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МИНИМАЛНА ПЛАТА
дипл.економист Ромео Костадинов

МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗА 2022 ГОДИНА
Согласно Објавата на МТСП висината на минималната плата во РМ почнувајќи од месец Март 2022 па заклучно со месец Февруари 2023 година, ќе изнесува
26.422,00 денари во БРУТО износ, односно 18.000,00 во
НЕТО износ.

VOVED
Со Законот за минимална плата („Службен весник на
Република Македонија" 11/12...41/22), се уредува висината на
минималната плата.
Финансиската поддршка за раст на плати во повисок
износ од минималната плата, so цел да се даде поддршка на
трудоинтензивните дејности за надминување на проблемот на
изедначување на платите кај вработените со различна тежина и
обем на работни задачи, како последица на покачувањето на
минималната плата, kako i drugi pra{awa koi se odnesuvaat
na Minimalnata plata, se opfateni so Zakonot.
Гарантиран минимален износ на плата, се применува во
Европското законодавство, со цел задоволување на животни
потреби на населението и често е предмет на дискусија.
Македонија го има усвоено концептот на минимална
плата со преминот на пазарното стопанство, иако соодветен
модел бил применуван и претходно.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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1. UTVRDUVAWE NA MINIMALNATA PLATA
Минимална плата е најнискиот месечен износ на основна
плата, која работодавачот е должен да му ја исплати на работникот за работа извршена за полно работно време.
Право на минимална плата, според одредбите од
законот, имаат сите работници, во висина утврдена со законот.
Visinata na minimalnata plata na rаботникот кој работи со скратено работно време ili ostvaruva pomalku rabotni
~asovi od polnoto rabotno vreme, se presmetuva sreazmerno
na brojot na ostvarenite rabotni ~asovi.
NAPOMENA: Одредбите од законот за минимална
плата не се однесуваат за самовработените лица (работодавачите).
1.1. Na~in na utvrduvawe na visinata na minimalnata plata
Soglasno ~len 4 od Zakonot za Minimalna plata (vo
prodol`enie Zakonot), iсплатената висина на минималната
плата во бруто износ за претходната година, се усогласува во
МАРТ секоја година, со:
 50% од порастот на просечно исплатената нето плата
во РС Македонија, за претходната година, според
податоците на Државниот завод за статистика и
 50% од порастот на индексот на трошоците на живот,
за претходната година, според податоците на државниот завод за статистика.
Висината на минималната плата, утврдена на овој начин,
не може да биде пониска од 57% од висината на просечно
исплатената нето-плата во РС Македонија за претходната
година, според податоците на Државниот завод за статистика, а
која изнесува:
16.369,00 денари (28.718,00 x 57%)
Просечниот износ на исплатената месечна нето-плата за
работник, кој работи помалку од полното работно време, се
пресметува сразмерно со бројот на одработените часови во
месецот.
6
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Во просечниот износ на исплатената месечна нето-плата
за работник, не се пресметува додатокот на плата за прекувремена работа.
Министерот за труд и социјална политика, по претходно
мислење од Економско-социјалниот совет, ја објавува висината
на минималната плата во бруто износ, во месец март секоја
година, која ќе започне да се исплатува со исплатата на платата
за месец март во тековната година.
Visinata na minimalnata plata, po~nuvaj}i so isplata na platata za mesec MART/2022 zaklu~no so isplatata na
platata za mesec DEKEMVRI/2022 godina), }e iznesuva:
26.422,00 denari BRUTO iznos;
18.000,00 denari NETO iznos.
2. FINANASISKA POMO[ ZA ISPLATA NA MINIMALNA PLATA I KONTROLA VO OSTVARUVAWETO
I KORISTEWETO NA FINANSISKA POMO[
2.1.Utvrduvawe na finansiska pomo{
Soglasno ~len 4-a od Zakonot, nа работодавачот кој ги
исполнува условите од членот 4-б од Zаконot, ќе му се обезбеди
финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на
нето зголемената минимална плата, од Буџетот на РС Македонија, за периодот Март 2022 година-Декември 2022 година,
во износ од:
1.197,00 денари
Финансиската помош, се обезбедува на работодавачите
за работниците на кои основната плата, ќе се исплати до нивото
на бруто плата во износ од:
26.422,00 денари
2.2. Uslovi za obezbeduvawe na finansiska pomo{
Soglasno ~len 4-б od Zakonot, fинансиската помош од
член 4-а од Законот, се обезбедува на работодавачот, доколку
ги исполнува следните услови:
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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 Rаботодавачот да не е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување или
данок на личен доход за вработеното лице од член 4-а
став (1) од Zаконot;
 Rаботодавачот да има статус на активен обврзник, односно да не е во постапка на стечај или ликвидација
или постапка на бришење согласно членовите 477, 477а , 552-а и 552-б од Законот за трговските друштва;
 Rаботодавачот да ги има подмирено обврските по основ на плата, придонеси од задолжително социјално
осигурување и даноци, заклучно со последниот ден од
месецот за кој се обезбедува финансиската помош.
NAPOMENA: Финансиската помош од член 4-а од
Zaконot, се остварува по исплатата на платата за месецот за
кој се обезбедува финансиската помош.
2.3. Неможност за добивање на финансиска помош

Согласно член 4-е од законот, Финансиска помош
согласно со одредбите од законот, не може да оствари:
 Обврзник кој користи субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за работници, согласно со Законот за субвенционирање на
придонесите од задолжително социјално осигурување
поради зголемување на плата („Службен весник на РС
Македонија“ 239/19) за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ oд 600
до 6.000,00 денари и
 Обврзник кој користи мерка за субвенција на плата
преку Оперативниот план за активни програми и
мерки за вработување за работници, за периодот додека ја користи мерката.
2.4. Опфат на плата и часови
Пресметка на износ на исплатената нето плата на
работникот, исплатена за период од март до декември 2022
година, се врши за сите категории на вработени лица.
8

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации 2/2022

Пресметката на износ на исплатената месечна нето
плата од март до декември 2022 година, се врши за лицата кои
биле во работен однос кај работодавачот во месец февруари
2022 година за вкупниот број на одработени часови (ефективни
часови и надоместок на боледување на товар на работодавач), како и за ново вработените лица, во месецот за кој се
бара финансиска помош.
Висината на платата на работникот кој работи со скратено работно време, се пресметува сразмерно со бројот на остварените работни часови.
Во просечниот износ на исплатената месечна нето плата
за работникот, не се пресметува додатокот на плата за прекувремена работа.
2.5. Барање за финансиска помош
Барањето за обезбедување на финансиската помош
работодавачите го изразуваат преку пополнување на шифра во
пресметките за плата за вработеното лице, за кое бараат финансиска помош.
За барање за користење на финансиска помош, се внесува шифра 405 во полето 3.23 од клиентскиот софтвер (преземи нова верзија http://ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81).
2.6. Usoglasuvawe so MPIN presmetkata
Soglasno ~len 4-в od Zakonot, raботодавачот во
Месечната пресметка за интегрирана наплата што ја поднесува
до Управата за јавни приходи, согласно Закон за придонеси од
задолжително социјално осигурување, ги означува вработените лица, за кои бара обезбедување на финансиска помош.
Заради вршење на исплата на финансиската помош,
Управата за јавни приходи обработените податоци ги доставува
до Министерството за труд и социјална политика, во рок од 30
дена по истекот на месецот за кој се бара исплата на финансиска помош.
NAPOMENA: Финансиската помош, се исплатува преку
Министерството за труд и социјална политика.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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NAPOMENA: Mинистерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за финансии, го пропишува
начинот на обезбедување на финансиската помош од член 4-а
od Zаконot.

Од страна на Управата за јавни приходи, по приемот и
обработката на податоците од член 2 од правилникот, се
врши контрола на исполнетоста на условите од член 4-б
ставови (1) и (2) и условите од член 4е од Законот, а преку
Декларацијата за прием, се известува работодавачот дека ги
исполнува условите, односно се предупредува работодавачот дека не ги исполнува условите.
Доколку Управата за јавни приходи, го известила
работодавачот дека ги исполнува условите од член 4-б
ставови (1) и (2) и условите од член 4-е од Законот, во рокот
утврден во член 4-в став (2) од Законот, до Министерството
за труд и социјална политика, се доставуваат податоците,
кои се однесуваат:
а) На работодавачот:
 назив и седиште на обврзникот за пресметка и
уплата;
 единствен даночен број;
 година и месец;
 фолио број;
 деловна банка и
 трансакциска сметка;
б) На вработениот:
 ЕМБГ;
 ознака за вработениот за обезбедување финансиска
помош (шифра 405);
 бруто-основица (бруто плата);
 нето-основица (нето плата);
 вкупен износ на придонеси и ДЛД;
 износ на нето зголемена плата за финансиска помош;
 износ на финансиска помош.
10
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По добивањето на податоците од член 4 од Правилникот, од страна на Министерството за труд и социјална
политика се врши електронска обработка на истите и се
креира налог за исплата на финансиска помош на работодавачите за исплата на разликата од придонесите на нето
зголемената минимална плата.
Од страна на работодавачот за секоја промена на
деловната трансакциска сметка на која прима прилив по
основ на финансиска помош за исплата на разликата од
придонесите на нето зголемената минимална плата, се доставува писмено барање потпишано од управителот на работодавачот, до Министерството за труд и социјална политика за промена на сметката, во кое треба да бидат содржани
следните податоци:







Назив на фирма;
ЕДБ;
матичен број на фирма;
датум на промена на сметката;
копија од новата трансакциска сметка и
контакт телефон.

Во случај од член 4-д став (2) од Законот, (кој се однесува за неисполнување на условите за добивање на
финансиска помош), добиената финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата, работодавачот ја враќа на преодна сметка
889 на Министерството за труд и социјална политика.
2.7. Uslov na rabotodava~ot za dobivawe na finansiska pomo{
Soglasno ~len 4-д od Zakonot, rаботодавачот кој ќе
добие финансиска помош, согласно одредбите од Законот, е
должен да го задржи на работа, работникот за кој добива
финансиска помош, најмалку една година по завршување на
периодот на добивање на финансиската помош.
Работодавачот кој нема да го исполни условот, должен е
да ги врати средствата во износ на добиената финансиска
помош согласно Zakonot, во рок од 30 дена од денот на
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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одјавувањето на работникот за кој добивал финансиска
помош, освен во случај на остварување на право на пензија,
престанок на работниот однос по вина или волја на работникот
и смрт на работникот.
NAPOMENA: Управата за јавни приходи врши контрола
во остварувањето и користењето на финансиската помош од
член 4-а од Zаконot.
НAПОМЕНА: Сите работодавачи кои ја исплатиле платата за месец 03/2022 година, а не побарале обезбедување
на финансиска помош истото може да го сторат со поднесување на исправка (103), само за вработените лица за кои
бараат обезбедување на финансиска помош. Барање за финансиска поддршка може да се поднесе само од работодавачи – правно лице или самостоен вршител на дејност, во
конечна пресметка или во исправка на пресметката, односно
не се опфатени аконтативни пресметки.

2.8. Користење на едно од двете мерки за субвенционирањље
Работодавачите кои се засегнати од зголемувањето на
минималната нето плата, а со оглед на паралелната можност,
имаат право на следниот избор:
 да користат субвенционирање на социјалните придонеси согласно со Законот за субвенционирање
на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата за зголемените НЕТО плати за износ од 600 до 6.000 денари
месечно по работник.
Ова право на субвенционирање на социјалните придонеси, може да се користи заклучно со исплатата на платата за
месец октомври 2022 година.
 да користат финансиска помош за делот на социјалните придонеси на разликата од зголемената минимална плата, согласно со најновите измени и дoполнувања на Законот за минималната плата.

12
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Ова право на финансиска помош може да се користи за
платите за периодот Март-Декември 2022 година.
Со оглед дека користењето на овие две форми на
субвенционирање (финансиска помош) се исклучуваат една со
друга, работодавачите имаат право на избор за користење
на една од мерките на државна помош, со тоа што после
престанувањето на користењето на субвенционирањето на социјалните придонеси работодавачите можат за месеците ноември и декември 2022 година, да ја користат мерката финансиска помош согласно со најновите измени и дополнувања на
Законот за минималната плата, објавени во (“Службен весник на
РСМ” 41/2022).
Напоменуваме дека со Законот за субвенционирањето на
социјалните придонеси,
а) државата субвенционира од 259 денари до максимум
2.593 денари социјални придонеси месечно по работник, за
разлика од
б) финансиската помош која согласно со најновите измени и дополнувања на Законот за минимална плата изнесува
1.197 денари месечно по работник.
5. PRESMETKA NA MINIMALNA PLATA
5.1. Presmetka na minimalna plata za period
(APRIL/2021 до FEVRUARI/2022 godina) vo visina od
22.146,00 denari vo BRUTO iznos
1. BRUTO PLATA
2. Pridones za ПИО osiguruvawe (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 zdr.osigur.(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)

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

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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5.1. Presmetka na minimalna plata za period
(МАРТ/2022 до ДЕКЕМВРИ/2022 godina) vo visina
od 26.422,00 denari vo BRUTO iznos
1. BRUTO PLATA
2. Pridones za ПИО оsiguruvawe (1 h 18,80%)
3. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (1 h 7,5%)
4. Pridones za vrabotuvawe (1 h 1,2%)
5. Pridones za dopolnitelno zdr.osigur.(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)

26.422,00
4.967,00
1.982,00
317,00
132,00
7.398,00
19.024,00
8.788,00
10.236,00
1.024,00
18.000,00

FINANSISKA POMO[
Iznosot na Finansiska pomo{ za isplata na razlikata
od pridonesite na neto zgolemena minimalna plata iznesuva:
1.197,00 denari, i istata ќе се исплатува од Буџетот на РС
Македонија во периодот од МАРТ до Декември/2022 година.
Рекапитулар:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

ОПИС
Бруто плата
Придонеси
Данок на доход
Нето плата

Постојана
Минимална
плата
22.146
6.201
716
15.229

Нова
Минимална плата
26.422
7.398
1.024
18.000

Зголемување
4.276
1.197
308
2.771

Kni`ewe:
420 – Plata i nadomestoci od plata
2400 – Obvrska za neto plati
- (vkalkulirana bruto plata),

26.422,00
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2400 – Obvrski za neto plati
26.422,00
2430 – Obvrska za neto plata
18.000,00
2340 – Дanok na dohod
1.024,00
2347 – Pridonesi od plata
7.398,00
- (za presmetana plata, danoci i pridonesi),
2430 – Obvrski za neto plata
2340 – Danok na dohod
2347 – Pridonesi od plata
1000 – Transakciska smetka
- (isplatena bruto plata).

18.000,00
1.024,00
7.398,00
18.000,00

5.3. Popolnuvawe na obrazecot MPIN
Rabotodavaчите кои ќе исплатат основна плата до
нивото на Бруто платата во износ од 26.422,00 денари, и кои
ги исполнуваат условите за финансиска помош, во Месечната
пресметка за Интегрирана наплата (Образец МПИН) во поле
3.23 - Ознака на надлежен орган обврзник за пресметка и уплата
на придонес, потребно е да внесат шифра:
Pole 3.0. do Pole 3.4. se popolnuvaat op{ti podatoci na
osigurenikot;
Pole 3.5 – Сta` vo denovi
Pole 3.6 – Еfektivna rabota - ~asovi МАРТ
Pole 3.7 – Иznos na efektivna rabota
Pole 3.8 – Чasovi na boleduvawe
Pole 3.14 – Bruto plata vkupen iznos
Pole 3.15 – Pridones za PIO
Pole 3.16 – Doplata za pridones za PIO
Pole 3.40 – Pridones za zdravstvo
Pole 3.41 – Doplata na prid.za zdravstvo.
Pole 3.42 – Pridones za dopol.zdrav.osig.
Pole 3.43 – Doplata na prid. za dopol. zdr
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Pole 3.44 – Pridones za vrabotuvawe
Pole 3.45 – Doplata na pridones za vrabotuvawe
Pole 3.46 – Danok na dohod
Pole 3.17 – [ifra za vid na sta`
na osiguruvawe
Pole 3.23 – Oznaka na nadle`en organ obvrznik
za presmetka i uplata na pridones
Pole 3.30 – Broj na prijava/odjava od
zadol`itelno socijalno osiguruvawe
Pole 3.13 – Neto plata
Pole 3.31 – Efektivna neto plata

16
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НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА
дипл.економист Јулија Минковска

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И
НАДОМЕСТОЦИ ПРИ СКРАТЕНО
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИ НАМАЛЕН
ФОНД НА РАБОТНИ ДЕНОВИ ВО МЕСЕЦОТ
Работникот кој работи помалку од полно работно
време, т.е. неполно работно време, има право на плаќање на работата, како и другите права од работењето,
пропорционално на времето за кое што склучил договор за вработување.

VOVED
Работно време е времето во кое работникот работи и ги
извршува своите работи и работни задачи согласно закон,
колективен договор и договорот за вработување.
Utvrduvaweto na rabotnoto vreme i uslovite pod koi
se utvrduva e regulirano soglasno so slednite Zakonski propisi:
 Zakonot za rabotni odnosi (“Slu`ben vesnik na RM”
62/05...267/20, 151/21, 288/21),
 Zakon za pridonesi od socijalno osiguruvawe („Slu`ben
vesnik na RM” 142/08...245/18; 180/19),
 Zakon za Danok na li~en dohod (“Slu`ben vesnik na RM“
248/18; 275/19,85/21),
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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 Pravilnik za na~inot na presmetka i uplata na akontaciite na danokot na dohod, forma i sodr`ina i
na~inot na dostavuvawe i odobruvawe na elekteronska
presmetka za danok i dohod (“Slu`ben vesnik na RM”
132/19)
 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) i drugi podzakonski akti.
1. SKLU^UVAWE NA DOGOVOR ZA VRABOTUVAWE
SO SKRATENO RABOTNO VREME
Rabotniot odnos, mo`e da se zasnova kako Dogovor za
vrabotuvawe, so:




Polno rabotno vreme i
Nepolno rabotno vreme (Skrateno rabotno vreme)
Rabotno vreme vo drugi slu~ai, navedeni vo Zakonot za rabotni odnosi.

1.1. Dogovor za vrabotuvawe so nepolno rabotno
vreme (skrateno rabotno vreme)
Soglasno ~len 48 od Zakonot za Rabotni odnosi (vo
prodol`enie Zakonot), Договор за вработување може да се
склучи, исто така, и за работно време пократко од полното работно време (неполно работно време).
За неполно работно време се смета времето кое е пократко
од полното работно време кај работодавачот.
Работникот кој склучил договор за вработување со
неполно работно време, има договорни и други права и обврски
од работниот однос како работникот кој работи полно работно
време и ги остварува ПРОПОРЦИОНАЛНО на времето, за кое
што склучил договор за вработување, освен тие за кои со
закон поинаку е определено.
Работодавачот е должен во договорот за вработување со
неполно работно време, да го утврди почетокот и завршетокот на неполното дневно работно време на работникот и да
води посебна евиденција за работниците со неполно работно
18
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време, а за склучените договори со неполно работно време,
Агенцијата за вработување на РМ, еднаш месечно го известува
Државниот инспекторат за труд.
1.1.1. Zabrana za prekuvremena rabota
pri skrateno rabotno vreme
Soglasno ~len 48 stav 5 od Zakonot, ako vo dogovorot
za vrabotuvawe poinaku ne e opredelno, rabotodava~ot na
rabotnikot koj raboti so skrateno rabotno vreme, ne smee da
mu nalo`i da raboti podolgo od dogovorenoto rabotno
vreme, osven vo slu~aite vo vrska so otstranuvawe ili spre~uvawe na posledicite, vo slu~aite na prirodna ili druga
nesre}a koja neposredno se o~ekuva.
Rabotata vo ovie slu~ai mo`e da trae se dodeka e
neophodno da se spasat ~ove~ki `ivoti, da se za{titi zdravjeto na lu|eto ili da se spre~i nepopravliva materijalna
{teta.
Ovaa zakonska zabrana e vo soglasnost so celta na
voveduvaweto na skrateno rabotno vreme – potrebata od
procesot na rabota da nalo`uva vrabotuvawe na rabotnik so
pomalku od polnoto rabotno vreme.
So Zakonot isto taka ne e utvrdena zabranata rabotnikot so skrateno rabotno vreme da raboti no}e, osven ograni~uvaweto kako i za rabotnik koj raboti so polno rabotno
vreme, odnosno ako na rabotnikot poradi no}nata rabota mu se
vlo{uva zdravstvenata sostojba.
1.2. Skrateno rabotno vreme so pove}e rabotodava~i
Soglasno ~len 49 od Zakonot, rabotnikot mo`e da
sklu~i dogovor za vrabotuvawe so nepolno rabotno vreme
(skrateno rabotno vreme) so pove}e rabotodava~i i taka da go
postigne polnoto rabotno vreme, opredeleno so zakonot.
Rabotnikot e dol`en da se dogovori so rabotodava~ite za rabotnoto vreme, na~inot na koristeweto na godi{niot odmor i drugite otsustva od rabota.
Rabotodava~ite, kaj koi e vraboten rabotnikot so
skrateno rabotno vreme, se dol`ni na rabotnikot da mu obezbedat istovremeno koristewe na godi{niot odmor i drugi otsustva od rabota, osven ako toa ne bi im predizvikalo {tetni
posledici.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Obvrskite na rabotodava~ot i rabotnikot se sostaven del na dogovorot za vrabotuvawe so skrateno rabotno
vreme.
1.3. Skrateno rabotno vreme vo posebni slu~ai
Soglasno ~len 122 od Zakonot, rаботникот кој работи
помалку од полното работно време (скратено работно време)
во согласност со прописите за пензиско и инвалидско осигурување (инвалидност), прописите за здравствено осигурување (медицинска рехабилитација), остварува права од задолжителното социјално осигурување, кога би работел со полно
работно време.
Работникот, кој работи помалку од полното работно
време, има право на плаќање за работата според стварните
работни обврски, како и други права и обврски од работниот
однос како работникот кој работи полно работно време, ако
со законoт поинаку не е определено.
1.4. Skrateno rabotno vreme vo posebni uslovi
Soglasno ~len 122-a od Zakonot, propi{ani se slu~aite koga na rabotnikot mu se skratuva rabotnoto vreme, a toa
e koga rabotnikot raboti na osobeno te{ki, naporni i {tetni po zdravjeto raboti, a ~ie {tetno vlijanie vrz negovoto
zdravje, odnosno rabotna sposobnost ne mo`e vo celost da se
otstrani so za{titni merki.
Vo takov slu~aj rabotnoto vreme mu se skratuva srazmerno na {tetnoto vlijanie vrz negovoto zdravje, odnosno
rabotna sposobnost, no ne pokratko od 30 ~asa vo rabotnata
nedela, vo soglasnost so kolektiven dogovor.
NAPOMENA: Pri ostvaruvaweto na pravo na plata i
drugite prava od raboten odnos, skratenoto rabotno vreme se
smeta kako POLNO rabotno vreme.
Kako osobeno te{ki, naporni i {tetni po zdravjeto
raboti se smetaat:
 Osobeno te{ka fizi~ka rabota;
 Rabota pod zgolemen atmosferski pritisok;
 Rabota pod zgolemena bu~avost; rabota vo voda ili
vlaga;
20
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Rabota izlo`ena na jonizira~ki zra~ewa;
Rabota so bolni od zarazni bolesti i so zarazni
materijali;
Rabota na hirur{ki intervencii vo operacioni
sali;
Rabota vo oblasta na psihijatrijata, rabota so lica
so najte{ki pre~ki vo psihi~kiot razvitok;
Rabota vo sudska medicina i patolo{ka anatomija;
Rabota so nagrizuva~ki materijali;
Rabota na leta~ki personal;
Baletski izvedbi;
Muzi~ari na duva~ki instrumenti, igraorci i operski solisti;
Rabota vo blizina na napon ili pod napon i rabota
na viso~ina ili dlabo~ina.

ODOBRENIE ZA RABOTA SO SKRATENO RABOTNO vreme dava ministerot nadle`en za rabotite od oblasta
na trudot, vrz osnova na prethodno pribaveno mislewe od
zdravstvena ustanova, koja vr{i dejnost medicina na trudot
i mislewe od inspekcija na trudot.
Barawe za pokrenuvawe na postapka za dobivawe na
odobrenie za rabota so skrateno rabotno vreme, mo`e da
podnese rabotnikot ili sindikalnata organizacija do rabotodava~ot.
Zdravstvenata ustanova, koja vr{i dejnost medicina
na trudot i inspekcijata na trudot, misleweto go dostavuvaat vrz osnova na prethodno izgotven i dostaven elaborat od rabotodava~ot.
NAPOMENA: Barawe za dobivawe odobrenie za rabota so skrateno rabotno vreme, podnesuva rabotodava~ot
do ministerstvoto nadle`no za rabotite od oblasta na
trudot.
Kon baraweto za dobivawe odobrenie rabotodava~ot
dostavuva mislewe od zdravstvena ustanova koja vr{i dejnost medicina na trudot i mislewe od inspekcija na trudot.
Dokolku inspekcijata na trudot utvrdi deka postojat
uslovite, so RE[ENIE }e mu naredi na rabotodava~ot da
pokrene postapka za utvrduvawe na skrateno rabotno
vreme.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Rabotnikot ne smee da raboti na tie raboti prekuvremeno, nitu mo`e da se vraboti kaj drug rabotodava~ na
istite raboti, za vremeto za koe raboti so skrateno rabotno vreme.
Od ovaa zakonska odredba ne proizleguva zabrana za
sklu~uvawe na dogovor za vrabotuvawe za dopolnitelna rabota, ako rabotnikot ima prethodno sklu~eno dogovori so skrateno rabotno vreme, kaj dva ili pove}e rabotodava~i so vkupno
rabotno vreme od 40 ~asa nedelno (polno rabotno vreme).
Odredbata na Zakonot ograni~uva deka vkupnoto rabotno vreme na rabotnikot, mo`e da iznesuva pokraj polnoto
rabotno vreme (40 ~asa nedelno), u{te 10 ~asovi nedelno ili
vkupno 50 ~asovi nedelno.
1.5. Skrateno rabotno vreme na roditel na dete so
razvojni problemi i posebni obrazovni potrebi
Soglasno ~len 169 od Zakonot eден од родителите на
дете со развојни проблеми и посебни образовни потреби, има
право да работи со половина од полното работно време, ако
двајцата родители се во работен однос или ако родителот е
самохран, врз основа на наод од надлежна лекарска комисија,
ако детето не е сместено во установа за социјално-здравствено
згрижување.
Vo ovoj sluaj, скратеното работно време се смета
како ПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, а правото на надомест на
плата се исплатува според прописите за социјална заштита.
Согласно Законот за Социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 79/09 ... 163/21), правото на
надоместок на плата за скратено работно време, поради
нега на детето со попреченост и најтешки облици на хронични заболувања, утврдено со Законот за работните односи,
родителот го остварува во центарот за социјална заштита, без
оглед на возраста на детето.
Висината на надоместокот на плата, изнесува 50% од
просечната нето плата за полно работно време на родителот,
исплатена во претходната година, односно 100% од просечната нето плата за скратно работно време исплатена во
претходната година, но најмногу до 50% од просечната нето
плата во РС Македонија за претходната година, објавена од
Државниот завод за статистика, која изнесувa:
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13.591,00 (27.182,00 x 50%)
По исклучок, за родител кој се вработил и остварил право
за скратено работно време во тековната година, висината на
надоместокот на плата изнесува 100% од просечната нето
плата за скратено работно време, исплатена во тековната година, но најмногу до 50% од просечната нето плата во РС
Македонија за претходната година, објавена од Државниот завод за статистика и изнесува: 13.591,00 денари.
Придонесите за задолжително социјално осигурување за
висината на надоместокот, се пресметуваат и плаќаат согласно со Законот за придонеси од задолжително социјално
осигурување.
Начинот за остварување на правото на надоместок на
плата за скратено работно време, образецот на барањето и документацијата за остварување на правото, го пропишува министерот.
2. PRAVO NA PLATA, DODATOCI I NADOMESTI
OD PLATA PRI SKRATENO RABOTNO VREME
2.1. Pravo na plata
Na rabotnikot vraboten so skrateno rabotno vreme mu
sleduva plata, srazmerno na vremeto za koe sklu~il dogovor
za vrabotuvawe i ~ija visina mo`e da bide uredena so Zakon,
Kolektiven dogovor i Dogovor za vrabotuvawe.
Pravata na rabotnikot, koj raboti so skrateno rabotno
vreme za pla}awe na rabotata, se isti kako i kaj rabotnikot
koj raboti so polno rabotno vreme, me|utoa razlikata e vo
toa {to istiot ima pravo na plata vo iznos koj e proporcionalen na vremeto za koe{to e sklu~en dogovorot za vrabotuvawe.
Visinata na platata se opredeluva soglasno ~len
105 stav 3 od Zakonot, a imaj}i vo predvid deka platata e
sostavena od:
 Osnovna plata;
 Del od platata za rabotna uspe{nost;
 Dodatoci za plata.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Na rabotnikot koj raboti so skrateno raboto vreme,
visinata na platata ke mu se opredeluva soglasno ovie
zakonski propisi, ne zapostavuvaj}i ja dol`nosta na rabotodava~ot za po~ituvawe na najniskiot iznos na platata opredelen so kolektiven dogovor, koj go obvrzuva rabotodava~ot.
Vo pogled na pravoto na nadomestocite od plata, postoi razlika vo uplatata na oddelni nadomestoci {to mu
pripa|aat na rabotnikot, koj raboti so skrateno rabotno
vreme i rabotnikot koj raboti so polno rabotno vreme.
Spored toa, a soglasno ~len 48 stav 3 od Zakonot,
rabotnikot koj sklu~il dogovor za vrabotuvawe so skrateno
rabotno vreme, ima dogovoreni i drugi prava i obvrski od
rabotniot odnos, kako rabotnikot koj raboti so polno
rabotno vreme i gi ostvaruva proporcionalno na vremeto, za
koe {to go sklu~il dogovorot za vrabotuvawe, osven tie za koi
so Zakon poinaku e opredeleno.
2.2. Pravo na dodatoci na plata
Dodatocite na plata koi soglasno ~len 106 od Zakonot
se opredeluvaat za posebni uslovi za rabota (rabota vo smeni,
no}na rabota, rabota vo nedela, praznik, prodol`ena rabota),
a ~ija visina se ureduva kolektiven dogovor, na rabotnikot koj
raboti so skrateno rabotno vreme mu se isplatuvaat soglasno
odrabotenite ~asovi pod tie uslovi.
2.3. Nadomestoci na plata
Soglasno ~len 112 stav 1 to~ka 6 od Zakonot, nadomestocite na plata (za vreme na plateno otsustvo, godi{en odmor,
privremena spre~enost za rabota poradi bolest, vo slu~aj na
prekin na rabotniot proces od pri~ini na rabotodava~ot) na
rabotnik koj raboti so skrateno rabotno vreme, mu se
isplatuvaat soglasno utvrdenata osnovica.
Imajki vo predvid deka platata koja ja ostvaruva rabotnikot, koj raboti so skrateno rabotno vreme e proporcionalna na rabotnoto vreme za koe zasnoval raboten odnos (i
sekako e pomala od onaa na rabotnik koj raboti so polno
rabotno vreme, na isto vrednuvano rabotno mesto), proizleguva deka i nadomestocite na platata na koi ima pravo,
fakti~ki se proporcionalni so dol`inata na negovoto
rabotno vreme.
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2.4. Nadomest na tro{ocite povrzani so rabotata
Soglasno ~len 113 od Zakonot, rabotnikot koj raboti so
skrateno rabotno vreme, ima pravo na nadomest na tro{o-cite
povrzani so rabotata i toa:






Slu`beno patuvawe;
Terenski dodatok;
Koristewe na privaten atomobil za slu`beni celi;
Odvoen `ivot od semejstvoto;
Smrt na rabotnik i na ~len na negovoto potesno
semejstvo;
 Otpremnina pri odewe vo penzija;
 Jubilejni nagradi.
Vo odnos na gore navedenite nadomestoci, istite se
ednakvi na nadomestocite, kako i kaj rabotnicite koi rabotat so polno rabotno vreme, bidejki se povrzani so fakti~ki tro{ok povrzan so rabotata, koj ne zavisi od dol`inata
na rabotnoto vreme.
2.5. Pravo na odmori i otsustva, pri
skrateno rabotno vreme
Soglasno ~len 132 od Zakonot, rabotnikot ima pravo na:
pauza vo tekot na rabotniot den vo traewe od 15 minuti,
me|utoa samo dokolku e vraboten so rabotno vreme od najmalku
4 (~etiri) ~asa dnevno.
Soglasno ~len 48 od Zakonot, rabotnikot koj raboti so
skrateno rabotno vreme ima pravo na godi{en odmor od najmalku 10 rabotni dena.
NAPOMENA: Rabotnikot steknuva pravo na godi{en
odmor koga }e ostvari neprekinata rabota od {est meseci, bez
ogled dali ima sklu~eno dogovor za vrabotuvawe so polno ili
skrateno rabotno vreme.
Isplatata na regresot na godi{en odmor e povrzana so
pravoto na koristewe na godi{en odmor i na ovie rabotnici
im sleduva vo zavisnost od dol`inata na godi{niot odmor, a
najmalku vo visina na polovina od iznosot opredelen za rabota so polno rabotno vreme, bidej}i zagarantiranoto pravo
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na godi{en odmor za rabotnici koi rabotat so skrateno
rabotno vreme e deset dena (odnosno polovina od godi{niot
odmor, {to im sleduva na rabotnicite koi rabotat so polno
rabotno vreme).
2.6. Drugi prava i obvrski od raboten odnos
Rabotnikot koj raboti so skrateno rabotno vreme ima
pravo na platen odmor, neplateno otsustvo, otsustvo poradi
praznuvawe, pravo na obrazovanie, do{koluvawe i osposobuvawe, pravo na bezbednosni uslovi za rabota, no istovremeno
i obvrski za koj se isti kako i za rabotnicite so polno rabotno
vreme (da gi izvr{uva rabotnite zada~i sovesno, da ne ja kr{i
rabotnata disciplina i red, propi{ani od strana na
rabotodava~ot).
3. PRESMETKA NA PLATI PRI
SKRATENO RABOTNO VREME
Soglasno ~len 14 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe, OSNOVICA za
presmetka i pla}awe na pridonesite pretstavuva:
 Plata za rabota so skrateno rabotno vreme, odnosno za
~asovite pominati na rabota i dopolnitelni primawa od
raboten odnos, utvrden vo Zakonot koj gi ureduva rabotnite odnosi, kolektiven dogovor i dogovor za vrabotuvawe, za rabotnik koj raboti so skrateno rabotno vreme.
PRIMER: za presmetka na plata na rabotnik so skrateno
rabotno vreme za mesec FEVRUARI/2022 godina
(za 4 ~asa)
Prose~na исплатена месечна бруто плата за 2022г.
Најниска основица за даноци и придонеси
(50% од просечна бруто плата (43.509 )
Вкупно раб. денови во февруари/2022
Најниска основица за даноци и придонеси
со скратено раб. време (21.755 х ½)
26

43.509,00
21.755,00
20
10.878,00
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Oсновна месечна бруто плата на работникот
за Февруари/2022
Основна месечна бруто плата на работникот за
скратено работно време (23.500 х ½)
Даночно намалување за 2022 г.
Даночно намалување со скратено работно време
(8.788 х ½)

23.500,00
11.750,00
8.788,00
4.394,00

Presmetka na plata za mesec FEVRUARI/2022 na
rabotnik so skrateno rabotno vreme
1) Bruto plata
2) Pridones za PIO (18,8%)
3) Pridones za zdravstvo (7,5%)
4) Pridones za vrabotuvawe (1,2%)
5) Pridones za prof.zaboluvawe (0,5%)
6) Vkupno pridonesi (2+3+4+5)
7) Namaluvawe na bruto plata (1-6)
8) Dano~no namaluvawe za skr. rab. vr.
9) Osnova za danok (7–8)
10) Danok na dohod (9 h 10%)
11) Neto plata (1–6-10)

11.750,00
2.209,00
881,00
141.00
59.00
3.290,00
8.460,00
4.066,00
4.394,00
439,00
8.021,00

Kni`ewe:
420 – Bruto plati i nadomestoci na plati240 -Obvrski za plati i nadomesti
na plati

11.750,00
11.750,00

- vkalkulirani plati za mesec fevruari;
240 - Obvrski za plati i nadomesti na plati 11.750,00
2430 - Neto plata
8.021,00
2340 - Danok na dohod
439,00
2343 - Pridones za PIO
2.209,00
2344 - Pridones za zdravstvo
881,00
2345 - Pridones za vrabotuvawe
141,00
2344 -1Pridones za prof. zaboluvawe
59,00
- za presmetka na plata danoci i pridonesi;
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2430 - Neto plata
8.021,00
2340 - Danok na dohod
439,00
2343 - Pridones za PIOM
2.209,00
2344 - Pridones za zdravstvo
881,00
2345 - Pridones za vrabotuvawe
141,00
23441 - Pridones za prof. Zaboluvawe
59,00
1000 - Transakciska smetka
11.750,00
- za isplata na plata, danoci i pridonesi;
POPOLNUVAWE NA MPIN – PRIJAVA PRI PRESMETKA
NA PLATA ZA SKRATENO RABOTNO VREME
Vrz osnova na navedenite podatoci vo primerot se
poplnuva MPIN – Obrazecot na sledniot na~in:
POLE OD MPIN PRIJAVA
Pole 1.1 - Mesec za koj se presmetuva
Pole 1.2. – Godina za koja se presmetuva
Pole 1.3. – Vid na obvrska
Pole 1.4. – Vid na obvrznik
Pole 3.0. do pole 3.4.
Pole 3.5 - Sta` vo denovi –
Pole 3.6.- Efektivna rabota - ~asovi
Pole 3.7.- Iznos na efektivna rabota
Pole 3.14 - Plata vkupen iznos
Pole 3.15 - Pridones za PIO
Pole 3.16 - Doplata na pridones za PIO
Pole 3.40 - Pridones za zadol`itelno
zdravstveno osiguruvawe
Pole 3.41 - Doplata na pridones za
zdravstveno osiguruvawe
Pole 3.42 - Pridones za dopolnitelno
zdravstveno osiguruvawe
Pole 3.43 – Doplata na pridones za
dopolnitelno zdravstveno
osiguruvawe
Pole 3.44 – Pridones za vrabotuvawe
Pole 3.45 – Doplata na pridones za
vrabotuvawe
Pole 3.46 – Danok na dohod
28

PODATOCI
02
2022
101
110
op{ti podatoci
28
80
8.021
11.750
2.209
/
881
/
59
/
141
/
439
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Pole 3.17 – [ifra za sta` na osiguruvawe
Pole 3.30 - Broj na Prijava/Odjava od
zadol`itelno socijalno
osiguruvawe
Pole 3.13 – Neto plata
Pole 3.31 – Efektivna neto plata
Pole 3.32 – Broj na transakciska smetka

0047
Broj na Dogovor na Obvrznikot
8.021
8.021
Se popolnuva
br. na trans.
s/ka

4. PRESMETKA NA PLATA ZA POMAL BROJ NA
RABOTNI DENOVI VO MESECOT
Koga isplatata na platata, nadomestocite na plata od
raboten odnos, isplatata po osnov na delovna uspe{nost ili
penzija, se vr{i dva ili pove}e pati za soodvetniot mesec,
isplatuva~ot na sekoja poedine~na isplata presmetuva akontacija na danokot, bez da vr{i namaluvawe na dano~nata osnova za iznosot na li~noto osloboduvawe.
So poslednata akontacija za mesecot, isplatuva~ot }e
izgotvi kone~na presmetka na danokot na zbirot na site
isplati, soglasno na~inite za presmetuvawe na danokot,
utvrdeni so Upatstvoto so primena na propi{ana stapka.
Vkupnata dano~na obvrska, isplatuva~ot }e ja utvrdi
kako razlika na presmetaniot danok so kone~nata presmetka i
plateniot danok, za sekoja prethodno izvr{ena poedine~na
isplata za mesecot.
Koga isplatata na platata i nadomestocite na plata od
raboten odnos za mesecot e pomala od mese~noto li~no osloboduvawe, utvrdeno soglasno zakonot, vo toj slu~aj mese~noto li~no osloboduvawe, se utvrduva do visinata na bruto
primaweto.
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Primer
za presmetka na plata za 17 rabotni dena za
mesec FEVRUARI/2022 godina
- Prose~na isplatena mese~na bruto plata za
2022
- Najniska bruto osnovica za danoci i pridonesi
(50% od prose~na bruto plata (43.509,00)
- Vkupno rab. denovi vo FEVRUARI/2022
- Prose~na isplatena mese~na bruto plata
(plata za 17 rab. d.(43.509 : 22 x 17)
- Najniska bruto osnovica za danoci i pridonesi
(za 17 rab. dena (21.755 : 20 x 17)
- Prose~na mese~na bruto plata
na rabotnikot za mesec FEVRUARI/2022
- Prose~na mese~na bruto plata na
rabotnikot (za 17 rab d. (22.000 : 20 x 17)
- Dano~no namaluvawe za 2022
- Dano~no namaluvawe za 17 rabotni denovi
(8.788 : 20 x 17)

43.509,00
21.755,00
20
36.983,00
18.492,00
22.000,00
18.700,00
8.788,00
7.470,00

Presmetka na plata za mesec FEVRUARI/2022
za 17 rabotni dena
1) Bruto plata
2) Pridones za PIO (18,8%)
3) Pridones za zdravstvo (7,5%)
4) Pridones za vrabotuvawe (1,2%)
5) Pridones za prof.zaboluvawe (0,5%)
6) Vkupno pridonesi (2+3+4+5)
7) Namaluvawe na bruto plata (1-6)
8) Li~no osloboduvawe
9) Osnova za danok (7 – 8)
10) Danok na dohod (9 h 10%)
11) Neto plata (1–6-10)

18.700,00
3.515,00
1.403,00
224,00
94.00
5.236,00
13.464,00
7.470,00
5.994,00
599,00
12.865,00

Kni`ewe:
420 – Bruto plati i nadomestoci na plati
18.700,00
240 Obvrski za plati i nadomesti na plati
18.700,00
-vkalkulirani plati za mesec fevruari;
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240 - Obvrski za plati i nadomesti za plati 18.700,00
2430 - Neto plata
12.865,00
2340 - Danok na dohod
599,00
2343 - Pridones za PIO
3.515,00
2344 - Pridones za zdravstvo
1.403,00
2345 - Pridones za vrabotuvawe
224,00
23441 - Pridones za prof.zaboluvawe
94,00
-za presmetka na plata danoci i pridonesi;
2430 - Neto plata
2340 - Danok na dohod
2343 - Pridones za PIOM
2344 - Pridones za zdravstvo
2345 - Pridones za vrabotuvawe
23441 - Pridones za prof.zaboluvawe
1000 - Transakciska smetka

12.865,00
599,00
3.515,00
1.403,00
224,00
94,00
18.700,00

-za isplata na plata, danoci i pridonesi;
6. DOGOVOR ZA VRABOTUVAWE SO
SKRATENO RABOTNO VREME
Vrz osnova na ~len 28 od Zakonot za rabotni odnosi
(“Slu`ben vesnik na RM” 62/05….27/16; 288/21) rabotodava~ot
___________________________ so sedi{te vo ______________
na ul. ______________br. ___ i EMBS ________ op{tina
__________ i rabotnikot ______________ od __________ ul.
_________________________ so l.k.br. __________ i EMBG
_________________ op{tina _________________ na den
_________ godina, go sklu~ija sledniot.
DOGOVOR ZA VRABOTUVAWE
(so nepolno rabotno vreme)
^len 1
So ovoj dogovor se ureduvaat pravata, obvrskite i odgovornostite od rabotniot odnos, pome|u rabotodava~ot i rabotnikot.
Rabotnikot zasnovuva raboten odnos na ____________
vreme na den ____________________________ godina.
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^len 2
Rabotniot odnos rabotnikot go zasnova za rabota na
rabotno mesto ____________________________.
^len 3
Rabotnikot zasnova raboten odnos so polno / nepolno
rabotno vreme vo traewe od ___ ~asa nedelno. Rabotnoto
vreme na rabotnikot e od ponedelnik do _________ od _______
do _______ ~asot.
^len 4
Rabotodava~ot mu gi doveruva na rabotnikot, a rabotnikot go prifa}a izvr{uvaweto na rabotite i rabotnite zada~i na rabotnoto mesto od ~len 2 na ovoj dogovor.
^len 5
Rabotnikot gi prifa}a obvrskite {to proizleguvaat od
Zakonot za rabotni odnosi i drugite pozitivni zakonski propisi, kolektivniot dogovor, Statutot i drugite akti na Rabotodava~ot, a osobeno:
- rabotite da gi obavuva sovesno, blagovremeno i
kvalitetno, a sredstvata za rabota da gi koristi
sovesno, celesoobrazno i odgovorno, pri {to da
ostvaruva pozitivni rezultati vo raboteweto,
- da se pridr`uva kon utvrdenoto rabotno vreme i utvrdenite merki za bezbednost i zdravje pri rabota,
- da gi po~ituva op{tite i posebnite akti, naredbi,
napatstvija i odluki na Rabotodava~ot, neposredniot rakovoditel i organite na upravuvawe,
- pravilno i sovesno da se odnesuva prema strankite
i ostanatite rabotnici i so svoeto odnesuvawe da
go ~uva ugledot na Rabotodava~ot i da ja ~uva delovnata i profesionalna tajna.
^len 6
Rabotodava~ot gi prifa}a obvrskite {to proizleguvaat od Zakonot za rabotni odnosi, drugite pozitivni zakonski propisi, kolektivniot dogovor, Statutot i drugite op{ti
i poedine~ni akti, a osobeno:
- rabotnikot da go rasporedi na rabotno mesto za koe
e izbran,
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-

-

-

da mu gi obezbedi potrebnite uslovi za uspe{no
izvr{uvawe na prezemenite rabotni zada~i,
da go po~ituva propi{anoto rabotno vreme, odmori
i otsustva od raboten odnos, propi{anite sr-edstva za za{tita pri rabota i drugi uslovi i prava vo
soglasnost so Zakonot i kolektivniot dogovor,
da mu obezbedi redovna mese~na isplata na mese~nata нето plata vo iznos od ____________ denari
i isplata na drugite dodatoci, nadome-stoci i
primawa vo soglasnost so zakonot, kolektivniot
dogovor i svoite akti,
da mu obezbedi u~estvo vo rspredelbata na dobivkata – dividendata, vo zavisnost od ostvarenite
rezultati vo raboteweto.

^len 7
Vo slu~aj na potreba, rabotnikot e soglasen da bide
rasporeden na sekoe rabotno mesto, koe odgovara na negoviot
stepen na stru~na podgotovka.
^len 8
Ovoj dogovor mo`e da se raskine so spogodba na strankite i pred istekot na vremeto za koe e sklu~en, so ednostran
otkaz od rabotnikot ili rabotodava~ot, vo soglasnost so Zakonot za rabotni odnosi, kolektivniot dogovor i aktite na
Rabotodava~ot.
^len 9
Dogovorot e sklu~en vo 3 (tri) isti primeroci od koi
eden za rabotnikot, a ostanatite za Rabotodava~ot.
Rabotodava~,
___________________
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НЕСТОПАНСТВО
m-r Magdica Kostadinova

УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА
ВОЛОНТЕРСКА РАБОТА
Правата и обврските на волонтерите и организаторот на волонтерството, договорот за волонтерството и евиденцијата на волонтерската работа, се регулирани согласно Законот за работни односи (“Службен весник на РСМ” 62/05...288/21), Законот за волонтерство (“Службен весник на РМ” 85/07; 161/08;
147/15; 124/19; 103/22) и Правилникот за начинот на
водење и евиденција на волонтерската работа (“Службен весник на РМ” 128/07).

VOVED
Волонтерството претставува активност од интерес за
Република Македонија, која придонесува за подобрување на
квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно
демократско општество.
Под волонтерство се подразбира i доброволно давање
на лични услуги, знаења и вештини и /или вршење на други
активности во корист на други лица, органи, организации и други
институции, без надоместок.
Со законот не се ограничува можноста да се даваат
волонтерски услуги, кои се од непостојана или случајна природа
на доброволна основа, без надоместок.
Под волонтерство, не се подразбира вршење на волонтерски стаж, согласно со Законот за работните односи.
34
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1. POIM ZA VOLONTER
Soglasno ~len 3 od Zakonot za volonterstvo (vo
prodol`enie – Zakonot) волонтер е физичко лице кое дава
услуги, вештини и знаења во корист на други лица, органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финансиска или друга лична добивка.
Волонтер може да биде домашно и странско физичко
лице.
Soglasno ~len 7 od Zakonot dr`avjanin na RМ mo`e da
volontira vo drugi dr`avi, soglasno so propisite na dr`avata vo koja volontira i ratifikuvanite me|unarodni dogovori.
Za taa cel, a vo soglasnost so Pravilnikot za na~inot,
postapkata i evidencijata za izdavawe na soglasnost za volontirawe na stransko lice (“Slu`ben vesnik na RM” 128/07),
organizatorot na volonterskata rabota do Ministerstvoto za
trud i socijalna politika, dostavuva Barawe za izdavawe
soglasnost za volontirawe na stransko lice.
Kon baraweto za izdavawe na soglasnost, se dostavuvaat
slednive dokumenti:
 Dogovor za volontirawe;
 Programa za volontirawe;
 Dokument, so koj se doka`uva identitet na stranecot;
 Izjava deka ne e kaznuvan za prekr{ok;
 Kopija od upis vo Centalniot registar na RM, odnosno nadle`niot osnoven sud na organizatorot na
volonterskata rabota i
 Visinata i na~inot na pokrivawe na patnite tro{oci i tro{ocite za prestoj na volonterot.
Organizatorot na volonterskata rabota e dol`en vo
rok od 60 dena od denot na izdavawe na soglasnosta da go
izvesti Ministerstvoto za trud i socijalna politika za po~etokot na volontrirawe na stranskoto lice.
1.1. Maloletno lice - volonter
Волонтер може да биде и малолетно лице со писмена
согласност од неговите родители или старатели.
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Договор за волонтирање со малолетни лица може да се
склучи само со писмена согласност од неговите родители или
старатели.
Soglasno odredbite na ~lenovite 172, 173, 174, 175 i
176 od Zakonot za rabotni odnosi, koi se odnesuvaat za za{tita na licata, koi ne napolnile 18 godini, soodvetno se primenuvaat na maloletni lica koi volontiraat.
Imeno, spored ovie ~lenovi rabotnoto vreme na rabotnikot koj seu{te ne napolnil 18 godini vozrast, ne smee da
bide podolgo od osum ~asa dnevno i 40 ~asa nedelno, a dokolku raboti najmalku ~etiri i pol ~asa dnevno ima pravo na
pauza za vreme na rabotnoto vreme, od najmalku 30 minuti.
Rabotnik koj se u{te ne napolnil 18 godini vozrast ima pravo
na odmor me|u dva dena vo traewe od najmalku 24 posledovatelni ~asa, kako i pravo na godi{en odmor zgolemen za sedum
rabotni dena. Rabotnik koj ne nepolnil 18 godini vozrast ne
smee da raboti no}e me|u 22,00 i 6,00 ~asot naredniot den.
Po isklu~ok vo slu~aj na vi{a sila, koga rabotata mora
da bide izvr{ena, a polnoletnite rabotnici so vozrast pod 18
godini mora da rabotat no}e, pri {to imaat pravo na odmor vo
narednite tri dena.
2. ORGANIZATORI NA VOLONTERSKA RABOTA
Soglasno ~len 6 od Zakonot, oрганизатори на волонтерска работа можат да бидат:






Zдружение на граѓани и фондација,
Vерска заедница и религиозна група,
Jавна установа,
Oрган на државна власт, и
Edinica na lokalana samouprava i gradot
Skopje.

Организаторот на волонтерската работа ја утврдува потребата од ангажирање на волонтери, видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите, врз основа на програма за волонтирање.
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Oрганизаторот на волонтерската работа не смее волонтерот да го стави во нееднаква положба поради расата, бојата
на кожата, полот возраста, здравствената состојба, односно инвалидност, религиозното, политичкото или друго убедување, националното или социјалното потекло, статусот на семејството,
имотната состојба, половата насоченост или заради други лични
околности.
3. ПRAVA I OBVRSKI NA VOLONTEROT I
ORGANIZATOROT NA VOLONTERSTVOTO
3.1. Pravo na volonterite
Soglasno ~len 10 od Zakonot, Волонтерот има право:
 Vо писмена форма да го добие описот на правата и
обврските, кои треба да ги исполни и да биде запознаен со условите и опасностите, поврзани за време
на волонтирањето, пред започнување на волонтирањето,
 Dа биде запознаен со општите акти на организаторот на услугите, односно на оние делови кои се
однесуваат на волонтерските услуги, за кои е ангажиран,
 Dа користи средства за заштита при работа, согласно со прописите за заштита при работа,
 Nа обука, доколку истата е потребна за обезбедување на услугата која епредмет на договорот,
 Nа отсуство за време на волонтирањето, ако за тоа
постојат оправдани причини,
 Nа дневен одмор,
 Dа биде консултиран и информиран при одлучување za na~inot na davawe na uslugite;
 Nадоместок на однапред договорените трошоци
поврзани со волонтерството (трошоци за храна,
трошоци за превоз до и од местото на vолонтирањето, трошоци за службени патувања и трошоци за
обука),
 На заштита на приватноста и личните податоци.
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Nadomestokot na tro{ocite za hrana i za prevoz do i
od mesto na volontirawe, se isplatuva najmnogu vo visina do
15% od prose~nata mese~na plata vo republikata, isplatena
za prethodnata godina, a tro{ocite za slu`beni patuvawa i
tro{oci za obuka, koi se isplatuvaat vo ista visina, kako za
vrabotenite kaj organizatorot na volonterskata rabota.
NAPOMENA: Volonterot stransko fizi~ko lice ima
pravo i na tro{oci za prestoj, zdravstveno osiguruvawe i povratni patni tro{oci.
3.2. Obvrski na volonterot
Soglasno ~len 11 od Zakonot, Волонтерот е должен да:
 го извести организаторот на волонтерството за
болеста или други причини за неможноста за
давање на услугите,
 дава услуга согласно со закон, договорот за волонтерство и општите акти на организаторот на
волонтерството со кои претходно е запознаен,
 дава услуга лично и непосредно,
 учествува во обука, со цел да се обезбеди квалитетот на давањето на услугата,
 ги чува доверливите податоци, односно клсифицираните информации на организаторот на волонтерската работа, со кои е запознаен пред
давањето на услугата и
 го извести организаторот на волонтерската работа за штетни последици за кои е запознаен, кои
можат да настанат за организаторот и за самиот
себе или за трети лица. Доколку волонтерот претходно го известил организаторот за наведените
штетни последици, истиот нема одговорност за
направената штета.
Soglasno ~len 12 od Zakonot, Волонтерот кој за време
на давањето на волонтерската услуга, намерно или од крајна
небрежност ќе предизвика штета кај организаторот на волонтерската работа, должен е да му ја надомести штетата на организаторот на волонтерската работа, согласно со одредбите од
Законот за облигационите односи.
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Организаторот на волонтерската работа е должен да му
ја надомести штетата на волонтерот предизвикана за време или
во врска со давање на волонтерската услуга, согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.
Волонтерот кој за време или во врска со давањето на
волонтерската услуга ќе предизвика штета кај трети лица,
должен е да ја надомести, isto taka согласно со одредбите од
Законот за облигационите односи.
3.3. Obvrski na organizatorot na volontiraweto
Soglasno ~len 13 od Zakonot, oрганизаторот на волонтерската работа е должен да:
 обезбеди услови за вршење на волонтерската
работа согласно со Законот и договорот за
волонтерска работа,
 му издаде на волонтерот волонтерска книшка за
волонтерската работа и во истата да ги наведе
податоците пропишани со законoт,
 обезбеди материјали и средства за вршење на
волонтерската работа,
 обезбеди навремена исплата на однапред договорените трошоци,
 обезбеди тајност на податоците и заштита на
приватноста,
 обезбеди други услови пропишани со законот или
за кои меѓусебно тие се договориле и
 обезбеди осигурување од професионални болести и повреда на работа за време на волонтирањето, согласно со прописите за пензиското и инвалидското осигурување и прописите за здравствено осигурување, доколку така е договорено.
3.4. Nadomestoci na lica volonteri

Licata volonteri, imaat pravo na nadomestok na tro{ocite, povrzani so volonterstvoto i toa:
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Nadomestok na tro{oci za hrana i tro{oci za prevoz, do i od mestoto na volontiraweto, koj se ispla-tuva
najmnogu vo visina do 15% od prose~na isplatena bruto plata po vraboten, za prethodnata 2021 godina, koja iznesuva :
6.433,00 denari;
odnosno 15% od prose~na isplatena mese~na bruto
plata za 2021 godina, koja spored Soop{tenieto na DZS br.
4.1.22 od 22.02.2022 godina, iznesuva:
42.887,00 denari.
Tro{ocite za slu`beni patuvawa i tro{oci za obuka, koi se isplatuvaat vo ista visina, kako i za vrabotenite
kaj organizatorot na volonterskata rabota.
Volonter stransko fizi~ko lice ima pravo i na tro{oci za prestoj, zdravstveno osiguruvawe i povratni
patni tro{oci.
3.5. Dano~en tretman na nadomestocite na volonterite

Soglasno ~len 12 to~ka 15 od Zakonot za Danok na
li~en dohod (“Slu`ben vesnik na RM” 241/2018; 275/19;
290/20; 85/21), e propi{ano deka nadomestokot na licata
volonteri se osloboduva od danok na dohod .
Soglasno ~len 9 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za Danok
na dobivka, (“Slu`ben vesnik na RM” 112/14...151/21), e
propi{ano deka nadomestocite za licata volonteri se
dano~no priznati rashodi, odnosno ne se odano~uvaat so danok na dobivka.
4. ДOGOVOR ZA VOLONTERSTVO
Soglasno ~лен 14 od Zakonot, oрганизаторот на волонтерската работа е должен со волонтер – домашно физичко лице,
да склучи договор за волонтерство во писмена форма, доколку
волонтерската работа трае повеќе од 40 часа месечно.
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Организаторот на волонтерската работа може да склучи
договор за волонтерство и со волонтер - домашно физичко лице
за волонтерска работа, која трае помалку од 40 часа месечно.
Организаторот на волонтерската работа е должен со
волонтер – странско fизичко лице, да склучи договор во
писмена форма за волонтерство за сите волонтерски услуги.
Договорот за волонтерство, ги содржи следниве
елементи:

ДОГОВОР ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ
Склучен на ден ____________ година, помеѓу:
1. (Организаторот на волонтерска rabota) и
2. Име и презиме на волонтерот со ЕМБГ
_________________ со адреса на живеење на ул
_______________бр. _______, место ______ (волонтер)
Член 1
Volonterski aktivnosti koi gi vr{i volonterot se
predavawa i razgovori so programa za za{tita na naselenieto od zarazni bolesti.
Volontiraweto se vr{i vo vremetraewe od tri
meseci.
Член 2
Javnata zdravstvena ustanova so obvrzuva, za
izvr{enata usluga na volonterot, mese~no da mu ispla}a
nadomest na tro{oci za: hrana, prevoz do i od mestoto na
volontiraweto i tro{oci za slu`beni patuvawa i za obuka
vo ista visina kako i za vrabotenite vo Javnata zdravstvena ustanova.
Член 3
Isplatata na nadomestocite }e se izvr{i na
transakciska smetka na volonterot: _______________.
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Член 4
Dogovornite strani za pra{awata koi }e proizlezat
od volonterskiot odnos, a koi ne se uredeni so Zakonot za
volonterstvo, }e go primenuvaat Zakonot za obligacioni
odnosi.
Член 5
Договорот за волонтерство, престанува:
 со истекот на временскиот рок, за кој е склучен договорот;
 со спогодбено раскинување;
 со денот на правосилна одлука за одземање на деловна способност на волонтерот.
Член 6
Vo slu~aj na spor nadle`en e sudot vo Skopje.
Член 7
Овој договор е изработен во 4 (четири) истоветни
примероци од кои: 2 за организаторот на волонтерската работа, а 2 за волонтерот.
Назив на организаторот на
волонтерска работа
Име и презиме на овластеното лице
_________________________

Волонтер
Име и презиме
______________

5. PRESMETKA NA NADOMEST I PRIDONES ZA
LICATA ANGA@IRANI KAKO VOLONTERI
Soglasno ~len 9 od Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe (“Slu`ben vesnik na RM”
142/08…171/17;35/18; 247/18), Obvrznik za pla}awe na pridones vrz osnova na invalidnost i telesno o{tetuvawe pri~ineto so povreda e lice, kaj koe povredata nastanala so u~estvo
vo volonterskata rabota, soglasno so Zakonot kako i lica korisnici na socijalna pomo{ i nevraboteni lica, rabotno
anga`irani za vreme na vr{ewe na javni raboti.
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Soglasno ~len 13 od Zakonot za pridonesi, obvrznik za
presmetka i uplata na pridonesot za invalidnost i telesno
o{tetuvawe so povreda e organizatorot na volonterskata
rabota za licata volonteri.
Osnovica za presmetka na ovoj pridones e 50% od prose~no isplatenata mese~na plata po rabotnik vo RM objavena vo
Januari vo tekovnata godina, spored podatocite na DZS i toa
vo visina od:
43.509,00 x 50% = 21.755 denari.
Stapkata za presmetuvawe na ovoj pridones, iznesuva
4% od osnovicata. Spored toa pridonesot za invalidnost i
telesno o{tetuvawe, pri~ineto so povreda, iznesuva:
21.755 x 4% = 870,00 denari.
Pridonesot se pla}a so poпоlnuvawe na obrazecot
MPIN, pri {to obvrznikot za presmetka i uplata na pridonesot e dol`en podatocite da gi dostavi do UJP, najdocna do 10ti vo tekovniot mesec za prethodniot mesec na slednata uplatna smetka:
843–(op{tina) 149 prihodna 712113; podprograma 00.
5.1 Primer za presmetka na nadomest i pridones
za lica anga`irani kako volonteri
Javna zdravstven ustanova, sklu~ila dogovor so volonter-fizi~ko lice za vr{ewe na volonterski raboti i toa rabota na programa za za{tita na naselenieto od zarazni bolesti.
Soglasno Dogovorot za volontorawe za mesec
ФЕВРУАРИ 2022 godina na volonterot mu e isplateno:
Nadomest na ishrana i tro{ocite za prevoz
do i od mesto na volontirawe
(42.887 h 15%)
6.433,00
Pridones za invalidnost i telesno
o{tetuvawe so povreda na rabota
ili profesinalna bolesт (21.755 x 4%)
870,00
______________________________________________________
Vkupno tro{oci :
7.303,00
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NAPOMENA: Dokolku dogovorot za volonterstvo e
sklu~en na pogolem iznos od propi{aniot iznos od 7.303,00 denari, na razlikata se pla}a Дanok на доход.
Vi{okot isplaten iznos, zaedno so personalniot danok
se dodava vo Dano~niot bilans kako Dano~no nepriznat rashod.
Vkupnite tro{oci na javnata zdravstvena ustanova za
nadomestok za hrana i prevoz od 6.433,00 denari i pridonesot za invalidnost i telesno o{tetuvawe so povreda na rabota ili profesionalna bolest od 870,00 denari za anga`irawe na liceto volonter, iznesuvaat: 7.303,00 denari.
Kni`ewe:
1981 - Pridones za volonteri
1986 - Nadomest za volonteri
255 - Obvrski za drugi pridonesi
225 - Obvrski sprema gr|ani

870,00
6.433,00
870,00
6.433,00

-(presmetka po dogovor za volonterstvo za m. mart)

4259901 - Drugi dogovoreni uslugi
za volonterski pridones
4259902 - Drugi dogovoreni uslugi
za volonterski pridones
1981 - Pridones za volonteri
1986 - Nadomestok za volonteri

870,00
6.433,00
870,00
6.433,00

-(za isplateni tro{oci)

225 - Obvrski sprema gra|ani
6.433,00
255 - Obvrski za drugi pridonesi
870,00
1000 - Transakciska smetka
- (isplateni nadomestoci po izvod).

7.303,00

5.2 Popolnuvawe na MPIN Prijavata
za lica anga`irani kako volonteri
Obrazecot MPIN, se popolnuva posebno za vrabotenite, posebno za licata volonteri.
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Vo MPIN prijavata za presmetka i uplata na pridonesite za volonterite, se popolnuva na sledniot na~in:
Pole – 3.0 do pole 3.4
Pole - 1.3
Pole - 1.4
Pole – 3.5
Pole – 3.6
Pole – 3.7
Pole – 3.14
Pole – 3.15
Pole - 3.17
Pole - 3.30
Pole - 3.13
Pole - 3.31
Pole - 3.32

Vid na obvrska
Vid na obvrznik
Traewe na sta` vo denovi
Efektivna rabota - ~asovi
Iznos na efektivna rabota
Osnovica za pridonesi
Pridones za PIOM
[ifra za vid na osiguruvawe
Broj na prijava/odjava
zadol`.soc. osiguruvawe
Neto plata
Neto plata po zadr{ka
Broj na transakciska smetka

Podatoci za
osigurenik
222
110
28
160
7.303
21.755
8703
222
6.433
/

NAPOMENA: Obrazecot MPIN se popolnuva posebno
za vrabotenite, posebno za licata volonteri.
Vo pole 1.3 – Vid na obvrska se popolnuva {ifrata
222 – Pridones za lica von raboten odnos (Volonteri);
Vo pole 1.4 – Vid na obvrznik se popolnuva {ifrata
110 – Obvrznik pravno lice.
Vo pole 3.15 – Pridones za penzisko i invalidsko
osiguruvawe se vnesuva samo pridonesot za osiguruvawe vo
slu~aj na povreda na rabota po stapka od 4%, {to pretstavuva pridones za Penzisko i invalidsko osiguruvawe.
Na osnovica od 50% od prose~na plata 21.755,00 denari, so primena na stapka od 4% se presmetuva samo pridones
za PIO vo iznos od 870,00 denari vo pole 3.15




Vo pole 3.17 – [ifra za sta` na osiguruvawe, se
popolnuva {ifrata 222 – Lice von raboten odnos
osigurano vo slu~aj na nastanuvawe na invalidnost
i telesno o{tetuvawe.
Vo pole 3.30 – Broj na prijava/odjava od zadol`itelno socijalno osiguruvawe se vnesuva 1.
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Ova pole e zadol`itelno i se popolnuva broj na Dogovor za obvrznikot; (pr: Dokolku obvrznikot e prijaven vo raboten odnos (M1) i vo tekot na mesecot nema promeni, vo toj
slu~aj se vnesuva “1”.
Dokolku obvrznikot vo tekot na mesecot ima pres-tanok
(M2), i po~etok na vrabotuvawe (M1), presmetkata se popolnuva
vo dva reda.
Vo PRVIOT red se popolnuva prestanokot i poleto
3.30 se polnuva so {ifra “1”, a vo
Vo VTORIOT red se vnesuva povtornata prijava vo raboten odnos i se vnesuva {ifra “2”.
Vo zavisnost od brojot na vrabotuvawa vo mesecot za
ist obvrznik, kaj ist rabotodava~ se vnesuva broj na Dogovor
(kaj Agencijata za privremeno vrabotuvawe i sezonski vrabotuvawa).
 Износот во поле 3.7 – Iznos na efektivna rabota треба да биде еднаков на износот во поле 3.13 –
Neto plata, а во полето
 3.31 – Efektivna neto plata се внесува износот на
надоместокот за волонтерите, што треба да се
исплати.
Доколку волонтерот не работи цел месец, во тој случај се
пополнуваат помалку календарски денови и часови, како и полињата:
 3.27 – Data na zasnovawe na raboten odnos или
 3.28 – Data na prestanok na raboten odnos и полето
 3.29 – [ifra za promena na zasnovawe/ prestanok
na raboten odnos.
6. PREKR[O^NI ODREDBI ZA
NEPO^ITUVAWE NA ZAKONOT
Soglasno ~len 22 od Zakonot, Gлоба во износ од 200 до
400 евра во денарска протввредност ќе му се изрече за
прекршок на микро и мал работодавач - правно лице, Gлоба
во износ од 300 до 600 евра во денарска противвредност на
среден работодавач - правно лице, Gлоба во износ од 600 до
1.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач правно лице, ако:
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 Не го извести Министерството за труд и социјална
политика за почетокот на волонтирањето на странско
лице (Член 8 од Законот);
 Го стави волонтерот во нееднаква положба поради раса,
боја на кожа, пол, возраст, здравствената состојба односно инвалидност, религиозното, политичкото или друго
убедување, националното или социјалното потекло, статусот на семејството, имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности; (Член 9 од
Законот);
 Не ја надомести штетата на волонтерот предизвикана за
време или во врска со давање на волонтерската услуга,
согласно со одредбите од Законот за облигационите
односи (Член 12 став 2 од Законот);;
 Не обезбеди услови за вршење на волонтерска работа
согласно со законот и договорот за волонтерската работа, не му издаде волонтерска книшка за волонтерската
работа и не ја пополни волонтерската книшка со потребните податоците прпишани со овој закон, не обезбеди навремена исплата на однапред договорените трошоци, не
обезбеди тајност на податоците и заштита на приватноста на волонтерот, не обезбеди осигурување од професионални болести, повреда на работа за време на волонтирање, согласно со прописите за пензиско-инвалидско
осигурување и прописите за здравствено осигурување и
не обезбеди други услови пропишани со овој закон или за
кои меѓусебно тие се договориле (Член 13 од Законот);;
 Не склучи договор за волонтерство со волонтерот во
писмена форма, доколку волонтерската работа трае
повеќе од 40 часа месечно со домашно физичко лице или
не склучи договор за волонтерска работа со странско
физичко лице – волонтер (Член 14 став 1 и 2 од Законот);
 Со склучениот договор за волонтерство го избегне склучувањето на договорот за вработување (Член 17 од
Законот); и
 не води евиденција за волонтерската работа за сите
волонтери (Член 19 став 1 од Законот).
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Глоба во износ од 80 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот одговорното лице во
правното лице кај микро и мал работодавач, Глоба во износ
150 до 300 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и Глоба во износ 200 до 400 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.
За наведените прекршоци, прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.
Согласно член 24 од Законот, 25 до 35, Глоба во износ
од евра во денарска противредност ќе му се изрече на
волонтерот, ако:
 Не го извести организаторот на волонтерската работа за
болест или други причини за неможноста за давање на
волонтерски услуги;
 Предизвика штета од небрежност и не ја надомести
штетата согласно со Законот за облигационите односи;
 Предизвика штета кај трети лица и не ја надомести
штетата согласно со Законот за облигационите односи;
За наведените прекршоци, прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.
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ПРАВО И ЛЕГИСЛАТИВА
М-р. Христина Игнатоска

ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Социјалната сигурност како цивилизациска придобивка го опфаќа и делот од работоспособното население во услови пред вработување и губењето на работа од работен однос.

ВОВЕД
Со Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност (“Службен весник на РСМ” 37/97...103/21), се уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и обврските на
работодавачите, невработените лица, други лица кои бараат
работа и државата, во врска со вработувањето и осигурувањето
во случај на невработеност и други прашања од значење за
вработувањето.
Секој има право на пристап до вработување, без какви
било ограничувања, согласно со принципот на еднаков третман,
утврден во Законот за работните односи и во другите закони.
Согласно со принципот на еднаков третман, забранета е
дискриминација при вработување по основа на брачен статус,
семеен статус, боја на кожа, пол, јазик, политичко или друго убедување, активност во синдикати, национална припадност, социјален статус, инвалидност, возраст, сопственост, општествен
или друг статус.
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Според законот, невработено лице претставува лице кое
не е вработено, активно бара работа и ги исполнува условите
предвидени со законот.
1. ПРАВА НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ
НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Работниците кои се во работен однос, задолжително се
осигурени во случај на невработеност.
Во случај на невработеност може да се осигуруваат и
брачните другари на државјаните на Република Северна Македонија на работа во друга држава, а кои биле во работен однос
пред заминувањето во странство. Основицата за пресметување
на правото е остварената просечна месечна плата на лицето во
годината пред заминувањето во странство, која се усогласува со
порастот на платите во Републиката.
1.1. Права на осигурување
Права од осигурување во случај на невработеност,
според законот се:
1) паричен надоместок;
2) подготовка за вработување (обука, преквалификација или доквалификација);
3) право на здравствена заштита, во согласност со
прописите за здравствена заштита;
4) право на пензиско и инвалидско осигурување во
согласност со прописите за пензиското и инвалидското осигурување на невработеното лице корисник на паричен надоместок
на кое му недостасуваат најмногу до 18 месеци пред исполнување на услови за стекнување право на старосна пензија, а кое
нема 15 години стаж на осигурување, до остварување на 15 години стаж на осигурување и
5) права на инвалидни лица за вработување со поволни
услови во согласност со закон.
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1.2. Паричен надоместок
Право на паричен надоместок има невработено лице кое
било во работен однос најмалку девет месеци непрекинато
или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци.
Право на паричен надоместок има невработено лице за
времето поминато во работен однос, за кое се уплатувани придонеси од задолжително социјално осигурување и тоа:
– во работен однос со полно работно време;
– во работен однос со неполно работно време, пресметано во полно работно време;
– во работен однос на определено време (сезонска работа) подолго од 40 часа во неделата, ако тоа време му е пресметано во работен стаж и
– за работа во странство.
За остварување право на паричен надоместок како време
поминато во работен однос не се смета времето за кое невработеното лице примало паричен надоместок.
Право на паричен надоместок, не може да оствари
невработено лице на кое работниот однос му престанал поради:
– давање писмена изјава на работникот дека сака да му
престане работниот однос, освен ако таквата изјава е дадена
поради промена на местото на живеење на брачниот другар или
склучување на брак;
– спогодбено престанување на работниот однос;
– остварува права од работен однос, спротивно на закон;
– престанок на работен однос по сила на закон, освен во
случај на престанок на правното лице поради стечај;
– неоправдано изостанување од работа, последовно три
работни дена или пет работни дена со прекин во текот на една
година;
– престанок на работниот однос со отказ од страна на работодавачот за кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор и
договор за работа;
– одбивање да работи на работи на кои е распореден во
согласност со закон;
– одбивање да биде преземан со спогодба кај друг работодавач, во согласност со закон;
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

51

Деловни Информации 2/2022

– одбивање обука, преквалификација или доквалификација за друго работно место кај ист или друг работодавач, што
му се обезбедува во согласност со закон;
– губење на работната способност согласно со прописите
за пензиското и инвалидското осигурување и
– исполнување услови за остварување право на пензија.
2. ВИСИНА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК
Висината на месечниот паричен надоместок за време на
невработеност се утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавачот согласно со закон, колективен договор и договор за вработување и изнесува 50% од просечната
месечна нето плата на работникот за последните 24 месеца за лице кое има право на паричен надоместок до 12 месеца,
а за лице кое има право на паричен надоместок подолго од 12
месеца, паричниот надоместок за првите 12 месеца изнесува
50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеца, а за преостанатото време 40% од просечната
месечна нето плата.
Надоместокот не може да изнесува повеќе од 80% од
просечната месечна нето плата по работник во Републиката,
објавена за последниот месец.
Паричниот надоместок се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот
завод за статистика во јануари за тековната година, за корисниците на паричен надоместок над 12 месеци.
3. ВРЕМЕ ЗА КОЕ СЕ ИСПЛАТУВА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК
Времето за кое се исплатува паричниот надоместок,
зависи од времето за кое невработеното лице било осигурано во
случај на невработеност.
Паричниот надоместок на невработеното лице се исплатува:
1) еден месец, ако има стаж на осигурување најмалку
девет месеца во непрекинато траење или 12 месеца со прекин
во последните 18 месеца;
2) два месеца, ако има стаж на осигурување над 18
месеца до две и пол години;
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3) три месеца, ако има стаж на осигурување над две и
пол до пет години;
4) четири месеца, ако има стаж на осигурување над пет
до седум и пол години;
5) пет месеца, ако има стаж на осигурување над седум
и пол до десет години;
6) шест месеца, ако има стаж на осигурување над десет
до дванаесет и пол години;
7) седум месеца, ако има стаж на осигурување над
дванаесет и пол до 15 години;
8) осум месеца, ако има стаж на осигурување над 15 до
седумнаесет и пол години;
9) девет месеца, ако има стаж на осигурување над
седумнаесет и пол до 20 години;
10) десет месеца, ако има стаж на осигурување над 20
до дваесет и две и пол години;
11) единаесет месеца, ако има стаж на осигурување
над дваесет и две и пол до 25 години и
12) дванаесет месеца, ако има стаж на осигурување
над 25 години.
На невработеното лице кое има над 15 години стаж на
осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до 18 месеци
пред исполнување на услови за стекнување право на старосна
пензија, паричен надоместок му се исплатува до неговото вработување, односно до настапувањето на некои од основите за
престанок на правото на паричен надоместок.
Паричниот надоместок на невработеното лице продолжува да се исплатува и по истекот на времето определено во
член 71 на законот:
– на жена корисник на паричен надоместок за време на
бременост и породување според прописите за работните односи;
– ако Агенцијата го упатила на обука, преквалификација
или доквалификација до истекот на времето определено за тоа.
Неисплатениот дел од паричниот надоместок може по
барање на невработеното лице да се исплати во еднократен
износ или во месечни рати, но не подолго од 24 месеца, доколку
средствата се користат за засновање работен однос на неопределено време.
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Корисникот на средствата е должен да ги врати искористените средства на Агенцијата за вработување доколку на лицето му престане работниот однос не по негова вина, пред истекот
на двојно повеќе време од времето за кое користел средства, со
банкарска камата на средствата по видување.
Лицето не може да биде евидентирано како невработено
лице двојно повеќе време од времето за кое му е исплатен
паричниот надоместок во еднократен износ или на рати.
Паричниот надоместок на невработеното лице му припаѓа од денот на престанокот на работниот однос, ако невработеното лице поднесе барање до Агенцијата кај која е уплатуван
придонесот за вработување, во рок од 30 дена од денот на
престанокот на работниот однос.
Ако невработеното лице поднесе барање по истекот на
рокот, паричниот надоместок му припаѓа од денот на поднесувањето на барањето за преостанато време.
Паричен надоместок не му припаѓа на невработеното
лице кое поднело барање, по истекот на времето за кое според
член 71 од законот, имало право на исплата на паричниот надоместок.
Овластено службено лице од Агенцијата кое ја води
постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на
барањето, по службена должност да ги прибави доказите и податоците потребни за докажување на исполнетоста на условите од
членот 65 од законот.
Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган
од кој се побарани доказите и податоците, е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.
Образецот на барањето и потребната документација за
остварување на правото на паричен надоместок ги пропишува
министерот надлежен за работите од областа на трудот, во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.
4. ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОК
Исплатата на паричен надоместок на невработеното
лице се запира за време:
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– на отслужување на доброволен воен рок,
– додека е во притвор или издржување на казна затвор
до шест месеци;
– додека невработеното лице привремено престојува
надвор од Република Северна Македонија до 12 месеци, а
претходно писмено ја известил Агенцијата,
– работно ангажирање над 30 дена за вршење на јавни
работи и
– работно е ангажирано или врши дејност.
По престанокот на причините, продолжува исплатата на
паричниот надоместок за преостанатото време за кое на невработеното лице му е признато право на паричен надоместок.
Невработеното лице на кое работниот однос му престанал 30 дена пред неговото одење на отслужување, односно
дослужување на воениот рок, има право на паричен надоместок
ако поднесе барање до Агенцијата, во рок од 30 дена по враќањето и ако ги исполнува условите пропишани со законот.
5. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК
Правото на паричен надоместок на невработеното лице
му престанува ако:
– заснова работен однос;
– основа трговско друштво, претпријатие или друго
правно лице;
– врши занаетчиска или друга професионална дејност;
– одбие да се јави кај работодавачот ако е упатен од
Агенцијата за засновање работен однос;
– одбие да заснова работен однос кај работодавачот ако
го упатила Агенцијата;
– одбие вработување со полно или скратено работно
време, кое не е помало од половината од полното работно време, а е соодветно на неговото образование, знаење и можности;
– одбие обука, преквалификација или доквалификација
која одговара на неговата стручна подготовка, знаења и способности или по своја вина ја прекине обуката, преквалификацијата
или доквалификација;
– исполни услови за стекнување право на пензија или
оствари право на пензија;
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– невработеното лице од страна на надлежен орган се
затекне на работа, е работно ангажирано или врши дејност
спротивно на закон;
– ја загуби работната способност со денот на утврдување
на изгубената работна способност;
– неоправдано одбие привремено вработување во исклучителни случаи (поплави, земјотреси, неопходно извршување на
земјоделски работи и слично) од страна на надлежен орган кој
организира акција за отстранување на последиците или за нивно
спречување;
– одбие работно ангажирање за вршење на јавни работи;
– одбие вработување на работно место за кое се бара
пониска стручна подготовка од неговата, а ако непосредно пред
да остане невработен, со своја согласност, работел на такво
работно место или изјавил дека прифаќа вработување и на
понизок степен на стручна подготовка;
– отпочне издржување на казна затвор, подолго од шест
месеци;
– не се јавува во Агенцијата во утврдениот рок;
– не се јави на покана на Агенцијата од неоправдани
причини;
– не ја извести Агенцијата во рок од осум дена за секоја
промена која е услов или основа за стекнување, остварување
или губење на правото на паричен надоместок.
Осигуреникот кој е вработен со половина од полното
работно време, го задржува правото да биде упатен од страна
на Агенцијата на работното место со полно работно време и
право на 50% од паричниот надоместок.
Невработеното лице на кое му престанало правото на
паричен надоместок, може да го оствари тоа право ако повторно
ги исполни условите за здобивање со право на паричен надоместок од членот 65 на законот, со тоа што во стажот на осигурување не му се пресметува времето поминато во работен однос
пред примениот последен паричен надоместок, освен на невработеното лице кое по престанокот на работен однос има над 15
години стаж на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу
до 18 месеци пред исполнување на услови за стекнување право
на старосна пензија.
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Невработеното лице на кое поради засновање на работен однос му престанало правото на паричен надоместок пред
истекот на времето за кое имал право, а повторно остане невработен, продолжува да го користи тоа право, доколку е поповолно
за него.
6. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Невработеното лице ги остварува правата од осигурување во случај на невработеност во согласност со законот и
прописите за општа управна постапка.
Правата се остваруваат во Агенцијата каде што е евидентирано невработеното лице, врз основа на поднесено барање.
По барањето за остварување на правата од членот 80
став 1 од законот, Агенцијата каде што е евидентирано невработеното лице донесува решение во рок од 30 дена од денот на
приемот на барањето.
Жалбата против решението се поднесува до министерството надлежно за работите од областа на трудот во рок од 15
дена од денот на приемот на решението и не го одлага извршувањето на решението.
Невработеното лице кое користи права должно да ја
извести Агенцијата за сите промени што влијаат на стекнувањето или губењето на правата, најдоцна во рок од осум дена од
настанувањето на промените.
Агенцијата има право да бара враќање на средствата со
банкарска камата на средства по видување, исплатени во име на
осигурување во случај на невработеност, во случаи кога правото
било остварено врз основа на неточни податоци или лицето кое
го стекнало тоа право не известило за промените кои влијаат врз
остварувањето и престанувањето на правото, односно ако средствата се ненаменски потрошени од страна на работодавачот.
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ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
P L A T I
ZA MESEC FEVRUARI 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 22.02.2022
Prose~na isplatena mese~na NETO plata po vraboten za 2021 godina
Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za 2021 godina

43.509,00

21.755,00
696.144,00
8.788,00

2.352,00
28.718,00
42.887,00

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~en dohod.
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4. PREGLED NA NAJNIZOK I NAJVISOK
IZNOS NA PRIDONESI

PRIDONESI
Pridones za penzisko i invalidsko osiguruvawe za mesec
FEVRUARI 2022 godina, po
vraboten
Pridones za zdravstveno osiguruvawe za mesec FEVRUARI
2022 godina, po vraboten
Pridones za vrabotuvawe za
mesec FEVRUARI 2022 godina,
po vraboten
Pridones za profesionalno zaboluvawe za mesec FEVRUARI
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 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

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Сл. Весник
на РСМ
239/2019
Закон
88/2020
Уредба
75/2020
Објава
80/2021
Објава
61

Деловни Информации 2/2022

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 dohod 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 FEVRUARI 2022 godina,
iznesuvaat:
160 ~asa.
9. PROSE^NA BRUTO PLATA ZA 2022 godina
9.1. Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za mesec (XII), а се однесува за месец FEVRUARI/2022
godina, iznesuva:
44.711,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.18 od 22.02.2022).
9.2. Prose~na isplatena mese~na BRUTO PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (X-XI-XII/2021 godина), а се
однесува месец FEVRUARI/2022 godina iznesuva:
43.925,00 denari,
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.18 od 22.02.2022).
10. PROSE^NA НЕТО PLATA ZA 2022 godina
10.1. Prose~na isplatena mese~na НЕТО plata po vraboten za mesec (XII), а се однесува за месец FEVRUARI/2022
godina, iznesuva:
29.943,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.17 od 22.02.2022).
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10.2. Prose~na isplatena mese~na НЕТО PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (X-XI-XII/2021 godина), а се
однесува месец FEVRUARI/2022 godina iznesuva:
29.406,00 denari,
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.17 od 22.02.2022).
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 (XII), а се однесува за месец FEVRUARI 2022 godina
iznesuva:
29.943,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.17 od 22.02.2022).
Soglasno ~len 9 od Zakonot za isplata na platite vo
RM, rabotodavecot mo`e da vr{i isplata na slednite nadomestoci, soglasno OSNOVICATA od 29.943,00 denari:
Za OP[TESTVENI pravni lica
REGRES ZA GODI[EN ODMOR

17.966,00 denari
(60% od osnovicata )
(29.943,00 x 60%)

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

59.886,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata)

(2 x 29.943,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 59.886,00 denari
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ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

17.966,00 denari
(60% od osnovicata)

(29.943 x 60%)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 17.966,00 denari.
11.2. Nadomestoci od plata za PRIVATEN SEKTOR
Prose~na isplatena mese~na NETO PLATA po vraboten vo prethodnite tri meseci (X-XI-XII/2021 godina), а се однесува за месец FEVRUARI/2021 godina, iznesuva:
29.406,00 denari
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.17 od 22.02.2022).
Iznosot 29.406,00 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 FEVRUARI/2022 godina iznesuva:
11.762,00 denari vo NETO iznos
(29.406,00 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

35.769,00 denari
(44.711,00 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

58.812,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata (2 h 29.406)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.812,00 denari
JUBILEJNA NAGRADA

29.406,00 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

17.644,00 denari
60% od osnovicata – ( 60% od 29.406,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 17.644,00 denari.
DNEVNICI ZA SLU@BENI PATUVAWA VO ZEMJATA
2.352,00 denari
- 8% od osnovicata (8% od 29.406,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 2.352,00 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

88.218,00 denari
vo visina od TRI osnovici (3 h 29.406,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 88.218,00 denari.
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POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO

58.812,00 denari
vo visina od DVE osnovici (2 h 29.406,00 denari)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 58.812,00 denari.
POMO[ VO SLU^AJ NA ELEMENTARNI NEPOGODI

29.406,00 denari
(vo visina na osnovicata)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 29.406,00 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

5.744,00 denari
(vo visina od 20% od prose~na neto plata, isplatena vo prethodnata 2021 godina (28.718,00 h 20%)

Se presmetuva i pla}a na Danok na li~en dohod NAD
5.744,00 denari.
НЕПРЕКИНАТО BOLEDUVAWE
PODOLGO OD 6 MESECI
(поради повреда на работа и професионално заболување)
29.406,00 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
2021 година (4 х 28.718,00 денари).
114.872,00 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 FEVRUARI/2022 godina iznesuva (2 x 29.130,00 денари)
58.260,00 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 2021 godina vo RSM vo visina od:
(21.444,00 denari 50% od 42.887,00 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 2021 godina, na godi{no nivo po vraboten, koi
iznesuvaat:
85.774,00 денари: (2 x 42.887,00).
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 2022
1
ЈАНУАРИ 2022
ФЕВРУАРИ 2022

Proseчna Nето плата
по работник во
претходниот месец
2
29.145,00
29.130,00

Најнизок
износ на
испратнина
3 (2x50%)
14.573,00
14.565,00

NAPOMENA 1: Prose~nata neto plata na rabotnikot vo
poslednite {est meseci pred otkazot i istata da ne bide
pomala od 50% od prose~nata neto plata isplatena po rabotnik vo RM, vo posledniot mesec pred otkazot.
NAPOMENA 2: Raboten odnos, se smeta vremeto pominato vo raboten odnos kaj ist rabotodava~ i rabotniot
odnos kaj prethodniot rabotodava~, na koj poradi nastanatata statusna promena, praven sledbenik e posledniot rabotodava~.
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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%.
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:
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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 studenti, 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 vesnik
na RM” 150/12; 189/13; 119/15; 150/16), основната плата на
работnикот се зголемува по час најмалку за:





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

За работа во денови на празници и неработни денови
утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата, што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за
поминатите часови на работа зголемена за 50%. Додатоците
меѓусебно не се исклучуваат.
Правото на зголемен надоместок по основ на работа во
три смени, работникот го остварува само за ефективно поминато работно време, во смени.
NAPOMENA: Osnovnata plata na rabotnikot, se zgolemuva za 0,5% za sekoja godina raboten sta`.
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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

8.822,00 denari
(30% od prose~na Mese~na Neto plata, isplatena vo RM
vo prethodni tri meseci) (30% h 29.406,00)

(Osloboden od Danok na li~en dohod do 8.822,00 denari);
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA RABOTNIK
59.886,00 denari (2 h 29.943,00)
(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 59.886,00 denari);
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO
29.943,00 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 29.943,00 denari);
JUBILEJNA NAGRADA
(za najmalku 10 godini rabota kaj ist rabotodava~)
(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za 2022 godina NE E PROPI[ANA)
DNEVNICI ZA SLU@BENI PATUVAWA VO ZEMJATA
(Soglasno Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na RM za 2022 godina od 01.01.2022 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

59.886,00 denari (2 h 29.943,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 59.886,00 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 2022 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 FEVRUARI//2022

6.433,00 denari (42.887,00 h 15%)
(vo visina od 15% od prose~na mese~na bruto plata, isplatena
vo 2021 godina):

Osloboden od Danok na li~en dohod do 6.433,00 denari.
VREDNOSTA NA BODOT ZA PLATITE NA
DRЖAVNITE SLUЖBENICI za 2022 godina iznesuva:
81,60 denari
Soglasno Odlukata za utvrduvawe na vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici (“Slu`ben vesnik na
RM” 293/2021).
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Просечна месечна БРУТО плата исплатена по вработен за Шифра
84-Јавна управа и одбрана за ЈАВЕН СЕКТОР- (за задолжително
социјално осигурување) za XII/2021 godina, se odnesuva za mesec
FEVRUARI/2022 godina iznesuva
23.056,00 denari( 50% od 46.111,00)
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%

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

75

Деловни Информации 2/2022

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 PLATA ZA 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)
78

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 ЈАНУАРИ 2022
изнесува (4,6%)
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 ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА
1.

2.

Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот ЈАНУАРИ
2022 година во однос на просечните
цени на мало во 2021 година, изнесува:
Kоефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок на
добивка за месец ЈАНУАРИ 2022 година, изнесува:

4,6%

4,6%

Бидејки коефициентот на МДБ за месец ЈАНУАРИ/2022
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 4,6%.
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KОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ ЗА
МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА
Месечен коефициент за ЈАНУАРИ/2022 (0,027).
Кумулативен коефициент од I до I 2022 (0,027).
1. ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
R.br

ОПИС

Коефициент

1.

Meсечен коефициент на пораст на цените на производителите на индустриски производи во JAНУАРИ/2022 година, во однос на ДЕКЕМВРИ/2021 година.

0,027

Коефициент на пораст на цените на
производителите на индустриски производи од почетокот на годината до
крајот на ЈАНУАРИ/2021 година.

0,027

Коефициент на пораст на цените на
прoизводителите на индустриски производи во ЈАНУАРИ/2022 година во
однос на ЈАНУАРИ/2021 година.

0,181

2.

3.

2. ЦЕНИ НА МАЛО
Р.бр
1.

2.

3.

80

ОПИС
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ЈАНУАРИ/2022 година,
во однос на ДЕКЕМВРИ/2021 година.
Kоефициент на пораст на цените на
мало од почетокот на годината до крајот
на ЈАНУАРИ/2021/2021 година.
Koeфициент на пораст на цените на
мало во ЈАНУАРИ/2022 година во однос на ЈАНУАРИ/2021 година.

Коефициент
0,012

0,012

0,073
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3. TРОШОЦИ НА ЖИВОТ – ИНФЛАЦИЈА
Р.бр.
1.

2.

OПИС
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во ЈАНУАРИ/2022 година, во однос на ДЕКЕМВРИ/2021 година.
Koeфициент на пораст на трошоците
на живот во Република Македонија во
период од почетокот на годината до
крајот на ЈАНУАРИ/2022 година во
однос на просекот на трошоците на
живот во 2021 година.
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PREGLED
NA CENI NA ODDELNI
NAFTENI DERIVATI
(od 01.02.2022)
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”
22/2022), 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 01.02.2022 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 79,50
Do 81,50
Den/lit.
do 71,50
Den/lit.
do 71,50
Den/lit.
do 44,722

Koeficienti
30%
23,85
24,45
21,45
21,45
13,416

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.
1.
2.
2.
1.
1.
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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 38,155
do 39,895
Den/lit.
do 38,653
Den/lit.
do 38,427
Den/lit.
do 35,010

Koeficienti
30%
11,47
11,97
11.59
11,53
10,50
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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
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 08.02.2022)
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”
262022), 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 08.02.2022 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

Do 81,00
Do 83,00
Den/lit.
do 73,50
Den/lit.
do 73,00
Den/lit.

M – 1 NS

do 46,537

Koeficienti
30%
24,30
24,90
22,05
21,90
13,96

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

do 39,544

11.86

2.

(EURO SUPER) BS - 98

do 41,290

12,39

B) DIZEL GORIVO

Den/lit.

EURO DIZEL BS (D-E V)

do 40,200

2.
1.
1.
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Koeficienti

A) MOTORNI BENZINI

V) MASLO ZA GOREWE

Den/lit.

EKSTRA LESNO 1 (EL-1)

Do 39,737

G) MAZUT

Den/lit.

M – 1 NS

do 36,548

30%

12,06
11,92
10,96
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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
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 15.02.2022)
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”
32/2022), 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 15.02.2022 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 82,00

24,60

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

Do 84,00
Den/lit.
do 74,00
Den/lit.
do 73,00
Den/lit.

25,20

M – 1 NS

do 46,491

13,95

22,20
21,90

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

Do 40,203

12,06

2.

(EURO SUPER) BS - 98

do 41,918

12,57

B) DIZEL GORIVO

Den/lit.

EURO DIZEL BS (D-E V)

do 40,469

V) MASLO ZA GOREWE

Den/lit.

EKSTRA LESNO 1 (EL-1)
G) MAZUT
M – 1 NS

Do 39,912
Den/lit.
do 36,509

2.
1.
1.
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Koeficienti

A) MOTORNI BENZINI

30%

12.14
11,97
10,95
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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
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 22.02.2022)
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”
38/2022), 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 22.02.2022 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 82,50

24,75

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

Do 84,50
Den/lit.
do 74,00
Den/lit.
do 73,50
Den/lit.

25,35

M – 1 NS

do 46,921

14,08

22,20
22,05

Tabela 2
Najvisoki nabavni ceni
Red.
Br.

den/lit.

1.

(EURO SUPER) BS - 95

do 40,653

12,19

2.

(EURO SUPER) BS - 98

do 42,379

12,71

B) DIZEL GORIVO

Den/lit.

EURO DIZEL BS (D-E V)

do 40,769

V) MASLO ZA GOREWE

Den/lit.

EKSTRA LESNO 1 (EL-1)
G) MAZUT
M – 1 NS

Do 40,050
Den/lit.
do 36,874

2.
1.
1.
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Koeficienti

A) MOTORNI BENZINI

30%

12.23
12,02
11,06
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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
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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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

90

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

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%
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30.06.2020
31368
24.12.2020
19476
29.06.2021
31.12.2021
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KURSNI LISTI
NA NBRM OD 01.02.2022 DO 28.02.2022 GODINA

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

92

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

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

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

Sreden kurs na devizi
01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
61.6950
61.6950
61.6950
55.3021
54.7913
54.4864
74.1972
73.8862
73.9748
59.2993
59.4708
59.3278
5.8819
5.9073
5.9408
6.1643
6.1919
6.2175
0.4790
0.4778
0.4769
8.2902
8.2916
8.2942
43.3464
43.1464
43.0530
38.9981
38.8801
38.9784
31.5446
31.5446
31.5446
2.5314
2.5352
2.5391
0.1727
0.1731
0.1741
13.4435
13.4693
13.5746
12.4699
12.4725
12.4730
8.1940
8.1959
8.1976
4.1320
4.0954
4.0321
0.7114
0.7147
0.7189
10.2774
10.3564
10.3382
8.6940
8.6136
8.5657
7.0919
7.0284
6.9913
0.0038
0.0038
0.0038
17.3106
17.3009
17.2443
0.7401
0.7327
0.7291
0.0457
0.0456
0.0454
2.6609
2.6674
2.6577
13.2129
13.0907
13.0180
36.3275
36.2230
36.2698
1.0827
1.0727
1.0677
40.8306
40.5915
40.4451
1.6610
1.6506
1.6419
3.5511
3.5946
3.5567
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Sreden kurs na devizi
05.02.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
04.02.2022 06.02.2022 08.02.2022
07.02.2022
61.6950
61.6950
61.6950
EMU
1
978
EUR
54.6651
53.8163
53.8962
SAD
1
840
USD
74.1437
72.9342
72.8480
G. BRITANIJA
1
826
GBP
59.2822
58.3846
58.3625
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.9396
5.9058
5.9048
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1977
6.1398
6.1292
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4759
0.4684
0.4688
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2937
8.2888
8.2875
DANSKA
1
208
DKK
43.0410
42.3061
42.4137
KANADA
1
124
CAD
38.9267
38.1658
38.3270
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5446
31.5446
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.5562
2.5326
2.5471
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1743
0.1748
0.1745
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.6147
13.5671
13.5796
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4735
12.4722
12.4735
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1938
8.1959
8.2041
1
ХРВАТСКА
191
HRK
4.0311
3.9785
3.9743
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.7159
0.7066
0.7126
1
РУСИЈА
643
RUB
10.3095
10.1422
10.1906
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.5932
8.4603
8.4738
1
КИНА
156
CNY
7.0135
6.9098
6.9163
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0038
0.0037
0.0037
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.1618
16.7919
16.8810
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7300
0.7204
0.7213
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0454
0.0449
0.0450
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.6552
2.6158
2.6170
1
МЕКСИКО
484
MXN
13.0668
12.8762
12.8775
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
36.2890
35.6887
35.7073
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.0709
1.0501
1.0461
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
40.5568
40.0123
40.0903
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6485
1.6323
1.6350
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.5690
3.5079
3.4856
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА

94

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

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

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

Sreden kurs na devizi
09.05.2022 10.05.2022
61.6950
54.0805
73.1330
58.5064
5.9076
6.1231
0.4685
8.2882
42.5336
38.4992
31.5446
2.5432
0.1747
13.6156
12.4762
8.2025
3.9660
0.7192
10.2468
8.4937
6.9380
0.0038
16.7864
0.7237
0.0451
2.6186
12.9231
35.8775
1.0508
40.1948
1.6406
3.4978

61.6950
53.9528
73.2198
58.4510
5.9279
6.1336
0.4672
8.2882
42.5072
38.7215
31.5446
2.5401
0.1748
13.6690
12.4765
8.1949
3.9673
0.7213
10.2487
8.4794
6.9238
0.0038
16.7572
0.7209
0.0452
2.6285
12.8926
36.0642
1.0528
40.1948
1.6494
3.5198

11.05.2022
61.6963
53.9350
73.2300
58.3637
5.8605
6.1272
0.4659
8.2921
42.5550
38.8174
31.5453
2.5337
0.1743
13.7344
12.4762
8.1961
3.9846
0.7257
10.3399
8.4839
6.9211
0.0038
16.7671
0.7179
0.0451
2.6413
12.8923
36.1304
1.0531
40.2061
1.6527
3.5647
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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

12.02.2022
[ifra Valuta Va`i za
13.02.2022 15.02.2022
14.02.2022
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

61.6973
54.0399
73.4842
58.4421
5.8464
6.1249
0.4666
8.2926
42.5557
38.7376
31.5458
2.5281
0.1746
13.6486
12.4747
8.1922
4.0046
0.7186
10.4108
8.5025
6.9281
0.0038
16.6939
0.7186
0.0452
2.6459
12.8987
36.1120
1.0550
40.2225
1.6549
3.5718

61.6950
54.5201
73.6921
58.9142
5.8116
6.1270
0.4724
8.2911
42.7517
38.7970
31.5446
2.5154
0.1728
13.5892
12.4745
8.1940
4.0190
0.7145
10.4630
8.5763
6.9883
0.0038
16.7490
0.7218
0.0455
2.6670
13.0103
36.0536
1.0616
40.4637
1.6765
3.6014

16.02.2022
61.6950
54.3808
73.6481
58.8524
5.8346
6.1149
0.4703
8.2899
42.7458
38.8312
31.5446
2.5265
0.1736
13.6990
12.4863
8.1943
3.9876
0.7216
10.4609
8.5724
6.9691
0.0038
16.8584
0.7221
0.0454
2.6695
12.9903
35.9885
1.0611
40.4160
1.6800
3.5918
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Sreden kurs na devizi
19.02.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
17.02.2022 18.02.2022 20.02.2022
21.02.2022
61.6950
61.6950
61.6950
EMU
1
978
EUR
54.2517
54.2612
54.3377
SAD
1
840
USD
73.4989
73.8951
73.9482
G. BRITANIJA
1
826
GBP
58.6677
58.9480
59.0270
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.8555
5.8241
5.8315
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1027
6.0948
6.0804
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4689
0.4715
0.4724
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2912
8.2926
8.2943
DANSKA
1
208
DKK
42.7962
42.7280
42.7725
KANADA
1
124
CAD
38.9022
39.0821
39.1615
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5446
31.5446
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.5321
2.5302
2.5350
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1735
0.1733
0.1731
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.7219
13.6902
13.6490
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4798
12.4808
12.4755
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1938
8.1900
8.1872
1
ХРВАТСКА
191
HRK
3.9852
3.9817
3.9886
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.7227
0.7142
0.7150
1
РУСИЈА
643
RUB
10.4986
10.5471
10.5579
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.5567
8.5616
8.5878
1
КИНА
156
CNY
6.9545
6.9561
6.9660
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0038
0.0038
0.0038
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.0165
17.0282
17.0071
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7225
0.7233
0.7288
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0453
0.0453
0.0455
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.6625
2.6781
2.6792
1
МЕКСИКО
484
MXN
12.9625
12.9579
12.9808
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
36.0621
36.3982
36.5146
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.0574
1.0580
1.0564
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
40.3473
40.3816
40.4425
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6778
1.6886
1.6933
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.5840
3.6314
3.6109
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА

[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

Sreden kurs na devizi
22.02.2022 23.02.2022 24.02.2022
61.6950
61.6950
61.6948
54.4144
54.3952
54.3854
74.0636
73.7185
73.9214
59.3964
59.1969
59.1456
5.7911
5.8205
5.8391
6.0641
6.1073
6.1489
0.4738
0.4726
0.4725
8.2927
8.2932
8.2936
42.6837
42.7221
42.8615
39.1689
39.1988
39.5682
31.5446
31.5446
31.5445
2.5342
2.5186
2.5209
0.1726
0.1734
0.1727
13.6039
13.5752
13.5650
12.4767
12.4727
12.4717
8.1867
8.1856
8.1865
3.9883
3.9306
3.9328
0.6925
0.6870
0.6789
10.6288
10.6966
10.8602
8.5889
8.5961
8.6083
6.9757
6.9716
6.9689
0.0038
0.0038
0.0038
16.9338
16.8639
16.8957
0.7286
0.7279
0.7291
0.0456
0.0456
0.0457
2.6830
2.6785
2.6932
13.0194
12.9961
12.9939
36.5708
36.6186
36.9895
1.0582
1.0599
1.0641
40.4160
40.4080
40.4476
1.6862
1.6789
1.6856
3.5891
3.5918
3.6183
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Zemja
EMU
SAD
G. BRITANIJA
[VAJCARIJA
[VEDSKA
NORVE[KA
JAPONIJA
DANSKA
KANADA
AVSTRALIJA
БУГАРИЈА
ЧЕШКА
УНГАРИЈА
ПОЛСКА
РOМАНИЈА
ХРВАТСКА
ТУРЦИЈА
РУСИЈА
БРАЗИЛ
КИНА
ХОНГ КОНГ
ИНДОНЕЗИЈА
ИЗРАЕЛ
ИНДИЈА
ЈУЖНА КОРЕЈА
МЕКСИКО
МАЛЕЗИЈА
НОВ ЗЕЛАНД
ФИЛИПИНИ
СИНГАПУР
ТАЈЛАНД
ЈУЖНА АФРИКА
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[ifra Valuta
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

Va`i za
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sreden kurs na devizi
26.02.2022
25.02.2022
27.02.2022
28.02.2022
61.6950
61.6950
55.2674
55.0062
73.9216
73.6745
59.7820
59.3335
5.7477
5.8286
6.1158
6.1846
0.4809
0.4759
8.2918
8.2903
43.0951
43.0681
39.5658
39.6982
31.5446
31.5446
2.4589
2.5018
0.1674
0.1689
13.2524
13.3052
12.4634
12.4689
8.1694
8.1677
3.8433
3.9855
0.6446
0.6665
10.8477
10.7520
8.7385
8.7105
7.0769
7.0446
0.0038
0.0038
16.8483
16.9543
0.7319
0.7314
0.0458
0.0458
2.6899
2.6924
13.1557
13.0968
36.9608
37.0518
1.0739
1.0720
40.7901
40.6530
1.6896
1.6930
3.5946
3.6224
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РОКОВИ ПРИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА
ФЕВРУАРИ 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.
РОК НА
OБВРСКА
ДОСТАВУВАЊЕ
Поднесување на пресметки од физички лица кои
остваруват доход за кој Данокот на личен доход не
До
се плаќа по Одбивка (закупнини, капитални до10 ФЕРУАРИ
бивки, друг доход) за доход остварени во ЈАНУАРИ 2022
OБРАЗЕЦ: МП – ИН
Забелешка: Доставување на податоците за месеДо
чна пресметка на плата, придонеси и данок на доход
10 ФЕРУАРИ
за месец ЈАНУАРИ/2022 година.
Доставување: Електронски до УЈП.
OБРАЗЕЦ: “ДДВ-01” – Пријава за регистрација на
ДДВ.
OБВРЗНИЦИ: Фирми и Граѓани доколку се обврзаДо
ни или пак сакаат доброволно да се регистрираат за
15 ФЕВРУАРИ
целите на ДДВ,
ДОСТАВУВАЊЕ: до УЈП преку системот е-даноци
http://etax.ujp.gov.mk
ОБРАЗЕЦ: ДД-И Извештај за уплатен данок по
задршка
ОБВРЗНИЦИ: Правни лица кои вршат исплата на
До
приходи на странски правни лица кои се оданочиви
15 ФЕВРУАРИ
по задршка. (“Данок на задршка”)
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП преку
http://etax.ujp.gov.mk
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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ПЛАКАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА
OБВРЗНИЦИ: Сите правни субјекти освен обврзник
со посебен даночен статус (заштитно дропанска
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.
OБРАЗЕЦ: ВХВ-1 Извештај за состојба и промени на вложувања во сопствени хартии од
вредност и удели во инвестициски фондови и ВXВ2 Извештај за состојба и промени на вложувања
во должнички извештај за сосотојба и промени на
вложувања во должнички хартии од вредност за
ЈАНУАРИ/2022 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 плаќаљње во ефективни странски
пари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ
OБРАЗЕЦ: ДДВ/04
OБВРЗНИЦИ: МЕСЕЧНИ даночни обврзници.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП.
ОБРАЗЕЦ: ДБ Даночен биланс за одано-чување
на добивката
ОБВРЗНИЦИ: Правни лица/резиденти на РСМ - кои
остваруваат добивка од вршење на дејност во земјата и странство или постојана деловна единица на
нерезидент - кој остварува добивка од вршење на
дејност на територија на РСМ, поднесуваат Даночен биланс за оданочување на добивка (Образец
“ДБ”), заради утврдување на данокот на добивка.
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Доколку Годишната сметка до Централниот регистар ја имате доставено во електронска форма, рокот
за доставување на “ДБ“ е до 15-ти Март.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП преку
http://etax.ujp.gov.mk
ОБРАЗЕЦ: ДБ-ВП - Даночен биланс на Вкупен
приход
ОБВРЗНИЦИ: Правни лица доколку ги исполнувате
условите за влез во „поедноставениот даночен
режим за трговски друштва“ за оданочување со
данок на вкупен приход односно сте оствариле вкупен приход во претходната година до 3 милиони
денари на годишно ниво или пак од 3 000 001 до 6
000 000 денари на годишно ниво и сакате да се
определите за пресметување и плаќање на годишен данок на вкупен приход, поднесете (Образец
“ДБ-ВП“). Доколку Годишната сметка до Централниот регистар ја имате доставено во електронска
форма, рокот за доставување на “ДБ-ВП“ е до 15-ти
Март.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП преку
http://etax.ujp.gov.mk
ОБРАЗЕЦ: ДБ-НП/ВП - Даночен биланс на Непрофитни организации
ОБВРЗНИЦИ: Здруженија на граѓани и фондации
како и нивните сојузи и други облици на здружување или поврзување, стопанската интересна
заедница, политичките партии, верските заедници,
религиозните групи, Црвениот крст на РС Македонија, здруженија на странци, странски и меѓународни невладини организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикатите, коморите и други
правни лица основани со посебни прописи од кои
произлегува дека се непрофитни организации, доколку вкупниот годишен приход од стопанската
дејност ви е поголем од 1.000.000 денари.
ДОСТАВУВАЊЕ: Електронски до УЈП преку
http://etax.ujp.gov.mk
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
дипл.економист Ромео Костадинов
ВРАЌАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

PRA[AWE:
Кој има обврска на враќање на финансиската поддршка
за исплата на платите за месец 02 и 03/2021, на кој образец се
поднесува пријавата за пресметка за враќање на поддршката и
до кој датум?
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).
Работодавачот кој користел финансиска поддршка за
исплата на плати, има обврска да ги врати добиените финансиски средства, доколку се утврди, дека не ги исполнувал
условите за добивање на субвенцијата, предвидени со Законот.
Средствата ги враќа во целост, заедно со камата, согласно со Законот за даночната постапка, доколку по извршена
контрола од страна на УЈП и/или Државниот инспекторат за труд,
се утврди дека работодавачот не ги исполнил општите условите
со член 8 став 3, член 3 став 3, член 4 и член 5 став 1 од Законот.
Односно, субјектот ги враќа 100% добиените средства
од субвенцијата, доколку остварил, согласно:
 член 3 став 3:
- намалување помалку од 30% на приходите;
- исплатил дивиденда;
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исплатил бонус или друга награда со шифра 102 во
МПИН;
- го намалил бројот на вработени и отпуштил вработени над бројот на вработени од август 2020, (освен
за угостителска дејност ш.56, 55 и транспорт ш.49, кој
поради здравствени протоколи има затворено најмалку 50% од своите капацитети);
- исплатил плати над 120.000 на повеќе од 10% од
вработените;
 член 4:
- исплатил плата над 39.900) за октомври, ноември и
декември 2020 година и јануари 2021 година за кој
поднел барање за субвенционирање;
- користи ослободување од проектот "Македонија
вработува";
- ја користи субвенцијата за работници за прекувремено работење и
 член 5 став 1 од Законот, има остварено кумулативни
акумулирани добивки поголеми од 600.000.000 денари за
2017, 2018 и 2019 година (не се однесува за работодавачите кои имаат повеќе од 2.000 вработени).
-

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.
За враќање, не се поднесува Барање за пресметување
на износот на враќање на примената финансиска поддршка, за
исплата на плати до УЈП, како што беше предвидено со претходните циклуси на поддршка од 2020 година.
Враќање на износот од 50% од примeната финансиска
поддршка се врши на основ на издадено Решение од УЈП, кое
треба да се достави до обврзникот до 15.02.2022 година.
Рокот за враќање на финансиска поддршка е определен
во 02 и 03/2022 година, врз основа на Решението за враќање на
субвенцијата, кое со доставува од страна на УЈП, до 15 февруари 2022 година.
Враќањето на износот, ќе се изврши на два месечни рати,
без камата, во месеците Февруари и Март/2022 година.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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ТРОШОЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, ХРАНА И ПРЕВОЗ
НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

PRA[AWE:
Дали трошоците за сместување, исхрана и превоз на
невработени лица повикани за деловни цели се даночно признат
расход и дали на истите се пресметува и плаќа данок на личен
доход?
ODGOVOR:
Согласно одредбите од член 9 став 1 точка 3-а, од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”
112/14...151/21), надоместоците на трошоците за хотелско сместување (категорија повисока од четири ѕвездички) во износ над
6.000 денари дневно по лице и надоместоци на трошоци за превоз на лица, кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на исплатувачот (во земјата и во
странство), доколку истите се документирани, се третираат како
даночно признати расходи.
Како даночно непризнати расходи наведените надоместоци се третираат доколку не се документирани, односно го
надминуваат дневно дозволениот лимит од 6.000 МКД или не ги
задоволуваат критериумите за хотелска категоризација.
Согласно одредбите од член 4 став 2 алинеја 3 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот
на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување
или двојното оданочување (“Службен весник на РМ” 174/14...
6/20), надоместоци на трошоци за хотелско сместување (со категорија до четири звездички) во износ најмногу до 6.000 денари
дневно и надоместоци на трошоци за превоз на лица кои не се
вработени кај исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на исплатувачот (во земјата и во странство), се признаваат
како даночно признати расходи, врз основа на документирани
докази за направените трошоци, извештај за ангажманот и документи за основаноста на ангажманот (покана, агенда, програма,
договор, работен налог и слично) и со потврден временски редослед меѓу сместувањето, превозот и извршената работа.
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Согласно одредбите од член 12 став 1 точка 42-а, од
Законот за данокот на личен доход (“Службен весник на РМ”
241/18...290/20), надоместоците на трошоци за хотелско сместување (категорија повисока од четири звездички) во износ над
6.000 денари дневно по лице и надоместоци на трошоци за превоз на лица, кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на исплатувачот (во земјата и во
странство), кои не се документирани со фактура за сместување
на лицата, фактура за извршениот превоз (приложување на
авионска карта или други документи во зависност од видот на
превозот со кои би се докажале направените трошоци), како и со
други документи од кои непосредно може да се утврди поврзаност помеѓу лицата, направените трошоци и временскиот период
во кој е извршена работата, се ослободени од данок на личен
доход.
Врз основа на наведените одредби, трошоците за хотелско сместување (категорија повисока од четири ѕвездички) во
износ над 6.000 денари дневно по лице и надоместоци на трошоци за превоз на лица кои не се вработени кај исплатувачот, се
даночно признати расходи и се ослободени од данок на личен
доход, доколку ги задоволуваат законските услови и истите се
документирани.
дипл.економист Јулија Минковска
ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТЕН КОЈ
ВО ИСТ МЕСЕЦ ЗАСНОВА НОВ РАБОТЕН ОДНОС

ПРАШАЊЕ:
Kако се пополнува МПИН пријавата, ако вработениот во
истиот месец заснова нов работен однос во истата организација?
ODGOVOR:
За вработен на кој во текот на месецот му престанал
работниот однос (M2) и повторно во текот на месецот е заснован работен однос кај истиот работодавач (М1), пресметката се
пополнува во ДВА РЕДА, со тоа што во:
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Првиот ред се внесуваат податоците од првиот договор
(М1), а во
Вториот ред се внесуваат податоците од вториот договор (М1) итн., во зависност од бројот на договорите во месецот.
Доколку постојат два договори во еден ист месец, во
тој случај:
Во полето 3.28 во ПРВИОТ РЕД се пополнува датумот
на ПРЕСТАНОК на работниот однос,
Во полето 3.29 се внесува шифра 2 – ПРЕСТАНОК, а
Во полето 3.30 се внесува број 1, кој го означува првиот
договор (кој се прекинува).
Во вториот ред (за вториот договор), во полето 3.27 се
пополнува датумот на засновање на работниот однос,
Во поле 3.29 се внесува шифра 1 - почеток на работен
однос, додека
Во поле 3.30 се внесува број 2, кој го означува вториот
договор во месецот (кој започнува).
Доколку по пријавата во работен однос повторно има
престанок, тогаш постапката за пополнување на полето 3.29 се
повторува, а во полето 3.30 се пополнува шифра 2 (со што се
означува престанок на вториот договор).
Редниот број во поле 3.0. во двата (или повеќе) реда за
исто лице треба да биде ист.
ИСПЛАТА НА ПЛАТА ДВА И ПОВЕЌЕ ПАТИ ВО МЕСЕЦОТ

PRA[AWE:
Каков е начинот на пополнување за пресметување и
исплата на плата на два или повеќе пати во месецот (како дел
од плата за месецот)?
ODGOVOR:
Обврзникот кој пресметката и исплатата на плата ја врши
како дел од плата во месецот на два или повеќе пати, за секој
пресметан и исплатен дел соодветно пресметува придонеси и
персонален данок, без притоа да се користи личното ослободување:
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 При исплата на дел од плата се пополнуваат податоци




само за обврзниците, за кои се исплатува дел од платата;
Во полето 1.3 се пополнува шифра 100 (дел од плата);
Месецот за кој се пресметува и плаќа придонесот (1.1 и
1.2) е еднаков на месецот во кој се поднесува образецот
МПИН;
Пресметката на персоналниот данок се врши со намалување на платата за износот на придонесите, без одбивање на износот на личното ослободување;

НЕ СЕ ПОПОЛНУВААТ ПОЛИЊАТА :
(од 3.5 до 3.12, освен поле 3.7), 3.16, 3.41; 3.42; 3.43; 3.45;
По поднесената аконтација, во законскиот рок мора да се
поднесе конечна пресметка на плата со шифра 333 во поле 1.3,
со сите податоци во која се користи личното ослободување.
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