ, објавена во јануари тековната година.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

13.753

14.914

15.174

15.295

15.298

15.451

2017

2018

16.439

17.040

2019
18.009

2020
19.160

2015

2016

15.822

16.134

2021
20.571

2022
21.755

4. Najвисоки osnovici za presmetka na plati
Согласно член 16 од Законот за придонеси, од 2009 година до денес највисоките основици за пресметување на придонесите, се утврдуваат во следните висини:
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НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ
Период

Највисока основица
Највисока
за правни лица
основица за СВД

2009 до 2011

ЧЕТИРИ просечни
месечни плати

2012 до 2014

ШЕСТ просечни
месечни плати

ЈАНУАРИ и
ФЕВРУАРИ 2015

Не се применува највисоката основица

МАРТ 2015 дo
ДЕКЕМВРИ 2017а

ДВАНАЕСЕТ месеч- ОСУМ
ни просечни плати
плати

2018, 2019, 2020,
2021 и 2022

ШЕСНАЕСЕТ просе- ДВАНАЕСЕТ
чни месечни
просечни плати

просечни

5. Rok za uplata na pridonesi
Soglasno ~len 24 od Зakonot, za pridonesi, rокот на
уплата на придонесите е денот на исплатата на плата или дел
од плата, надоместок на плата, пензија, односно друг паричен
надоместок.
Денот на исплатата на плата или дел од плата, надоместок на плата, пензија, односно друг паричен надоместок е
ден на доспеаност за плаќање на придонесите.
Доколку плата или дел од плата, надоместок на плата,
пензија, односно друг паричен надоместок не се исплатени, рок
на доспеаност за плаќање на придонесите е 15 од тек-овниот
месец за претходниот месец.
За обврзниците за плаќање на придонеси кои се сами за
себе обврзници за уплата на придонесите, рок на уплата на
придонесите е 15 во месецот, за претходниот месец.
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6. Даночно намалување
Почнувајќи со исплатата на платата за месец ЈАНУАРИ
2022, Dano~noto namaluvawe za 2022 година, ќе се применува
во следниот износ:
1. Даночното намалување при Годишно пресметување на
данокот на доход во износ од 105.456,00 денари.
2. Даночното намалување при исплата на доход од работа
по основ на плата, надоместоци на плата и пензија, на
Месечно ниво во износ од 8.788,00 денари.
7. Нова верзија на клиентски софтвер
За да можете да се поднесе пресметката за плата за
месец Јануари 2022 година, задолжително треба да се преземе
најновата верзија на “МПИН“ клиентскиот софтвер (од
03.01.2022 година), преку веб страницата на УЈП.
Пресметката за плата МПИН се доставува по електронски пат - интернет, на следната е-пошта: celaplata@ujp.gov.mk
При доставување на образецот МПИН за повеќе даночни
обврзници, пресметките за плата se доставувuvaat, одделно, за
секој даночен обврзник.
Исто така, веќе еднаш доставената пресметка за плата
не se праќа повторно преку е-пошта:celaplata@ujp.gov.mk и во
даночните канцеларии на УЈП.
Декларацијата и Налогот за плаќање se доставuvaat на
вашата електронска пошта, најдоцна во рок од 24 часа од
поднесувањето на пријавата.
8. Поднесување пресметки за минат период и исправка
на пресметки
Доколку се поднесува пресметка за плата која се однесува на минат период од 2009 до 2021 година, или пак се врши
исплата по основ на деловна успешност или исправка на
пресметка за плата за овој период, се употребуваат:
 Sтапките на данок на личен доход,
 Sтапките на придонеси од задолжително социјално осигурување и
 Dаночното ослободување;
 кои важеле за тој период согласно законските
одредби кои важеле за тој период.
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РЕГИСТАР ЗА 2021 ГОДИНА ЗА
ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Oданочување на промет со ДДВ и
1.
образец ДДВ-04
Оданочување
на
угостителски
2.
промет со 10% ДДВ
Поврат на ДДВ на нерезиденти
3.
Инвестициско вложување во туѓи
4.
објекти и ДДВ
ДАНОК НА ДОБИВКА
Нов даночно признат расход за К-15
1.
и други измени кај данокот на добивка
ДАНОК НА ИМОТ
1.
Измени во законот за данок на имот
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД
Пресметување и плаќање на месечни аконтации на данок на доход од
1.
самостојни дејности во 2021 година
кај самостојни вршители на дејност
РЕГРЕС НА ГОДИШЕН ОДМОР
Регрес на годишен одмор
1.
ФИНАНСИИ
Начин на пресметка на казнена за1.
тезна камата
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
Враќање на финансиска поддршка
1.
за исплата на плати и претварање
во грант
Поднесување на барање за враќање на применета финансиска поддршка за исплата на плати, придо2.
неси и исплатени финансиски средства на вршители на самостојна дејност и предтворање на финансиска
поддршка во грант
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Бр.

Стр.

1

5

3

5

9

5

10

5

Бр.

Стр.

7

18

Бр.
7
Бр.

Стр.
5
Стр.

3

40

Бр.
6
Бр.

Стр.
5
Стр.

9

23

Бр.

Стр.

1

5

1

40
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Финансиска поддршка на работода3.
вачите за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година
Финансиска поддршка на физички
4.
лица кои вршат самостојна дејност
за февруари и март 2021 година
Финансиска поддршка за естрадни
5.
уметници, игротеки и специфични
угостителски објекти
Враќање на финансиската поддршка за исплата на платите за месеци6.
те февруари и март/2021 година и
други субвенции
ДИВИДЕНДИ
Исплата на дивиденди
1.
ИЗВЕСТУВАЊА
Регистар на Деловни информации
1.
за 2021 година
Валоризациони коефициенти за пресметување на платите од поранеш2.
ните години за утрдување на пензиска основа на ниво на платите од
2020 за пензии остварени во 2021.
Програма на неработни денови за
3.
2022 година
ИНФОРМАЦИИ
1.
Плата за ЈАНУАРИ/2021
2.
Плата за ФЕВРУАРИ/2021
3.
Плата за МАРТ/2021
4.
Плата за Април/2021
5.
Плата за MAJ/2021
6.
Плата за ЈУНИ/2021
7.
Плата за ЈУЛИ/2021
8.
Плата за АВГУСТ/2021
9.
Плата за СЕПТЕМВРИ/2021
10.
Плата за Октомври/2021
11.
Плата за НОЕМВРИ/2021
12
Плата за ДЕКЕМВРИ/2021
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4

5

4

36

5

5

11

5

Бр.
8
Бр.

Стр.
5
Стр.

1

122

3

115

12

201

Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стр.
68
73
93
61
66
67
93
63
83
81
83
5
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ДЕВИЗНО
Начин на вршење на платен промет
1.
во странство
Регистрација на директни инвести2.
ции на резиденти и нерезиденти
Услови за отварање посредување и
работење со сметки во странство на
3.
небанкарски субјекти резиденти на
РМ
КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ
МДБ коефициентДекември/ 2020
1.
2.
МДБ коефициент Јануари/2021
3.
МДБ коефициент Февруари 2021
4.
МДБ коефициент Март 2021
5.
МДБ коефициент Април 2021
6.
МДБ коефициент Maj 2021
7.
МДБ коефициентЈуни/2021
8.
МДБ коефициент Јули /2021
9.
МДБ коефициент Август/2021
10.
МДБ коефициент Септември/2021
11.
МДБ коефициент Октомври/2021
12.
МДБ коефициент Ноември2021
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ
1.
Декември 2020
2.
Јануари 2021
3.
Февруари 2021
4.
Март 2021
5.
Април 2021
6.
Maj 2021
7.
Јуни/2021
8.
Јули/2021
9.
Август/2021
10.
Септември/2021
11.
Октомври/2021
12.
Ноември/2021
КУРСНИ ЛИСТИ
1.
2.

Курсни листи од 01.01 - 31.01/2021
Курсни листи од 01.02 - 02.03/2021
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Бр.

Стр.

3

60

9

40

10

26

Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стр.
87
92
112
80
85
86
113
84
104
102
104
43
Стр.
88
93
113
81
86
87
114
85
105
103
105
48

Бр.

Стр.

1
2

100
104
147
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3.
Курсни листи од 03.03 - 31.03/2021
4.
Курсни листи од 01.04 - 30.04/2021
5.
Курсни листи од 01.05 - 31.05/2021
6.
Курсни листи од 01.06 - 30.06/2021
7.
Курсни листи од 01.07 - 31.07/2021
8.
Курсни листи од 01.08 - 31.08/2021
9.
Курсни листи од 01.09 - 30.09/2021
10.
Курсни листи од 01.10 - 31.10/2021
11.
Курсни листи од 01.11 - 30.11/2021
КАМАТНА СТАПКА
Затезна каматна стапка
1.
од 01.01. – 30.06.2021 г.
Затезна каматна стапка
2.
од 01.01. – 30.06.2021 г.
Затезна каматна стапка
3.
од 01.01. – 30.06.2021 г.
Затезна каматна стапка
4.
од 03.04. – 30.04.2021 г
Затезна каматна стапка
5.
од 03.04. – 31.05.2021 г.
Затезна каматна стапка
6.
од 03.04. – 30.06.2021 г.
Затезна каматна стапка
7.
од 03.04. – 31.12.2021 г.
Затезна каматна стапка
8.
од 03.04. – 31.12.2021 г.
Затезна каматна стапка
9.
од 03.04. – 31.12.2021 г.
Затезна каматна стапка
10.
од 03.04. – 31.12.2021 г.
Затезна каматна стапка
11.
од 03.04. – 31.12.2021 г.
Затезна каматна стапка
12.
од 01.01. – 31.12.2021 г.
НЕСТОПАНСТВО
Извршување на Буџетот на РМ за
1.
2021 г.
Регрес за годишен одмор и
2.
додатоци од плата во јавниот сектор
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
Бр.

131
94
99
100
124
95
119
115
119
Стр.

1

90

2

102

3

142

4

102

5

97

6

98

7

114

8

87

9

107

10

105

11

107

12

48

Бр.

Стр.

1

55

8

44
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Користење и одржување на службени возила во јавниот сектор
КРИПТО ВАЛУТИ
1.
Крипто валути
ПЛАТИ ПРИДОНЕСИ И
НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТИ
Пресметка на плата кај самостојни
1.
вршители на дејност
Задршки и намалување на платата
2.
на работникот
Стаж на осигурување што се смета
3.
со зголемено траење (бенефициран
стаж)
Извршување на практиканска рабо4.
та и практична обука и настава на
ученици и студенти
Пресметка на плата кај заштитните
5.
друштва кои вработуваат инвалидни лица
Новогодишен надоместок 13-та пла6.
та бонус и регрес за годишен одмор
7.
Плата за декември
ТРГОВИЈА
1.
Кеси за носење во трговијата
ПРАВО И ЛЕГИСЛАТИВА
1.
Трговец-поединец
Отказ од деловни причини (техно2.
лошки вишок)
Стечај и стечајни постапки согласно
3.
Законот за стечај
Откажување на договорот за врабо4.
тување со отказ од страна на работникот и работодавачот
Годишен одмор
5.
Зголемување на основната главнина
6.
на трговското друштво
Закон за заштита на личните пода7.
тоци
3.
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9

70

Бр.
7

Стр.
62

Бр.

Стр.

3

40

5

34

6

20

7

28

10

42

11

27

12
Бр.
11
Бр.
1

5
Стр.
47
Стр.
49

2

62

3

76

4

49

5

52

6

43

7

71
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Закон за вработување и работа на
8.
странци
Управување со пакување и отпад од
9.
пакување
Заштита од вознемирување на ра10.
ботното место (мобинг)
Подоблици на правото на сопстве11.
ност
Тарифа на централен регистар на
12.
Република Македонија
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
Постапка за спроведување на да1.
ночно ослободување
Регулирање на боледувањето на
вработените лица заболени од ко2.
вид-19 како и вработените кои се во
изолација заради спречување на
заразата
Ослободување на бремените жени
3.
од работа и работни обврски со физичко присуство на работното место
Пресметка на плата за 2021 година
4.
и поднесување пресметки за минат
период
Трошоци за сместување и превоз за
5.
невработени за цели на субјектот
Право на породилно отсуство во
6.
случај кога осигуреникот нема плаќано придонеси за шест мееци
Право на отсуство од работа поради повреда во случај кога осигуре7.
никот нема плаќано придонеси шест
месеци
Трошоци за лекување на неврабо8.
тени физички лица кај исплатувачот
Данок на личен доход при исплата
на трошоците за службени платува9.
ња теренски додаток и одвоен живот од семеството
150

8

53

9

53

10

68

11

54

12

135

Бр.

Стр.

1

111

1

113

1

117

1

118

2

116

2

119

2

120

3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Данок на личен доход за организиран превоз до и од работа и исхрана за време на работа
Оврски за доплата на акцизата содржана во залихи на енергенти при
зголемување на акцизата
Ослободување на данок на личен
доход за нововработените работници и работадавач кој првпат започнува вршење на дејност и евидентирањето во образец мпин-пресметка на плата
Ослободување пресметка и плаќање на придонеси кај заштитните
друштва и евидентирање во мпин
пресметка
Загуба и враќање на финансиска
поддршка
Регулирање на боледувањето на
вработените лица заболени од ковид-19 како вработените кои се во
изолација заради сречување ширење на зараза од ковид 19
Даночен третман на дадени добра
како донација при извоз
Плаќање на неискористен одмор
Право на користење на годишен
одмор
Дали дивидендата може да се исплати во средства наместо во пари
Исплата на цела плата во услови на
работа со скратено работно време
Пензионирање со 64 години возраст
и 15 години пензиски стаж
Право на надомест поради непрекинато боледување подолго од шест
месеци
Признавање на трошок исплатен во
готово без фискална сметка
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4
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4
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5

110

6

108

6

110

6

114

7

135

7

138

8

104

8

106

9
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Ослободување на бремените жени
24.
од физичко присуство на работното
место
Регулирање на боледувањето на
осигурените лица заболени од ко25.
вид 19 како и осигурени лица кои се
во изолација заради спречување на
зараза
Готовински промет и право на од26.
бивка на ДДВ
К-15 за субјекти со финансиски по27.
тешкотии во работењето
28.
ДЛД за судски преведувач
Користење на здравствени услуги за
29.
граѓани кои не се здравствено осигурани
30.
Данок на добивка
Авторски хонорари на нерезиденти и
31.
ДДВ
Фотоволтици и претворање во грант
32.
на финансиска поддршка за 02 и
03/2021 година
33.
Неплатено отсуство од работа
Заштита на личните податоци и под34.
законски акти
РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
Рокови за поднесување на обрасци
1.
во ЈАНУАРИ /2021
Рокови за поднесување на обрасци
2.
во ФЕВРУАРИ/2021
Рокови за поднесување на обрасци
3.
во МАРТ/2021
Рокови за поднесување на обрасци
4.
во АПРИЛ/2021
Рокови за поднесување на обрасци
5.
во МАЈ/2021.
Рокови за поднесување на обрасци
6.
во ЈУНИ/2021.
Рокови за поднесување на обрасци
7.
во ЈУЛИ/2021
152

9

131

9

132

10

125

10

126

10

128

10

128

11

128

11

129

11

130

11

131

11

136

Бр.

Стр.

1

106

2

111

3

137

4

100

5

106

6

106

7
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Рокови за поднесување на обрасци
во АВГУСТ/2021
Рокови за поднесување на обрасци
9.
во СЕПТЕМВРИ/2021
Рокови за поднесување на обрасци
10.
во ОКТОМВРИ/2021
Рокови за поднесување на обрасци
11.
во НОЕМВРИ/2021
СМЕТКОВОДСТВО
Работни податоци и информации за
1.
периодот јануари-јуни 2021 година
Чување и уништување на трговски2.
те книги и сметководствената документација
Благајничко работее и благајнички
3.
максимум
ЦЕНИ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
1.
Цени на гориво од 05.01.2021
2.
Цени на гориво од 12.01.2021
3.
Цени на гориво од 19.01/2021
4.
Цени на гориво од 26.01.2021
5.
Цени на гориво од 02.02/2021
6.
Цени на гориво од 09.02./2021
7.
Цени на гориво од 02.03/2021
8.
Цени на гориво од 09.03/2021
9.
Цени на гориво од 16.03/2021
10. Цени на гориво од 22.03/2021
11. Цени на гориво од 29.03/2021
12. Цени на гориво од 06.04/2021
13. Цени на гориво од 09.04/2021
14. Цени на гориво од 13.04/2021
15. Цени на гориво од 20.04/2021
16. Цени на гориво од 27.04/2021
17. Цени на гориво од 05.05/2021
18. Цени на гориво од 11.05/2021
19. Цени на гориво од 18.05/2021
20. Цени на гориво од 26.05/2021
21. Цени на гориво од 01.06/2021
22. Цени на гориво од 08.06/2021
8.
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102

9

126

10

122

11

126

Бр.

Стр.

6

51

8

24

11

66

Бр.
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Стр.
90
92
94
96
95
97
120
122
124
126
128
83
85
87
89
91
88
90
92
94
89
91
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

154

Цени на гориво од 15.06/2021
Цени на гориво од 22.06/2021
Цени на гориво од 29.06/2021
Цени на гориво од 06.07/2021
Цени на гориво од 13.07/2021
Цени на гориво од 20.07/2021
Цени на гориво од 04.08/2021
Цени на гориво од 09.08/2021
Цени на гориво од 17.08/2021
Цени на гориво од 29.08/202
Цени на гориво од 31.08/2021
Цени на гориво од 07.09/2021
Цени на гориво од 14.09/2021
Цени на гориво од 21.09/2021
Цени на гориво од 28.09/2021
Цени на гориво од 05.10/2021
Цени на гориво од 13.10/2021
Цени на гориво од 19.10/2021
Цени на гориво од 26.10/2021
Цени на гориво од 02.11/2021
Цени на гориво од 09.11/2021
Цени на гориво од 16.10/2021
Цени на гориво од 13.11/2021
Цени на гориво од 30.11/2021
Цени на гориво од декември

6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12

93
95
116
118
120
122
89
91
93
97
109
111
113
115
117
107
109
111
113
109
111
113
115
117
42
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