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РАБОТНИ ОДНОСИ
дипл.економист Ромео Костадинов

ГОДИШЕН ОДМОР
Согласно одредбите од член 32 став 5 од Уставот
на Република Македонија (“Службен весник на РМ”
52/91...107/05), секој вработен има право на платен
дневен, неделен и годишен одмор.

VOVED
Согласно Законот за работните односи (“Службен весник
на РМ” 62/05…267/20; 251/21; 288/21), работникот има право на
годишен одmор во траење од најмалку 20 работни дена, а годишниот одмор со колективен договор или договор за вработување,
може да се продолжи до 26 работни дена.
Врз основа на уставното начело не е разработено во член
145 став 2 од Законот за работни односи (‘’Службен весник на
РМ’’ 267/20; 151/21; 288/21), според кој ништовна е било каква
спогодба, со која работникот би се откажал од правото на годишен одмор.
Законот за работни односи го регулира траењето на годишниот одмор, начинот на определување на траењето на
истиот, користење на годишниот одмор, како и други прашања
поврзани со истиот.
Врз основа на одредбите од член 4 од Законот за работните односи, се применува и за работниците од земја членка на
ЕУ, како и претпријатие од земја која не е членка на ЕУ, за
склучените договори за работа, склучени за вршење на работа
на територијата на РМ.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Наведената одредба за годишен одмор се однесува и за
работниците упатени на привремена работа во РМ од работодавач во земја членка на ЕУ или од земја која не е членка на ЕУ.

1. СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА ГОДИШЕН ОДМОР
Со одредбите од ЗРО се регулира правото на дневен,
неделен и годишен одмор.
Работникот има право на дневен одмор во траење од
најмалку 12 часа непрекинато, во текот на 24 часа.
Работникот има право на неделен одмор во траење од
најмалку 24 часа непрекинато. Ден на неделниот одмор по правило е недела, а последните измени во овој дел стапија на сила
од 01.01.2022 година.
Заради објективни, технички и организациони причини,
на работникот може да му се обезбеди неделен одмор, во некој
друг ден во неделата.
Должината на годишниот одмор, согласно член 40 од
Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на
стопанството (‘’Службен весник на РМ’’ 150/12...150/16), се утврдува согласно:






Времето поминато во работен однос;
Сложеноста на работите на работното место;
Условите за работа;
Здравствената состојба на работникот и за
Работник помлад од 18 години.

Доколку работникот го надминува максимумот по основ
на наведените критериуми, има право на годишен одмор најмногу до 26 работни дена, согласно одредбите од член 137 од ЗРО
и член 40 од ОКДПСОС.
Должината на годишниот одмор, стекната по основ на
Здравствената состојба на работникот и за Работник помлад од
18 години, може да изнесува и повеќе од 26 работни дена.

6
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Со колективниот договор на ниво на гранка, оддел или на
ниво на работодавач, можат да се утврдат и други критериуми,
со кои ќе се определува должината на траењето на годишниот
одмор, а исто така може да се определи и времетраење на годишен одмор над 26 работни дена, за работниците кои работат во
исклучително тешки услови за работа.
Покрај тоа, годишниот одмор е регулиран со одредбите
од членот 137 од Законот за работни односи. Според истиот:

Работникот има право на годишен одмор во траење од најмалку 20
работни дена, а годишниот одмор со колективен договор или
договор за вработување, може да се продолжи до 26 работни дена.
Право на уште три работни дена годишен одмор имаат:
 повозрасен работник (жени повозрасни од 57
години и мажи повозрасни од 59 години),
 инвалид,
 работник со најмалку 60% телесно оштетување и
 работник кој негува и чува дете со телесен или
душевен недостаток.
2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ОДМОР
Работодавачот е должен на работникот да му издаде
решение за правото на користење на годишен одмор.
Законските одредби се темелат на Конвенцијата 132 за
платен годишен одмор, на Меѓународната организација на трудот (ратификувана со Законот за ратификација на Конвенцијата),
која е имплементирана во нашиот правен систем.
Правото на годишен одмор му припаѓа на секој работник,
кој е во работен однос и кој ги исполнува условите определени
со закон. Тоа право се користи за секоја календарска година, и
проследено со правото на надоместок на плата и правото за
исплата на регрес за годишен одмор.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Оваа право го имаат сите работници, без оглед на тоа
дали склучиле договор за работа на определено или неопределено време, дали се приправници или не, дали работат со полно
работно време или пократко од полното работно време, дали
работат во земјата или во странство и друго.
Траењето на годишниот одмор се определува според
времето поминато во работен однос, сложеноста на работното
место, условите за работа, здравствената состојба на работникот и други критериуми утврдени со колективниот договор.
НАПОМЕНА: Празниците, саботите и неделите и слободните денови, отсуствата поради боледување, како и другите случаи на оправдано отсуство од работа, не се пресметуваат во деновите на годишниот одмор.

3. СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА ГОДИШЕН ОДМОР
Работникот кој за првпат заснова работен однос се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеца кај ист работодавач,
без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното.
Во пракса оваа законска одредба “најмалку шест месеци непрекината работа” понекогаш предизвикува одредени недоумици, особено ако се толкува како време изречно поминато
на фактичко извршување на работите од работно место за кое е
склучен договорот за вработување.
При пресметување на времето поминато на работа,
мора да се смета и времето во кое работникот не работел,
односно кога одсуствувал без своја вина: болест, повреда
или родителство, затоа што тоа време се смета во работен
стаж.
Според тоа, треба да се истакне дека отсуството на
работникот од работа без негова вина, односно за време за кое
прима надомест на плата, нема влијание врз неговото право на
платен годишен одмор, ниту пак на неговото траење.

8
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4. ПРАВО НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ
ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР
Работникот има право на користење на пропорционален
дел на годишниот одмор, во вкупен износ од по два дена за
секој месец работа, ако:
 во календарската година во која склучил работен однос
не се стекнал со правото на целосен годишен одмор;
 му престанал работниот однос пред изминувањето на
рокот, по истекувањето на кој би добил право на целосен
годишен одмор.
Во првиот случај станува збор за работник кој не го
исполнува условот за стекнување правото на користење
годишен одмор, определен со член 139 од Законот за работни
односи, односно во календарската година во која склучил
договор за работа не остварил непрекината работа кај истиот
работодавач, во траење од 6 месеци.
Пример:
Работникот Н.Н. засновал работен однос и стапил на
работа кај работодавачот ТТ ДООЕЛ Скопје на ден 01.08.2022
година. До крајот на 2022 година, работникот работел непрекинато полни пет месеци во работен однос кај работодавачот. Поради неисполнување на условот за шест месеци
непрекинато траење на работен однос кај ист работодавач,
на работникот му следува пропорционален дел од годишниот
одмор за 2022 година. Односно 5 месеци * 2 дена за секој месец
= 10 работни дена годишен одмор.
Во вториот случај станува збор за ситуација кога
престанува важноста на договорот за вработување, но пред
истекот на рокот за стекнување право на користење целосен
годишен одмор.

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Пример:
Работникот А.А. засновал работен однос кај работодавачот ББ ДООЕЛ Скопје на ден 01.03.2022 година. На ден
13.06.2022 година му престанува работниот однос со потпишување Спогодба за раскинување на Договорот за работа,
според член 69 од ЗРО. Работникот А.А. бил на работа кај
работодавачот ББ ДООЕЛ Скопје, 3 месеца и 13 дена.
Работникот А.А. има право на годишен одмор во времетраење од 6 работни дена. Траењето на годишниот одмор
на работникот, се определува земајќи ги во предвид само полните месеци (три месеци) помножени по 2 работни дена за секој месец. (3 месеци *2 раб. дена = 6 раб. дена годишен одмор).
5. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР
Годишниот одмор се користи земајќи ги предвид потребите на работниот процес, како и можностите за одмор и рекреација на работникот, водејќи сметка за неговите семејни обврски.
Годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година.
Годишниот одмор може да се користи во повеќе делови во договор со
работодавачот, со тоа што еден дел од годишниот одмор мора да
трае најмалку две работни недели.
Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди
искористување на ДВЕ НЕПРЕКИНАТИ РАБОТНИ НЕДЕЛИ
годишен одмор, до крајот на тековната календарска година, а
остатокот до 30 јуни идната година.
Годишниот одмор којшто не бил искористен во тековната
календарска година, заради отсутност поради боледување или
повреда, отсуство поради бременост, раѓање или мајчинство
или одмор за нега и чување на дете, работникот има право да го
искористи до 30 јуни идната календарска година.
Работникот кој работи во странство може во целост да го
искористи годишниот одмор до крајот на идната календарска
година, ако е така определено со колективниот договор на работодавачот.
10
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Ништовна е каква било спогодба со која работникот би се
откажал од правото на годишен одмор.
Должината и начинот на користењето на годишниот
одмор во установите од областа на образованието и науката, се
уредуваат со прописите од областа на образованието и науката,
поради специфичноста на оваа област која подразбира посебен
режим на одмарање, поврзан со законски пропишаните периоди
за одмор на учениците и наставниот кадар во училиштата.
Работникот има право два дена од годишниот одмор да
ги искористи, во денови коишто самиот ќе ги определи, ако тоа
посериозно не го загрозува работниот процес, за што мора да го
извести работодавачот, најдоцна три работни дена, пред користењето.
6. ПЛАЌАЊЕ НА НЕИСКОРИСТЕНИОТ
ДЕЛ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР
Работникот има право на надоместок на неискористениот дел од годишниот одмор, пред престанок на работниот однос:
 ако претходно побарал користење на годишен одмор,
а не му било овозможено користење на годишен
одмор,
 а работниот однос му престанал не по негова вина и
волја.
Работникот има право за надомест на неискористениот
дел од годишен одмор само во наведениот случај. Во сите други
случаеви, работникот нема право на надомест на неискористениот годишен одмор.
6.1. Пресметка на неискористен дел од годишен одмор
Надоместокот за неискористен годишен одмор се утврдува во висина на просечната плата на работникот во зависност од
неискористените денови на годишен одмор.
Како основица за пресметка на надоместокот за неисплатен годишен одмор, се зема просечната плата на работникот
во последните 12 месеци, а дококу работникот во тој период не
примил плата, му припаѓа најниска плата.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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За надоместокот за неискористен годишен одмор се
пресметува и плаќа Данок на личен доход, согласно член 15 став
1 точка 2 од Законот за Данок на личен доход (“Службен весник
на РСМ” 241/18, 275/19, 290/20, 85/21).
ПРИМЕР:
1. Просечно исплaтена плата во
последните 12 месеци
2. Работни денови за месец
3. Неискористени денови
од годишен одмор

25.000
23
8

ПРЕСМЕТКА:
25.000 : 23 x 8 = 8.696 денaри
Пресметка данок на личен доход
8.696 x 11,1111% = 966 денари
Бруто приход = Нето износ +
Данок на личен доход
8.696 + 966 = 9.662 денaри.
Плаќањето на нето надоместокот и данокот на личен
доход се врши преку е-ПДД, со тоа што во вид на приход се
избира:
Т1 – Доход од работа, а во под вид на приход се избира
С1.8. - Други примања на вработени лица, кои подлежат на
оданочување.

КНИЖЕЊЕ: кај правното лице исплатувач на надомест
за неискористен годишен одмор.
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4223-Regres za godi{en odmor
2422- Obvrski za regres
za godi{en odmor
235- Obvrski za danok na
li~en dohod

9.662,00
8.696,00
966,00

(obvrska za regres za godi{en odmor);

2422- Obvrski za regres za
godi{en odmor
235 Obvrski za danok
na li~en доход
1000-Transakciska
smetka

8.696,00
966,00
9.662,00

(isplata na regres za godi{en odmor).

7. ПЛАТЕН ОДМОР
Работникот има право на платен одмор заради лични и
семејни околности (за склучување на брак, раѓање на дете (само
за таткото) или смрт на близок роднина), до седум работни дена.
Деновите на платениот одмор се утврдуваат со колективен договор и по сите основи, не може да изнесуваат повеќе
од седум работни дена и тоа:
ПЛАТЕН ОДМОР
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОСНОВ
за склучување на брак
за склучување брак на дете
за раѓање или посвојување дете
за смрт на сопружник или дете
за смрт на родител, брат, сестра
за смрт на родител на сопружник
за смрт на дедо или баба
за полагање на стручен или друг
испит за потребите на работодавачот
за елементарните непогоди до

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

РАБОТНИ
ДЕНОВИ
3 дена
2 дена
2 дена
5 дена
2 дена
2 дена
1 ден
до 3 дена
7 дена
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8. НЕПЛАТЕНО ОТСУСТВО
Работникот може да отсуствува од работа без надомест на
плата и придонеси од плата, најдолго 3 месеци, во следните
случаи:
 за нега на член на семејството;
 за изградба или поправка на куќа, односно стан;
 за учество на културни и спортски приредби;
 за учество на конгреси, конференции и слично;
 за лечење на своја сметка;
 во други случаи, утврдени во колективен договор на
ниво на гранка, односно оддел, односно на ниво на
работодавач.
Одлуката за отсуство ја донесува работодавачот или
лицето кое тој ќе го определи, во согласност со потребите на
процесот на работата.
9. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА ГОДИШЕН ОДМОР
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на работодавач - правно
лице, ако на работникот не му обезбеди пауза за време на работното време, одмор меѓу два последователни дена, неде-лен и
годишен одмор, во согласност со законот и не издаде решение
за годишен одмор, согласно член од 132 до156;
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за наведениот прекршок на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за наведениот прекршок на работодавач - физичко лице, согласно член 265 ст.1 т.14, ст.2, ст.3 од
ЗРО.
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Прилог 1: Пример за Барање за користење на прв дел од
годишен одмор, за 2022 година.

До: Управителот на
Друштво___________________
___________________________
БАРАЊЕ
за користење на прв дел од годишен одмор за 2022 година

Јас,
долупотпишаниот _____________________ од
__________
со
живеалиште
на
ул.__________________________________,
вработен
во
друштво________________________________________,
на
работно место ___________ согласно Законот за работни односи
(“Службен весник на РМ” 62/05.....151/21; 288/21), барам од Вас
да ми одобрите користење на првиот дел од годишниот одмор за
2022 година, во траење од 12 работни дена.
Годишниот одмор сакам да го користам во периодот од
__/__/2022 до __/__/2022 година. (не помалку од две
последователни недели).

Скопје,__/__/ 2022

Работник:
_____________

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Прилог 2: пример на Решение за прв дел на годишен одмор за
2022 година.
Врз основа на член 137 став 1 и член 141 од Законот за работните
односи (‘’Службен весник на РМ’’ 62/05...151/21; 288/21) управителот на
Друштвото _________________________ Скопје, со седиште на ул.
___________________, согласно планот за користење на годишен одмор, а
врз основа на Барањето на работникот за користење на прв дел на годишен
одмор за 2022 година, на ден ___/___2022 година, го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
На работникот ______________ од ________ со живеалиште на
ул__________________бр. ________ и ЕМБГ _____________ распореден
на на работно место ______________, му се одобрува користење на првиот
дел од годишниот одмор за 2022 година во траење од 12 работни дена.
Работникот има право на вкупно 22 работни дена годишен одмор за 2020
година.
На негово Барање, работникот ќе го користи првиот дел од годишниот
одмор од __/__/2022 до __/__/2022 година. (не помалку од две
последователни недели).
Вториот дел од годишниот одмор, работникот ќе го искористи најдоцна до
30.06.2023 година.
Образложение
Работникот има право на користење на 22 работни денови годишен одмор,
а траењето на годишниот одмор е определено според времето поминато
во работен однос, условите за работа и други критериуми утврдени со
колективниот договор и одредбите на Законот за работни односи.
Доставено до:
- Архива;
- Работник.

Управител
________________

Правна поука: Работникот има право на на приговор против ова
решение до управителот на друштвото, во рок од 8 дена од денот на
приемот (на неговото врачување).
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Прилог 3: Преглед табела за определеување на траењето на
годишниот одмор, согласно колективните договори на ниво на
гранка.
Табела 1
Траење на годишен одмор по дејности
Р.бр
1.

2.

3.

Колективен договор на
гранка
Општ колективен
договор за приватниот
сектор од областа на
стопанството
Општ колективен
договор за јавен сектор
на РМ
Колективен договор за
комуналните дејности

4.

Колективен договор за
угостителство

5.

Колективен договор за
текстилната индустрија
на РМ

6.

Колективен договор за
земјоделството и прехранбената индустрија

7.

Колективен договор за
вработените од
тутунското стопанство

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Определување на траење на
годишен одмор
Со Колективни договори на
ниво на дејност

Со Колективни договори на
ниво на дејност
до 10 години
1 р.д.
од 10 до 20 години
2 р.д.
од 20 до 30 години
3 р.д.
над 30 години
4 р.д.
до 10 години
1 р.д.
од 10 до 20
2 р.д.
од 20 до 30
3 р.д.
над 30
4 р.д.
Со колективен договор на
ниво на работодавач
до 5 год. работен стаж до 1 р.д.
од 6 до 10
до 3 р.д.
од 11 до 15
до 4 р.д.
од 16 до 20
до 5 р.д.
над 20
до 6 р.д.
до 10 години
1 р.д.
од 11 до 20
2 р.д.
од 21 до 30
3 р.д.
над 31
4 р.д.
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8.

9..

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18

Колективен договор за
кожарска и чевларска
индустрија
Колективен договор за
дејноста хемиска
индустрија

Колективен договор за
вработените во
градежнишната
индустрија
Колективен договор за
дејноста сообраќај
Колективен договор за
основното образование
во Република
Македонија
Колективен договор за
средното образование
во Република
Македонија
Колективен договор за
социјална заштита
Колективен договор за
министерство за
внатрешни работи

Со колективен договор на
ниво на работодавач
до 5 години
од 6 до 10
од 11 до 15
од 16 до 20
од 21 до 25
над 25
до 10 години
од 11 до 20
од 21 до 30
над 31
до 10 години
од 11 до 20
од 21 до 30
над 31
од 1 до 10 години
од 11 до 20
над 20

9 р.д.
10 р.д.
11 р.д.
12 р.д.
13 р.д.
14 р.д.
1 р.д.
2 р.д.
3 р.д.
4 р.д.
1 р.д.
2 р.д.
3 р.д.
4 р.д.
1 р.д.
2 р.д.
3 р.д.

од 1 до 10 години
од 11 до 20
над 20

1 р.д.
2 р.д.
3 р.д.

од 1 до 10 години
од 11 до 20
над 20
од 2 до 8 години
од 8 до 15
од 15 до 20
над 20

1 р.д.
2 р.д.
3 р.д
1 р.д.
2 р.д.
4 р.д.
6 р.д.
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ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
дипл.економист Јулија Минковска

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАКТИКАНТСКА
РАБОТА И ПРАКТИЧНА ОБУКА И НАСТАВА
НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Правото за извршување на практикантска работа
е регулирано согласно Законот за практикантство
(“Службен весник на РМ” 98/19), а извршување на
практични обуки на ученици и студенти е регулирано
согласно Законот за стручно образование и обука
(“Службен весник на РМ” 71/06...55/16).

VOVED
Со Закон за практиканство, (vo prodol`enie ZP), се
овозможuva непречено стекнување на практично искуство на
невработените лица, зголемување на нивните вештини и полесно вклучување на пазарот на трудот и создавање на можности и
услови на работодавачот за вработување на лица со практично
искуство, кои имаат одредени вештини и знаења за одредени
работи и работни задачи.
So Zakonot za Stru~no obrazovanie i obuka, се уредуваат организирањето, структурата и управувањето на системот
на стручното образование и обука, кој обезбедува индивидуален
развој на личноста преку стекнување компетенции, знаења и
вештини, неопходни за вклучување на пазарот на трудот или
продолжување на образованието.
Bidejki postoi razlika vo na~inot na izvr{uvawe na
praktikanska raboti, i prakti~na obuka na u~enici i studenti
vo praktikata ~esto razlikata vo na~inot na sproveduvaweto
na istite ne e soodvetna na regulativata.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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1. IZVR[UVAWE NA PRAKTIKANTSKA RABOTA
Практикантство е работна активност којашто вклучува
компонента на работа преку учење и здобивање на практични
работни вештини, која се реализира во ограничен временски
период, со цел стекнување на практично и професионално искуство, за да се подобри вработливоста и да се помогне преодот
кон редовно вработување.
Под практикантство, не се подразбира:
 Vршење на приправнички стаж,
 Vолонтерски стаж и Pробна работа, согласно Законот за работните односи, како и
 Oбука, преквалификација и доквалификација, согласно
Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност.
1.1. Uslovi za vr{ewe na praktikanska rabota
Soglasno чlen 3 od ZP, практикантот, треба да ги исполнува следните услови:
 да не е во работен однос;
 да не е постар од 34 години и
 да има zavr{eno NAJMALKU OSNOVNO obrazovanie.
Практикант е физичко лице кое обавува работна пракса
кај работодавачот, со цел да се стекне со практични знаења и
вештини, што ќе му помогнат да ја подобри вработливоста на
пазарот на трудот.
Практикант согласно Zakonot, може да биде секое физичко лице државјанин на Република Македонија, кое ги исполнува условите утврдени со Zakonot.
Praktikanti mo`e da anga`ira rаботодавач, koj vrabotuva rabotnici, vrz osnova na Dogovor za vrabotuvawe i toa:
 Pравно и физичко лице, како и
 Dруг субјект:
Oрган на државна власт,
Oрган на единица на локалната самоуправа,
Pодружница на странско друштво,
Dипломатско и конзуларно претставништво), кој вработува работници, врз основа на договор за вработување.
20
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1.2. Obezbeduvawee na potrebata od praktikantи
Soglasno ~len 4 od ZP, pотребата од практикант, работодавачот ја обезбедува:
 Pо пат на JAVEN OGLAS, objaven na svojata internet
stranica i/ili na internet stranicata na Agencijata za
vrabotuvawe na RM – AVRM;
 Drug JAVEN MEDIUM, koj{to sodr`i informacii za
uslovite za praktikanskata rabota.
Со примената на Zaконot се забранува секоја дискриминација врз основа на: раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана
група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование,
религија или верско уверување, политичко уверување, друго
уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство
и општествен статус или која било друга основа.
OGLAS
ZA PRAKTIKANTSKA RABOTA
БROJ NA OGLAS_______________________
По датоци за работодавачот
Назив_______________________
Единствен матичен број на субјектот и реден број на
деловната единица_______________________
Податоци за огласувањето
Датум на огласување_______________________
Начин на огласување (zaokru`uvawe)
1. На сопствена веб страна
2. На веб страната на АВ РСМ
3. Дневен печат
4. Други медиуми
Рок на важност на огласот
(број на денови)_____________________________________
Број на потребни практиканти__________________________
Времетраење на практикантската работа
(број на месеци) ____________________________________
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

21

Деловни Информации 5/2022

1.3. Времетраење на практикантската работа
Soglasno ~len 6 od ZP, Mинимален период на траење на
практикантска работа кај еден работодавач е EDEN месец, а
Mаксималниот период [EST месеци.
Едно лице може да обавува практикантска работа кај
ист работодавач, само еднаш.
Dogovorot za praktikanstvo mo`e da se sklu~i za polno rabotno vreme ili za pokratok period od polnoto rabotno
vreme.
1.4. Бројот на практиканти
Soglasno ~len 7 od ZP, mаксималниот број на практиканти кои можат да реализираат практикантска работа кај еден
работодавач во исто време, се определува според бројот на
вработени на неопределено време, na denot na prijavuvawe
na praktikantot kaj rabotodava~ot i toa:








од 1 до 5 вработени –
од 6 до 10 вработени –
од 11 до 50 вработени –
од 51 до 150 вработени –
од 151 до 250 вработени –
од 251 до 500 вработени –
над 500 вработени –

1 практикант;
do 2 практикантa;
до 4 практиканти;
до 8 практиканти;
до 15 практиканти;
до 30 практиканти и
до 50 практиканти.

Бројот на ангажирани практиканти од страна на еден работодавач, во кој било момент, не смее да го надмине максималниот број, кој е определен врз основа на бројот на вработени на неопределено време кај работодавачот.
Агенцијата за вработување на Република Македонија
еднаш месечно доставува податоци до Државниот инспекторат
за труд, за работодавачите кои имаат пријавено практиканти.
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1.5. Nadomestok za praktikanтska rabota
Soglasno ~len 8 od ZP, pрактикантот за време на
практикантската 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
практикантската работа ДО TRI месеци; i
Vo visina na MINIMALNATA NETO PLATA utvrdena soglasno so Зakon, za практикантската работа
NAD TRI месеци, smetano od ~etvrtiot mesec.

Доколку практикантската работа, согласно Dоговорот za
praktikantska rabota, се реализра во период пократок од
полното работно време, надоместокот za praktikantska rabota ќе се пресметува пропорционално на времетраењето на
практикантската работа, vо случај на отсуство од работа по било
кој основ, освен:
 Oдмор за време на работа i
 Pразници утврдени со закон, nадоместоокот ќе се
исплаќа пропорционално на времето поминато на практикантска работа, a работодавачот е должен да го исплати најдоцна до 15-ти во тековниот месец, за претходниот месец.
1.6. Presmetka na nadomest i pridonesi za
licata аnga`irani kako praktikanti
1.6.1. Odano~uvawe na nadomestokot za praktikantstvo
Soglasno ~len 15 to~ka 17 od Zakonot za danok na li~en
dohod (“Slu`ben vesnik na RM” 241/18; 275/19; 290/20; 85/21),
nadomestokot koj se ispla}a na praktikantot za praktikantskata rabota, prestavuva dohod od rabota.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Nadomestokot za praktikantska rabota se odano~uva
so presmetkovna stapka od 11,1111%.
1.6.2. Osnovica za presmetka na nadomestokot za praktikantstvo
Согласно член 16 став 1 точка 14 од Законот за данок на
личен доход, даночна OSNOVA за пресметување на данокот на
доход претставува износот на надоместокот за практикантска работа, NAMALEN за придонесот врз основа на инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа или професионална болест (4%) и дополнителниот придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на
повреда на работа (0,5%).
1.6.3. Obvrznik za presmetka na pridonesi za nadomestokot
na praktikanti
Soglasno ~len 8 to~ka 1-a i ~len 11 od Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe (“Slu`ben
vesnik na RM” 142/08…247/18), liceto na praktikantska rabota e OBVRZNIK za pla}awe na:
 Pridones vrz osnova na invalidnost i telesno o{tetuvawe, pri~ineto so povreda na rabota ili prifesionalna bolest od 4% i
 Dopolnitelen pridones za zadol`itelno zdravstveno osiguruvawe za slu~aj na povreda na rabota i profesionalno
zaboluvawe od 0,5%.
NAPOMENA: Obvrskata za presmetka i uplata na pridonesi e na rabotodava~ot, koj anga`ira praktikant.
Soglasno ~len 14 stav 1 to~ka 14 alinea 7 od Zakonot
za pridonesi, OSNOVICA za presmetka na pridonesite za
praktikantot e 50% od prose~no isplatenata mese~na neto
plata po rabotnik vo Republikata, objavena vo januari vo
tekovnata godina, spored DZS i za 2022 godina i iznesuva:
21.755 denari (43.509 x 50% = 21.755).
24

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации 5/2022

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 denari.
Dopolnitelen pridones za zadol`itelno zdravstveno
osiguruvawe vo visina od 0,5% iznesuva:
21.755 x 0,5% = 108 denari.
Pridonesot se pla}a so popolnuvawe na obrazecot
MPIN pri {to obvrznikot za presmetka i uplata na pridonesot e dol`en podatocite da gi dostavi do UJP, najdocna
do 10-ti vo tekovniot mesec za prethodniot mesec, na slednata uplatna smetka:
843–(op{tina) 149 prihodna 712113; podprograma 00.
Rokot za uplata na pridonesot e denot na isplata na
nadomestokot, a dokolku nadomestokot ne e isplaten, rokot na
dospeanost za pla}awe na pridonesite e 15-ti vo tekovniot za
prethodniot mesec.
Soglasno ~len 22 od Zakonot za pridonesi, rabotodava~ot e dol`en na praktikantot da mu dostavi zaverena
pismena presmetka za presmetanite i uplateni pridonesi
najdocna 15 dena od isplatata na nadomestokot, kako i zbiren
izve{taj po istekot na godinata, najdocna do 15 fevruari
narednata godina.
1.6.4. Presmetka na danok na li~en dohod i pridonesi
za praktikantsko rabotewe
PRIMER 1. Dru{tvoto “DORA” anga`iralo lice so Dogovor za
praktikanstvo za period do 3 meseci za polno rabotno vreme
od 8 ~asa. Dogovoreniot mese~en neto nadomestok iznesuva
7.560,00 denari (42% od Minimalnata neto plata, utvrdena
so Zakon vo visina od 18.000,00 denari).
(18.000,00 x 42% = 7.560,00 denari).
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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PRESMETKA:
1.Neto месечен nadomest za praktikanti
2. Danok na li~en dohod (7.560 x 11,1111%)
3. Neto so danok (1 + 2)
4. Koeficient (1 – (0,04 + 0,005))
5. Bruto I (8.400 : 0,955)
6. Pridones za invalidnost i telesno
o{tetuvawe (8.796 x 4%)
7. Doplata na pridones za invalidnost i
telesno o{tetuvawe pri~ineto so povreda
na rabota ili profesionalna bolest do
najniska osnovica (21.755 x 4% = 870 - 352)
8. Dopolnitelno zdravstveno osiguruvawe
(8.400 x 0,5%)
9. Doplata na pridones za dopolnitelno
zdravstveno osiguruvawe do najniska
osnovica (21.755 x 0,5% = 109 - 44)
10. Vkupno pridonesi (6 + 7 +8 +9)
11 Bruto nadomest (1 + 2 +10)

7.560,00
840,00
8.400,00
0,955
7.796,00
352,00

471,00
37,00
65,00
932,00
9.332,00

PRIMER 2. Dru{tvoto “DORA” anga`iralo lice so Dogovor so praktikantstvo za period NAD 3 meseci za polno
rabotno vreme od 8 ~asa. Dogovoreniot mese~en neto nadomestokt iznesuva 18.000,00 ednakvo na Minimalnata neto
plata, utvrdena so zakon vo visina od 18.000,00 denari).
PRESMETKA:
1. Neto nadomest
2. Danok na li~en dohod (18.000 x 11,1111%)
3. Neto so danok (1 + 2)
4. Koeficient (1 – (0,04 + 0,005)
5. Bruto I (20.000 : 0,955)
6. Pridones za invalidnost i telesno
o{tetuvawe (20.942 x 4%)
7. Doplata na pridones za invalidnost i
telesno o{tetuvawe pri~ineto so povreda
na rabota ili profesionalna bolest do
najniska osnovica
26

18.000,00
2.000,00
20.000,00
0,955
20.942,00
838,00

0,00
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8. Dopolnitelno zdravstveno osiguruvawe
(20.942 x 0,5%)
9. Doplata na pridones za dopolnitelno
zdravstveno osiguruvawe do najniska
osnovica
10. Vkupno pridonesi (6+ 7 +8 +9)
11. Bruto nadomest (1 +2 + 10)

105,00
0,00
943,00
20.943,00

KNI@EWE:
449 - Nadomest za praktikanti
20.943,00
259 - Neto nadomest na praktikanti
18.000,00
235 - Danok na li~en dohod za nadomest na
praktikanti
2.000,00
2390 - Pridones za invalidnost i telesno
o{tetuvawe pri~ineto so povreda na
rabota ili profesionalna bolest
838,00
2391 - Dopolnitelen pridones za
zadol`itelno zdravstveno osiguruvawe
za slu~aj na povreda na rabota i
profesionalna bolest
105,00
(isplaten nadomest za praktikanstvo).
1.6.5. Na~in na popolnuvawe na MPIN presmetkata
od strana na rabotodava~ot za praktikantska rabota
sо polno rabotno vremе
Pri popolnuvawe na presmetkata за практикантска
работа, потребно е да se преземете новата верзија:
http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81
NAPOMENA: Pri dopolnuvawe na MPIN presmetkata
rabotodava~ot izgotvuva presmetka posebna od redovnata
presmetka na plata, koja ja podnesuva za svoite vraboteni.
Пополнувањето на МПИН пресметката од страна на
работодавач, за лица на практикантска работа, се поднесува на
следниот начин:

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

27

Деловни Информации 5/2022

Во поле 1.3. VID NA OBVRSKA се пополнува
шифрата 399;
Vo pole 1.4. VID NA OBVRZNIK се пополнува
шифра 110/111/112 во зависност од
видот на обврзник, правно лице или
самовработено лице.
NAPOMENA: Износот на плата во вкупен износ треба да биде еднаков на износот за нето плата, односно бруто
еднакво на нето.
Vo поле 3.15 sе vnesuva ПРИДОНЕС за инвалидност и
телесно оштетување причинето со
повреда на работа или прoфесионална
болест по стапка од 4%,
Vo поле 3.16 se vnesuva ДОПЛАТА НА ПРИДОНЕС
до најниска основица
Vo pоле 3.42 se vnesuva ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИДОНЕС
за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување
по стапка од 0,5%;
Vo pole 3.43 se vnesuva ДОПЛАТА НА ПРИДОНЕС
за задолжително здравствено осигурување до најниска основица и
Vo pole 3.46 se vnesuva ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД
Во поле 3.17 потребно е да се внесе шифрата за
вид на стаж 2222- лице практикант.
Доколку практикантот не работи цел месец во тој
случај се пополнуваат календарски денови и часови
согласно деновите и часовите поминати на
практиканска работа, како и полињата 3.27 или 3.28
и полето 3.29
Доколку во месецот имате поднесена и исплатена МПИН
пресметка со вид на обврзник (110, 111, 112) и вид на обврска
399 и имате потреба од корекција на податоците во наведената пресметка, во тој случај исправката на податоците се врши
со поднесување на преsметка со користење на шифра за вид
на обврзник (110, 111, 112) и шифра за вид на обврска 393.
28
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ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА (Primer 3)
DEL 1
Поле 1.1 - Месец за кој се пресметува
Поле 1.2 - Година за која се пресметува
Поле 1.3 – Вид на обврска.
Поле 1.4 - Вид на обврзник за пресметка и уплата
на придонеси
MESE^NA PROSE^NA PLATA
Pole 1.5 - Broj na vraboteni

04
2022
399
110
41.141
1

DEL 2
Se vnesuva podatoci za pravniot subjekt koj e obvrznik za
presmetuvawe i uplata na pridonesi i danok na li~en dohod,
kako dano~en broj, mati~en broj, naziv, adresa, telefon,
{ifra na op{tina, email adresa.
DEL 3
Во поле 3.0 до поле 3.4-ц се пополнуваат податоци за осигуреникот и тоа: ЕМБГ, Презиме, Име и Број на деловна единица,
Ознака на подрачната единица за издавање на потврди за платен придонес за здравствено осигурување, Ознака на општината
на обврзникот за плаќање на придонеси и данок;
Pole 3.4 – Broj na delovna edinica
001
Pole 3.4b – Oznaka na podra~na edinica za izdavawe
нa potvrda za platen pridones za
зdravstveno оsiguruvawe Скопје
4061
Поле 3.5 - Траење на стаж во денови
30
Поле 3.6 - Ефективна работа - часови.
184
Поле 3.7 – Износ за ефективна работа
18.000
Pоле 3.14 – Oсновица зa пресметување на придонес
бруто-плата во вкупен износ
18.000
Поле 3.15 - Придонес за инвалидност и
Телесно оштетување
838
Поле 3.16 - Доплата на придонес до најниска основица
0
Поле 3.42 - Дополнителен придонес за здравствено
осигурување
105
Поле 3.43 - Доплата на придонес до најниска основица
0
Поле 3.46 - Dанок на доход
2.000
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Поле 3.17 – Шифра за вид на стаж на осигурување
2222
Pole 3.27 – Data na zasnovawe na raboten odnos
1
Pole 3.29 – [ifra za promena na zasnovawe/prestanok
na raboten odnos
1
Pole 3.30 – Broj na prijava/odjava socijalno osiguruvaње
1
Поле 3.13 – Нето плата
18.000
Поле 3.31 – Ефективна нето плата.
18.000
Pole 3.32 – Broj na transakciska smetka
x
1.10. Na~in na popolnuvawe na MPIN presmetka
od strana na rabotodava~ot za praktikanska
rabota so nepolno rabotno vreme
Soglasno odredbite na Zakonot za praktikanstvo, rabotodava~ot mo`e da sklu~i Dogovor za praktikantska rabota na
polno ili nepolno rabotno vreme, vo zavisnost od potrebata i
voljata na dogovorenite strani.
НАПОМЕНА: Доколку практикантот не работи цел
месец, во тој случај се пополнуваат календарски денови и
часови, согласно деновите и часовите поминати на практиканска работа, како и полињата 3.27 или 3.28 и полето 3.29;
Za popolnuvawe na MPIN presmetkata od strana na
rabotodava~ot za lice na praktikanska rabota so nepolno
rabotno vreme, vo pole 3.17 se vnesuva [IFRATA ZA VID NA
STA@ 666 - Lice praktikanat so nepolno rabotno vreme.
PRIMER 1. Dru{tvoto “DORA” anga`iralo lice so Dogovor so praktikanstvo za period nad 3 meseci za polno rabotno vreme za 18 rabotni dena (144 rabotni ~asa).
Dogovoreniot mese~en neto nadomestok koj ke mu bide
isplaten za mesec APRIL/2022 godina, iznesuva 13.320,00 denari odnosno (74% od 18.000 denari).
Bidejki liceto ne e anga`irano cel mesec, najniskata
osnovica za pridonesi vo bruto iznos ne e 21.755,00 denari,
tuku istata ke iznesuva:
17.026 denari (21.755 : 184 x 144).
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2. IZVR[UVAWE NA PRAKTI^NA RABOTA NA
U^ENICI I STUDENTI
Praktikanskata obuka na uчenici и студенти не е во
вистинска смисла практиканство, туку оспособување за работа
преку примена во пракса на стекнато знење во образовниот
процес.
Pravoto za izvr{uvawe na prakti~na rabota na u~enici i studenti e regulirano soglasno Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka, (“Slu`ben vesnik na RM” 71/06; 145/15), Zakonot za visoko obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” 71/06 ...
55/16), Zakonot za Danok na li~en dohod (“Slu`ben vesnik na
RM” 241/18; 247/19, 275/19, 290/20, 85/21) i Pravilnikot za
na~inot i uslovite za organizirawe na prakti~na nastava za
studenti (“Slu`ben vesnik na RM” 120/10).
So Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka, (vo prodol`enie Zakonot), se ureduvaat organiziraweto, strukturata i
upravuvaweto na sistemot na stru~no obrazovanie i obuka, dodeka pak so Zakonot za visoko obrazovanie se уредуваат
автономијата на универзитетот и академската слобода, условите
и постапката за основање и престанок на високо-образовните
установи, системот за обезбедување и оценување на квалитетот
на високото образование, основите за организација, управување, развој и финансирање на високо-образовната дејност.
I u~enicite i studentite pokraj redovnata nastava vo
odreden period od godinata, spored potrebite na rabotodava~ite ili drugite institucii, mo`at da izvr{uvaat prakti~na
nastava koja soodejstvuvua so nivniot stepen na obrazovanie.
2.1. Prakti~na nastava na u~enici
Soglasno ~len 3 od Zakonot, stru~no obrazovanie i
obuka opfa}a:
 Sredno stru~no obrazovanie i obuka, koe e del od
srednoto obrazovanie koe ovozmo`uva inicijalno steknuvawe so prvo, vtoro ili treto nivo na stru~ni kvalifikacii i
 Postsredno stru~no obrazovanie i obuka koe e del
od sistemot na obrazovanieto koe ovozmo`uva na lica
koi se steknale so sredno obrazovanie da se steknat so
~etvrto nivo na stru~ni kvalifikacii.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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2.2. Цели и задачи на стручното образование и обука
Soglasno ~len 4 od Zakonot, cел на стручното образование и обука е оспособување за работа, odnosno za продолжување на образованието, dodeka pak zадачи на стручното образование и обука се:
 Dа обезбеди квалитетно стручно и општо образование во согласност со современото ниво на науката,
технологијата и културата, да создаде услови за стекнување и надградување на соодветни нивоа на стручни
квалификации во согласност со потребите на пазарот на
трудот,
 Dа поттикнува интерес за стручното образование и
обука,
 Dа развива компетенции, знаења и вештини неопходни за стручните активности на лицето, како и за самовработување во рамките на општеството засновано врз
пазарните и демократските принципи и
 Dа обезбедува основи за доживотно учење.
Sистемот на стручното образование и обука го
вршат:
 Uстановите за стручно образование и обука, vo koi
vleguvaat: училиштата за стручно образование и обука
кои реализираат општо и стручно - теоретско образование и практична обука и Cентрите за стручна rabota во
кои se realizira stru~no teoretsko obrazovanie i prakti~na obuka.
 Rаботодавачите, odnosno trgovskite dru{tva, ustanovite i zanaet~iite, kaj koi se izveduva prakti~na
obuka na u~enici spored tekovnite uslovi na nivnata
aktivnost, pri {to obukata ne pretstavuva nivna prete`na dejnost и
 Sоцијалните партнери, vo koi vleguvaat zdru`enijata
koi gi pretstavuvaat interesite na rabotnicite i rabotodava~ite koi vo sorabotka so organite na dr`avnata
uprava, edinicite na lokalnata samouprava go realiziraat sistemot na stru~no obrazovanie i obuka.
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2.3. Prava i obvrski na ustanovite za stru~no
obrazovanie i obuka
Soglasno ~len 14 od Zakonot, uстановата за стручно
образование и обука има право:
 да организира и остварува стручно образование и обука
според одредбите на Zakonot,
 да предлага измени и дополнувања на постоечките или
да предлага нови наставни планови и програми и
 да може да се вклучува во комерцијални и економски
активности, а финансиските средства стекнати од овие
активности, да се користат за подобрување на условите
за работа во установата.
Установата за стручно образование и обука има обврска:
 да обезбеди безбедни работни услови во рамките на
процесот на образованието и обуката,
 да ги исполнува обврските од договорите за обука,
 да ги доставува договорите за обука до коморите,
 да врши увид во реализацијата на договорите за обука и
 да им обезбеди на работодавачите навремени информации за тековните измени во наставните планови и програми.
2.4. Prava i obvrski na rabotodava~ite vklu~eni
vo prakti~nata obuka
Soglasno ~len 15 od Zakonot, rаботодавачот има право:
 да се стекне со финансиски, царински и даночни олеснувања пропишани со закон и
 да предлага измени и дополнувања на постоечките или
да предлага нови наставни планови и програми.
Работодавачот има обврска:
 да ги постигнува целите за практична обука од наставните програми согласно со предвидениот фонд на часови,
 да склучи договор со установата за стручно образо-вание
и обука и со ученикот за реализација на прак-тичната
обука,
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да обезбеди надоместок за ученичката работа во согласност со условите пропишани со договорот и
да обезбеди заштита при работа согласно со закон.

2.5. Prava i obvrski na u~enicite vo stru~noto
obrazovanie i obuka
Soglasno ~len 22 od Zakonot, uчениците имаат право:
 да се префрлат од еден вид во друг вид на стручно образование и обука, односно од едно во друго ниво на
стручни квалификации,
 за време на обуката да добиваат надоместок за работата кај работодавачот утврден во договорот,
 да користат летен и зимски одмор и
 да го раскинат договорот според условите утврдени во
договорот.
Учениците имаат обврска:
 на интерно и екстерно проверување на напредокот и
постигнувањето на успехот,
 редовно да ја посетуваат практичната обука и да ги
исполнуваат работните обврски утврдени во договорот,
 за време на обуката да ги следат упатствата за работа на
работодавачот и училиштето за време на практичната
обука,
 да ја чуваат службената тајна на работодавачот,
 да ги почитуваат правилата за заштита при работа и
 да ги исполнуваат и другите обврски наведени во договорот.
Другите права и обврски на учениците се пропишани со
Законот за средното образование и со други прописи.
Стручното образование и обука содржи:
 Oпшто образование,
 Stручно теоретско образование и
 Pрактична обука.
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2.6. Prakti~na nastava na studenti
Soglasno ~len 99 stav 11 od Zakonot za visoko obrazovanie (“Slu`ben vesnik na RM” 35/08…10/15; 20/15; 98/15;
154/15) i Pravilnikot za na~inot i uslovite za organizirawe
na prakti~na nastava za studenti (“Slu`ben vesnik na RM”
120/10), prakti~nata nastava ne mo`e da trae pomalku od
eden, nitu pove}e od osum ~asa vo denot.
Od strana na visokoobrazovnata institucija, se obezbeduvaat uslovi vo sorabotka so soodvetni subjekti za izveduvawe na prakti~nata nastava.
Vo tekot na realizacijata na prakti~nata nastava, studentot treba da e pod nadzor na mentor od visokoobrazovnata
ustanova, koj odgovara za uspe{no realizirawe na prak-ti~nata nastava.
Studentot za vreme na realizacijata na prakti~nata
nastava, vodi dnevnik za sekojdnevnite aktivnosti.
Pred po~etokot na prakti~nata nastava od strana na
visoobrazovnata institucija se izvestuva studentot i mu se izdava dokument-potvrda za negovo upatuvawe do organizacijata
- ustanovata kade }e se realizira nastavata, potpi{ana od
dekanot/direktorot.
Po zavr{uvaweto na prakti~nata nastava, studentot ja
vra}a potvrdata na edinicata na visokoobrazovnata ustanova,
zaverena od organizacija-ustanovata.
Visokoobrazovnite ustanovi, }e izvr{at izmenuvawe i
dopolnuvawe na postojnite studiski ili predmetni programi,
vo koi {to }e se opredeli obemot i vremetraeweto na prakti~nata nastava, koja ne mo`e da bide pokratka od 30 dena, kako
i na~inot na nejzinata realizacija.
2.7. Придонеси и даночен третман на
надоместокот за практична обука на
ученици и практична настава на студенти
Согласно член 15 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РСМ“ 142/08
... 247/18), задолжително пензиско и инвалидско осигурување
врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинети со
повреда на работа или професионална болест, опфатени се и
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учениците и студентите кога вршат практична работа за време
на школувањето, односно студирањето.
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%, согласно член 13 став 1 точка 9, ОБВРЗНИК ЗА ПРЕСМЕТКА
И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОВИЕ ЛИЦА Е УСТАНОВАТА
ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Со одредбите од член 12 од Законот за данок на личен
доход („Службен весник на РСМ“ 241/18; 247/19; 290/20; 85/21),
утврдено е дека данок на личен доход не се плаќа на надоместок за практична обука на ученици и практична настава на
студенти во висина најмногу до 8.000 денари месечно (член 12
став 1 точка 14).
2.8. Presmetka na nadomestokot na prakti~na obuka
na u~enici i studenti
Soglasno ~len 12 stav 1 to~ka 14 od Zakonot za danok
na li~en dohod, danokot na dohod, ne se pla}a za:
 Nadomestok za Prakti~na obuka na u~enici i
prakti~na nastava na student, vo visina najmnogu do 8.000 денари месечно:
NAPOMENA: Vo slu~aj na isplata na nadomestokot
za prakti~na obuka na u~enici i prakti~na nastava na studenti, nad 8.000 denari se presmetuva i pla}a Danok na dohod
vo visina od 11,1111%.
PRIMER: Dru{tvoto “NN” vo mesec Juli /2021 godina,
za sopstvenite potrebi anga`iralo u~enik na prakti~na obuka
soglasno so nastavnite program za zadol`itelna prakti~na
obuka. Rabotodava~ot na u~enikot koj gi ispolnuva rabotnite
obvrski utvrdeni vo Dogovorot, treba da mu isplati nadomestok od 8.000,00 denari mese~no.
Soglasno Dogovorot za obuka na u~enici i studenti za
mesec APRIL/2022 godina, na u~enikot mu e isplateno:
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Nadomest na prakti~na obuka
8.000,00
Pridones za invalidnost i telesno o{tetuvawe
so povreda na rabota ili profesinalna bolest
(21.755,00 x 4% = 823,00 denari)
870,00
______________________________________________________
Vkupno tro{oci
8.870,00
NAPOMENA: Dokolku dogovorot za volonterstvo e
sklu~en na pogolem iznos od propi{aniot iznos od 8.000,00 denari, na razlikata se pla}a Danok na li~en dohod.
Vi{okot isplaten iznos zaedno so Danokot na dohod se
dodava vo Dano~niot bilans kako Dano~no nepriznat rashod.
Vkupnite tro{oci na javnata zdravstvena ustanova za
nadomestok za praktikantska rabota od 8.000,00 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 za prakti~na obuka iznesuvaat: 8.870,00
denari.
Kni`ewe:
449 - Ostanati tro{oci na raboteweto
nadomest za prakti~na obuka
2390 - Pridones za invalidnost
259 - Neto nadomest za praktikant

8.870,00
870,00
8.000,00

- (Nadomest za prakti~na obuka na u~enici i studenti).
NAPOMENA: Za isplatenite 8.000,00 denari, na u~enicite po osnov na nadomestok za prakti~na rabota, Dru{tvoto nema obvrska da presmeta i plati danok na dohod.
2.9 Popolnuvawe na MPIN Prijavata za lica
anga`irani za prakti~na rabota
Obrazecot MPIN se popolnuva posebno za vrabotenite, posebno za licata anga`irani za prakti~na rabota
Vo MPIN prijavata za presmetka i uplata na pridonesite za anga`irani za prakti~na rabota:
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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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 invalidnost i telesno o{tetuvawe
[ifra za vid na osiguruvawe
Broj na prijava/odjava zadol`itelno socijalno osiguruvawe
Neto plata
Neto plata po zadr{ka
Broj na transakciska smetka

Podatoci za
osigurenik
222
110
31
184
8.000
21.755
870
222
8.000
8.000
/

ДОГОВОР ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА
Склучен на ден _____ 2022 година, помеѓу:
1. Правното лице __________________________со
седиште во _______________ (адреса) застапувано од
_________________________________ (име и презиме),
како обезбедувач на практиканска работа и
2. Лицето ___________________ , со адреса на живеење
____________________ , ЕМБГ ________________, како
корисник на практикантска работа - Практикант),
Член 1
Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обрски
кои произлегуваат помеѓу Практикантот и Обезбедувачот и опис
на ативностите, кои се непосредно поврзани за стекнување на
практично искуство и евиденцијата на практикантската работа.
Член 2
Под практикантска работа се подразбира остварување на
организиран процес на придобивање стручни и практични знаења, непосредно или посредно поврзани со образовниот процес
или стекнатото знање на дипломираните средношколци или
студенти, во реална работна средина под водство на ментори.
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Менторите се искусни и квалификувани професионалци,
именувани од страна на Обезбедувачот на практикантската
работа.
Менторот има обврска на практикантот несебично да му
го пренесува своето знаење и да му обезбеди вовед во работната средина, организациска поставеност, како и да го запознае Практикантот со правилата и процесите во компа-нијата.
Член 3
Практикантскaта работа ќе се извршува со времетраење
од 20 работни денови до максимални 6 месеци од денот на
потпишувањето на овој договор од __________ до _________.
Член 4
Со овој Договор не се ограничува можноста да се остварува практикантската работа на доброволна основа, без надоместок, односно Обезбедувачот не е должен да му исплаќа на
Практикантот придонеси од плата и други надоместоци за време
на траење на практикантската работа.
Член 5
Практикант е физичко лице кое прима вештини и знаења
за сопствена корист, но во полза на негово стручно доусовршување, на доброволна основа и без финансиска или друга
лична добивка.
Член 6
Организаторот на практикантската работа не смее
практикантот да го стави во нееднаква положба заради 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.
Член 7
Практикантот има право:
 во 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 практицирањето, пред започнување на остварувањето на прак“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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тичната работа или обуката за вработување што би се
извршувала на самото работно место;
да биде запознаен со општите акти на обезбедувачот на
практикантската работа, односно на оние делови кои се
однесуваат на работните задачи и обврски , за кои е ангажиран;
да користи средства за заштита при работа согласно со
прописите за заштита при работа;
на обука, доколку истата е потребна за квалитетно извршување на практикантското работење;
на отсуство за време на практицирањето, ако за тоа
постојат оправдани причини;
на дневен одмор;
да биде консултиран и информиран при одлучување за
начинот практицирањето;
доколку е претходно договорено со Обезбедувачот, pрактикантот има право да му се плаќа надомест, поврзан
со практикантската работа (надомест во висина на хранарина и превоз на ниво на компанијата, трошоци за
службени патувања и трошоци за обука)
на заштита на приватноста и личните податоци.
Член 8

Практикантот е должен да:
 го извести обезбедувачот на практикантската работат за
болеста или други причини за неможноста за остварување на практикантското работење;
 да ги почитува позитивните законски прописи, договорот
за практикантска работа и општите акти на обезбедувачот на практикантска работато со кои претходно е запознаен;
 ги остварува задачите и обврските кои произлегуваат од
практикантското работење лично и непосредно;
 учествува во обука, со цел да се обезбеди квалитетна
дообразба за олеснување на процесот на евентуално
идно вработување;
 Практикантот е должен да ги чува како тајна сите информации и податоци кои ќе ги дознае во текот на практикантската работа и по завршување на истата;
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 го извести обезбедувачот на практикантската работа за
штетни последици за кои е запознаен кои можат да
настанат за организаторот и за самиот себе или за трети
лица.
Член 9
Практикантот кој за време на вршењето на практикантска работа намерно или од крајна небрежност ќе предизвика штета кај обезбедувачот на практикантската работа, должен
е да му ја надомести штетатата на обезбедувачот на практикантската работа, согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.
Обезбедувачот на практикантската работа е должен да
му ја надомести евентуалната штета која поради објективни
околности ја претрпел практикатот за време или во врска со
вршењето на практикантскта работа, согласно со одредбите од
Законот за облигационите односи.
Практикантот кој за време или во врска со вршењето
практикантска работа ќе предизвика штета кај трети лица,
должен е да ја надомести согласно со одредбите од Законот за
облигационите односи.
Член 10
Обезбедувачот на практикантската работа е должен да:
 обезбеди услови за вршење на практикантската работа
согласно со овој договор, начелата, принципите и методологијата којашто произлегува од Националната програма за практикантска работа и вработување;
 му наложи на менторот, согласно утврдената методологија, континуирано да се грижи за практикантите и
нивните активности и соодветно да ги насочува, поттикнува и евалуира;
 обезбеди материјали и средства за вршење на практикатската работа;
 обезбеди навремена исплата на однапред договорените
трошоци (доколку се договорени);
 обезбеди тајност на податоците и заштита на приватноста;
 обезбеди други услови за кои меѓусебно тие се договориле.
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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По завршување на практикантската работа на практикантот ќе му се издаде потврда за извршената практикантска
работа која ги содржи работните задачи и активности кои ги
извршувал практикантот и евалуациона листа, која понатаму ќе
му послужи за идно вработување (наведено во анекс 1 од овој
договор).
Член 11
Практикантот се ангажира на местото ____________ со
следните работни задачи и обврски : _____________________
Член 12
Договорот за практикантска работа престанува:
 со истекот на временскиот рок за кој е склучен договорот
или ако се исполнети условите за кои истиот е склучен;
 со спогодбено раскинување;
 кога организаторот на практикантска работа престанува
да работи без правен наследник.
Практкантот може да го раскине договорот пред да
истече времето за кое е склучен, со писмена изјава без обврска
да ја наведе причината за раскинување на договорот, освен во
случај кога раскинувањето може да предизвика штетни последици во работењето на обезбедувачот на практикантската работа
или на трети лица.
Обезбедувачот на практикантската работа, може да го
раскине договорот за практикантска работа:
 со престанување на можностите за спроведување практикантска работа;
 кога не е во можност да ги обезбеди условите за практицирање;
 кога ќе констатира дека практикантот не ги исполнува
договорените обврски и
 во случај на кршење на етичките норми, донесени за
одделни облици на исполнување на практикантското
работење.
 Договорната страна е должна писмената изјава за раскинување на договорот да ја достави до другата договорна
страна во рок од триесет дена пред да го раскине договорот.
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Член 13
Измени на овој договор ќе се вршат со склучување на
Анекс на договор, потпишан од двете договорни страни.
Член 14
Сите спорови настанати по овој Договор ќе се решаваат
во духот на добрите деловни односи помеѓу страните на договорот, а ако тоа не е можно тогаш надлежен е основниот суд
Скопје 1 во Скопје.
Член 15
Договорот е склучен во 3 идентични примероци од кои по
еден добиваат двете страни, а еден се доставува до содветен
државен орган / Агенцијата а вработување / Трудовата
инспекција / по нивно барање како доказ за заштита на законитоста на овој вид облигациони односи, кои спаѓаат во трудовата
област.
Договорни страни :
Обезбедувач
____________________

Практикант
_________________

Место _______, датум_____________
3. РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ПРАКТИКАНСТВО И
ПРАКТИЧНА ОБУКА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Практичната обука на студенти не треба да се подведува
под практикантството предвидено со Законот за практиканство,
туку тоа е посебен вид стручна обука за време на учење и
студирање.
Разликата се однесува на следните одредби од
Законот:
 Законот за практикантство се однесува на невработени
лица, (кои работодавачот има обврска да ги пријави/одјави во АВРСМ), а практичната обука на ученици и
студенти се однесува на редовни ученици и студенти, кои
не се евидентирани како невработени лица;
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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 Надоместокот за практиканство согласно Законот за
практикантство, се оданочува со данок на личен доход
како доход од работа, додека надоместокот за практична
обука на ученици и практична настава на студенти во
висина најмногу до 8.000 денари месечно е ослободен
од оданочување согласно член 12 став 1 точка 14 од
Законот за данок на личен доход;
 Надоместокот за практиканство согласно Законот за
практиканство се пресметува придонес врз основа на
инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест (4%) и дополнителниот придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа (0,5%) и овој придонес го пресметува и плаќа друштвото кај кое се одвива
практикантската работа;
 На надоместокот за практична обука на ученици и
практична настава на студенти се плаќа придонес врз
основа на телесно оштетување, причинето со повреда на
работа и професионална болест и овој придонес го
плаќа Установата од областа на образованието на
ученици и студенти, согласно член 8 став 1 точка 1 и
член 13 став 1 точка 13 од Законот за придонеси од
задолжително социјално осигурување.
3.1. Разлика помеѓу практикант и ученици
и студенти на практична обука
ОПИС

ПРАКТИКАНТИ

Законски пропис

Закон за практикантство

Статус
Услов

Невработено лице
Физичко лице:
Не во работен однос;
Не е постар од 34 г.
Завршено најмалку средно образование
Завршено
Подобрување na квалификации за
побрзо и поуспешно вработување

Образование
Пракса/Обука
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УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ
Закон за стручно обрaзование и обука
Невработено лице
Ученик, студент

Во тек
Дел од образовниот
процес услов за полагање испит
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Договор за практиканство меѓу
работодавач и практикант

Склучување на
Договор

Надомест за извршена работа

Број на ангажирани лицa

Обврски кон Институции

Во висина од:
* 42% до 74% од Mинимална
нето плата до 3 месеци,
* Минимална нето плата
од 4 тиот месец
До 5 вработени-1 практикант
До 10 вработени 2 пратиканти
До 50 вработени 4 практикани
До 150 вработени 8 практиканти
До 250 вработ. 15 практиканти
До 500 вработ. 60 практиканти
Оглас за преактиканти и
пријава/одјава во АВРМ

Даночен третман
на надоместокот

Данок на личен доход

ПРИДОНЕСИ:
Придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со поврда од работа

Во висина од 4% од основицата
која изнесува 50% од просечната
плата по работник во РМ, Објавена
во месец јануари во тековната
година (се плаќа преку МПИН)

Дополнителен придонес за задолжително здравствено
осигурување
во
случај на повреда
на работа

Во висина од 0,5% од ос-новицата
која изнесува 50% од просечната
плата по работник во РМ, Објавена
во месец Јануари во тековната
година (се плаќа преку МПИН)

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Договор за обука
меѓу работодавач,
лицето и образовната инститиуција
Износ определен во
договорот

Неограничено

Достава на Договорот со Образовната
институција
Ослободен од данок
на личен доход до
8.000 денари
Во висина од 4% од
основицата која изнесува 50% од просечната плата по работник во РМ Објавена во месец јануари во тековната година (се плаќа преку
МПИН)
Не се плаќа
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ПРАВО И ЛЕГИСЛАТИВА
М-р. Христина Игнатоска

РАБОТЕН ОДНОС СО ЛИЦЕ ПОМЛАДО
ОД 18 ГОДИНИ (МЛАДО ЛИЦЕ)
Работен однос се заснова со договор за работа
склучен помеѓу работодавачот и работникот кој наполнил 15 години возраст. Лицата кои се помлади од 18
години, имаат посебни права од работен однос, како
право на пократко работно време, право на подолг годишен одмор, забрана за вршење на одредени тешки
работи и друго.

ВОВЕД
Работниот однос помеѓу работникот и работодавачот се
заснова со потпишување на договорот за вработување.
Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на работниот однос, започнуваат да се остваруваат со денот на стапувањето на
работникот на работа, договорени во договорот за вработување.
За заснованиот работен однос, работодавачот е должен
да поднесе пријава (Oбразец М1) за работникот во задолжително социјално осигурување (пензиско и инвалидско и здравствено осигурување во случај на невработеност), во согласност со посебните прописи, во АВРМ, пред работникот да стапи
на работа.
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Заверена фотокопија од пријавата или извод од компјутерски запис од информацискиот систем на Агенцијата му се
врачува на работникот во рок од три дена од денот на стапувањето на работа.
Заснованиот работен однос може да се пријави и електронски со поднесување на Пријава М1 преку електронскиот систем е-работа на веб страницата на Агенцијата за вработување
на РМ: www.avrm.gov.mk.
Ако датумот на стапување на работа не е определен во
договорот за вработување, како датум на стапување на работа
се смета датумот на потпишувањето на договорот за вработување.
Работникот не може да стапи на работа пред да се склучи договор за вработување и пред работодавачот да го пријави
во задолжително социјално осигурување.
Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на работниот однос, започнуваат да се остваруваат со денот на стапувањето на
работа, исто така, и во случај ако на тој ден работникот од оправдани причини нема да започне да работи.
Договорот за вработување се склучува во писмена форма во најмалку два примерока од кои еден е за работодавачот и
се чува во работните простории во седиштето на работодавачот, а другиот примерок му се врачува на работникот, на денот на потпишување на договорот.
Договор за вработување по правило се склучува со лице
кое навршило 18 годишна возраст, но исто така може да се
склучи и со лице помладо од 18 години.
1. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
СО МЛАДО ЛИЦЕ ПОД 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ
Согласно одредбите од член 18 став 1 од Законот за работните односи (“Службен весник на РМ” 62/05...288/21), договор за вработување може да склучи младо лице под 18 години возраст, и кое има општа здравствена способност.
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Како младо лице се смета секое лице, кое може да
склучи договор за вработување, кое има најмалку 15 години
возраст, а под 18 години возраст и кое не е опфатено во задолжително образование, за извршување на работи кои не
се штетни по неговото здравје и безбедност.

Работодавачот е должен да обезбеди заштита на младите лица од економска експлоатација и од каква било работа
која може да има штетно влијание врз нивната безбедност,
здравјето, физичкиот, менталниот, моралниот или социјалниот
развој или истата може да го загрози нивното образование.
Максималниот број на часови на работно време на младо лице на возраст под 16 години е 30 часа неделно и во случај
кога младото лице работи кај повеќе работодавачи исто-времено.
Максималниот број на часови на работно време на младо
лице на возраст над 16 години е 37 часа и 45 минути неделно
и во случај кога младото лице работи кај повеќе работодавачи.
Притоа треба да се почитува и да се земе во предвид
дека работното време на младо лице, не смее да надмине, осум
часа во период од 24 часа.
Како работа, се смета и времето кое младото лице го
поминува во стручна подготовка, во рамките на теоретската и
практична настава, додека пак како учество во обука се смета
работа која ја врши младото лице кај работодавачот, за која
истиот добива платен надоместок.
Работодавачот не смее да го користи методот на награда со цел за зголемување на обемот на работа, при што би се
загрозила безбедноста и здравјето на младото лице.
Според член 120 став (1) точка 5 од ЗРО, забрането
е вршење на работа подолго од полното работно време
(прекувремена работа) за лице помладо од 18 години.
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2. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
СО ЛИЦЕ ПОД 15 ГОДИНИ ВОЗРАСТ
Забранета е работа за дете под 15 години возраст
или дете кое не завршило задолжително образование,
освен за учество во активности, кои со закон е утврдено дека
може да ги извршува, но не подолго од четири часа дневно.
Дете кое е помладо од 15 години може, со плаќање на
надоместок, по исклучок да учествува во активности кои по својот обем и карактер не влијаат штетно врз здравјето, безбедноста, развојот и образованието, и тоа: учество во културни и
артистички активности, спортски настани и рекламни активности.
Одобрение за вршење на овие работи издава органот на
државната управа, надлежен за инспекција на трудот, врз основа
на барање на организаторот на наведените активности, по
претходна согласност на законскиот застапник на детето и по
претходно извршен увид на местото на кое ќе се извршуваат
активностите од страна на инспекцијата на трудот.
3. ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ СÉ УШТЕ
НЕ НАПОЛНИЛЕ 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ
Во поглед на заштитата на работниците кои се уште не
наполниле 18 години возраст, законот предвидува постоење на
забрани за вршење определени работи, го ограничува максималното траење на работното време, ги определува паузите и
одморите, и воведува забрана за работа ноќе.
3.1. Забрана за вршење на определени работи
Законот за работни односи, предвидува посебна заштита, за работниците помлади од 18 години.
Според член 173 од ЗРО, на работниците кои сé уште не
наполниле 18 години возраст, работодавачот не смее да им
наложи да вршат:
“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”
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Tешки физички работи,
Работи кои се вршат под земја или под вода,
Работи со извори на јонизирачки зрачења и
Други работи кои можат штетно и со зголемена опасност да влијаат на здравјето, односно
здравствениот развој, со оглед на нивните психофизички специфичности.

3.2. Работнто време, пауза и одмор
Младите лица кои засновале работен однос имаат посебни права и во однос на работното време, паузата и одморот,
односно:
 Работното време на работникот младо лице, не
смее да биде подолго од осум часа дневно и 40 часа
неделно;
 Работникот кој работи најмалку четири и
пол часа дневно, има право на пауза за време
на работното време, во траење од најмалку
30 минути;
 Право на одмор од 16 последователни часови, во текот на периодот од 24 часа;
 Право на годишен одмор, зголемен за седум
работни дена.
3.3. Забрана за ноќна работа
Работникот кој сé уште не наполнил 18 години возраст,
не смее да работи ноќе меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредниот ден.
По исклучок може да се одреди работникот кој сé уште не
наполнил 18 години возраст, да работи ноќе во случај на виша
сила, кога таквата работа трае определено време и мора веднаш
да биде извршена, а полнолетните работници не се на располагање.
Во тој случај мора на работниците кои сé уште не наполниле 18 години возраст, да им биде обезбеден одмор во наредните три дена.
Во наведените случаеви, работодавачот мора да обезбеди надзор од страна на полнолетен работник.
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4. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на работодавач – правно лице,
ако:
 склучи договор за вработување со лице кое не наполнило
15 години возраст и кое нема општа здравствена способност (член 265 став (1) точка 2 од ЗРО),
 склучи договор за вработување или овозможи работа на
млади лица спротивно на членот 18 од ЗРО или ако
склучи договор за вработување спротивно на ЗРО, (член
265 став (1) точка 3 од ЗРО),
 на работници кои се уште не наполниле 18 години возраст не им обезбеди заштита во согласност со законот.
(член 265 став (1) точка 16 од ЗРО).
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ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
P L A T I
ZA MESEC MAJ 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 20.05.2022
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

2.424,00
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~n dohod.
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4. PREGLED NA NAJNIZOK I NAJVISOK
IZNOS NA PRIDONESI

PRIDONESI
Pridones za penzisko i invalidsko osiguruvawe za mesec
MAJ/2022 godina, po vrabot.
Pridones za zdravstveno osiguruvawe za mesec MAJ/2022 godina, po vraboten
Pridones za vrabotuvawe za
mesec MAJ/2022 godina,
po vraboten
Pridones za profesionalno zaboluvawe za mesec MAJ/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” 11/12; 30/14; 100/14 pt; 180/14; 81/15; 129/15;
132/17; 140/18; 124/19; 239/19; 41/22), visinata na mini-malnata
plata vo Republika Makedonija:
Р.бр

Период на важност

Нето

Бруто

1.

01.01.2020 – 31.03.2020

14.500,00

21.107,00

2.

01.04.2020 – 30.06.2020

14.500,00

21.107,00

2.

01.07.2020 – 31.03.2021

14.934,00

21.776,00

3.

01.04.2021 – 31.03.2022

15.194,00

22.146,00

4.

01.03.2022 – 28.02.2023

18.000,00

26.422,00
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6. PRESMETUVAWE NA DANOK NA LI^EN DOHOD
6.1. Stapki za presmetuvawe na danok na li~en dohod
(od 01.01.2022 do 31.12.2022 godina)

Soglasno ~len 11 od Zakonot za danok na li~en dohod
(“Slu`ben vesnik na RM” 241/2018; 275/19; 290/20, 85/21), danokot na li~en dohod za доход od rabota, se pla}a so primena na
dve dano~ni stapki soglasno dano~nata osnova i toa:
 Propi{ana stapka vo iznos od 10% ili
 Presmetana stapka od 11,1111%.
6.2. Dano~no namaluvawe
Soglasno ~len 10 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za Danok na
li~en dohod, Dano~noto namaluvawe za 2022 godina, na mese~no i godi{no nivo, iznesuva:
Период

2022 годинс

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 АПРИЛ/2022 година vo
odnos na mesec MAРT/2021 godina се ПОВИСОКИ за
(2,2%).
2. Право na porast na platite za mesec АПРИЛ/2022 vo
odnos na mesec МАРТ/2021 godina, изнесува
(1,10%).
56

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации 5/2022

8. RABOTNI ^ASOVI KOI SE KORISTAT ZA
PRESMETUVAWE NA RABOTNIOT STA@
Rabotnite ~asovi za mesec MAJ/2022 godina, iznesuvaat:
176 ~asa.
9. PROSE^NA BRUTO PLATA ZA 2022 godina
9.1. Prose~na isplatena mese~na BRUTO plata po vraboten za mesec (III), а се однесува за месец MAJ/2022 godina,
iznesuva:
46.430,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.47 od 20.05.2022).
9.2. Prose~na isplatena mese~na BRUTO PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (I-II-III2022 godина), а се
однесува месец MAJ/2022 godina iznesuva:
45.239,00 denari,
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.47 od 20.05.2022).
10. PROSE^NA НЕТО PLATA ZA 2022 godina
10.1. Prose~na isplatena mese~na НЕТО plata po vraboten za mesec (III), а се однесува за месец MAJ/2022 godina,
iznesuva:
31.080,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.46 od 20.05.2022).
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10.2. Prose~na isplatena mese~na НЕТО PLATA po
vraboten vo prethodnite tri meseci (I-II-III/2022 godина), а се
однесува месец MAJ/2022 godina iznesuva:
30.299,00 denari,
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.46 od 20.05.2022).
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 (I), а се однесува за месец MAJ/2022 godina iznesuva:
31.080,00 denari,
Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.46 od 20.04.2022).
Soglasno ~len 9 od Zakonot za isplata na platite vo
RM, rabotodavecot mo`e da vr{i isplata na slednite nadomestoci, soglasno OSNOVICATA od 31.080,00 denari:
Za OP[TESTVENI pravni lica
REGRES ZA GODI[EN ODMOR

18.648,00 denari
(60% od osnovicata )
(31.080,00 x 60%)

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

62.160,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata)

(2 x 31.080,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 62.160,00 denari
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ODVOEN @IVOT OD SEMEJSTVOTO

18.648,00 denari
(60% od osnovicata)

(31.080 x 60%)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 18.648,00 denari.
11.2. Nadomestoci od plata za PRIVATEN SEKTOR
Prose~na isplatena mese~na NETO PLATA po vraboten vo prethodnite tri meseci (I-II-III/2022 godina), а се однесува за месец MAJ/2022 godina, iznesuva:
30.299,00 denari
(Soop{tenie na Dr`avniot Zavod za statistika na
Republika Makedonija br. 4.1.22.46 od 20.05.2022).
Iznosot 30.299,00 denari, pretstavuva OSNOVICA
za presmetuvawe na slednite nadomestoci za
PRIVATNI pravni lica:

REGRES ZA GODI[EN ODMOR
Регрес за годишен одмор (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 MAJ/2022 godina iznesuva:
12.120,00 denari vo NETO iznos
(30.299,00 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

37.144,00 denari (46.430,00 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

60.598,00 denari
(dvokraten iznos od osnovicata (2 h 30.299)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 60.598,00 denari
JUBILEJNA NAGRADA

30.299,00 denari
(vo visina na osnovicata), za najmalku 10 godini pominati kaj
ist rabotodavec

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

18.179,00 denari
60% od osnovicata – ( 60% od 30.299,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 18.179,00 denari.
DNEVNICI ZA SLU@BENI PATUVAWA VO ZEMJATA
2.424,00 denari
- 8% od osnovicata (8% od 30.299,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 2.424,00 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

90.897,00 denari
vo visina od TRI osnovici (3 h 30.299,00)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 90.897,00 denari.
60

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”

Деловни Информации 5/2022

POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO

60.598,00 denari
vo visina od DVE osnovici (2 h 30.299,00 denari)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 60.598,00 denari.
POMO[ VO SLU^AJ NA ELEMENTARNI NEPOGODI

30.299,00 denari
(vo visina na osnovicata)

Osloboden od Danok na li~en dohod do 30.299,00 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)
30.299,00 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...275/19, 77/21), највисокиот
износ на надоместокот за боледување што се исплаќа на товар
на ФЗО во 2022 година, изнесува ЧЕТИРИ 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 MAJ/2022
godina iznesuva (2 x 29.839,00 денари)
59.678,00 денари.
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).
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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
90% od osnovicata

90% od osnovicata

OSNOVICA prose~en mese~en iznos na isplatena
plata na koja e platen pridones za zdravstveno osiguruvawe za
poslednite 12 meseci.
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:
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Godini pominati vo
raboten odnos

Visina na plata

Do 5 godini
Od 5 do 10 godini
Od 10 do 15 godini
Od 15 do 20 godini
Od 20 do 25 godini
Nad 25 godini

Edna plata
Dve i pol plati
Tri i pol plati
^etiri i pol plati
[est plati
Sedum plati

Испратнина
за 2022
1
ЈАНУАРИ/2022
ФЕВРУАРИ/2022
MAРТ/2022
АПРИЛ/2022
MAJ/2022

Просечна Нето плата
по работник во
претходниот месец
2
29.145,00
29.130,00
29.943,00
29.980,00
29.839,00

Најнизок износ
на
испратнина
3 (2x50%)
14.573,00
14.565,00
14.972,00
14.990,00
14.919,00

NAPOMENA 1: Prose~nata neto plata na rabotnikot vo
poslednite {est meseci pred otkazot i istata da ne bide
pomala od 50% od prose~nata neto plata isplatena po rabotnik vo RM, vo posledniot mesec pred otkazot.
NAPOMENA 2: Raboten odnos, se smeta vremeto pominato vo raboten odnos kaj ist rabotodava~ i rabotniot
odnos kaj prethodniot rabotodava~, na koj poradi nastanatata statusna promena, praven sledbenik e posledniot rabotodava~.
NAPOMENA 3: Ispratninata se isplatuva so denot na
prestanokot na rabotniot odnos.
NAPOMENA 4: Ne se presmetuva i pla}a Danok na li~en
dohod.
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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 НЕТО
износ за полно работно време во зависност од време-траењето на
периодот на практикантската работа и тоа:
* Оd 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 18.000,00 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:
Надоместокот за практична обука на ученици и студенти,
во висина до 8.000 денари месечно:
Vo slu~aj na isplata na nadomestokot za prakti~na
obuka na u~enici i prakti~na nastava na stu-denti, nad 8.000
denari se presmetuva i pla}a Danok na li~en dohod vo visina od
11,1111%.
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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`.
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

9.090,00 denari
(30% od prose~na Mese~na Neto plata, isplatena vo RM
vo prethodni tri meseci) (30% h 30.299,00)

(Osloboden od Danok na li~en dohod do 9.090,00 denari);
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POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA RABOTNIK
62.160,00 denari (2 h 31.080,00)
(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 62.160,00 denari);
POMO[ VO SLU^AJ NA SMRT NA ^LEN NA SEMEJSTVO
31.080,00 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 31.080,00 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, po rabotnik isplatena vo RM do denot na isplata

62.160,00 denari (2 h 31.160,00)
Osloboden od Danok na li~en dohod do 62.160,00 denari.
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.
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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 MAJ//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).
Просечна месечна БРУТО плата исплатена по вработен за Шифра
84-Јавна управа и одбрана за ЈАВЕН СЕКТОР- (за задолжително
социјално осигурување) za II/2022 godina, se odnesuva za mesec
MAJ/2022 godina iznesuva:
23.541,00 denari( 50% od 47.081,00)
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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
– bole-duvawe – 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%

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%.
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69

Деловни Информации 5/2022

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 (19.024 x 1,3889)
7. Pridones za zadol`itelno PIO (7 h 18,8%)
8. Pridones za zdravstveno osiguruvawe (7 h 7,5%)
9. Pridones za vrabotuvawe (7 h 1,2%)
10. Pridones za dopolnitelno (7 h 0,5%)
11. Vkupno pridonesi (7 +8 + 9 +10)
12. Bruto plata namalena za pridonesi (7 -11)
13. Dano~no namaluvawe za 2022 godina
14. Osnovica za danok na dohod (12-13)
15. Danok na dohod (14 h 10%)
16. NETO PLATA (6-11-15)

18.000,00
8.788,00
9.212,00
1.024,00
19.024,00
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

23.1. 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 (9 h 10%)
11. NETO PLATA (1 - 6- 10)
70

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
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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 (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),

21.755,00
21.755,00

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).
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14.975,00
688,00
6.092,00

14.975,00
688,00
6.092,00
21.755,00
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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 (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 (5 x 10%)
7. Neto plata (3 - 6)
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700.000,00
194.920,00
505.080,00
8.788,00
496.292,00
49.629,00
455.451,00
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KОЕФИЦИЕНТ НА МДБ

Kоефициент на МДБ за месец АПРИЛ 2022
изнесува (6,3%)
Врз основа на член 44 од Законот за Данок на добивка
(“Службен весник на РСМ” 112/2014...290/20; 151/21) Државниот
завод за статистика, го утврдува и објавува:
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РСМ ЗА
МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА
1.

2.

Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот АПРИЛ 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 АПРИЛ 2022 година, изнесува:

6,3%

6,3%

Бидејки коефициентот на МДБ за месец АПРИЛ/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 2021
година, од (АОП/ 56), помножен со 6,3%.
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KОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ ЗА
МЕСЕЦ AПРИЛ 2022 ГОДИНА
Месечен коефициент за АПРИЛ/2022 (0,003).
Кумулативен коефициент од I до IV 2022 (0,102).
1. ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
R.br

ОПИС

Коефициент

1.

Meсечен коефициент на пораст на цените на производителите на индустриски производи во АПРИЛ/2022 година,
во однос на МАРТ/2022 година.

0,003

Коефициент на пораст на цените на
производителите на индустриски производи од почетокот на годината до
крајот на АПРИЛ/2022 година.

0,102

Коефициент на пораст на цените на
прoизводителите на индустриски производи во АПРИЛ/2022 година во однос на МАРТ/2022 година.

0,214

2.

3.

2. ЦЕНИ НА МАЛО
Р.бр
1.

2.

3.

74

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

Коефициент
0,020

0,059

0,111
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3. TРОШОЦИ НА ЖИВОТ – ИНФЛАЦИЈА
Р.бр.
1.

2.

OПИС
Mесечен коефициент на пораст на цените на мало во АПРИЛ/2022 година,
во однос на МАРТ/2022 година.
Koeфициент на пораст на трошоците
на живот во Република Македонија во
период од почетокот на годината до
крајот на АПРИЛ/2022 година во однос
на просекот на трошоците на живот во
2021 година.
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18,5%

16,5%

5%

15%

13%

4%

14%

12%

4%

14%

12%

4%

13,75%

12%

3,75%

13,75%

11,75%

3,75%

13,75%

11,75%

3,50%

13,50%

11,50%

01.01-30.06.
2014

3,25%

13,25%

11,25%

01.07-31.12.
2014

3,25%

13,25%

11,25%

01.01-30.06.
2015

3,25%

13,25%

11,25%

01.07-31.12.
2015

3,25%

13,25%

11,25%

01.01-30.06.
2016

3,25%

13,25%

11,25%

01.07-31.12.
2016

4%

14%

12%

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

8,5%

Pravno i
pravno

4=(2+8%)

Stapka na
EURIBOR

3=(2+10%)

1
01.02-30.06
2010

Objava na
NBRM

Kaznena
kamata
pravno i
fizi~ko

2

Period

Kaznena
kamata
pravno i
pravno

Referentna
kamatna
stapka

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

5
8562
30.12.2009

6

7=(6+10%)

8=(6+8%)

0,453%

10,453%

8,453%

0,485%

10,485%

8,485%

0,782%

10,782%

8,782%

1,325%

11,325%

9,325%

1,024%

11,024%

9,024%

0,373%

10,373%

8,373%

0,109%

10,109%

8,109%

0,123%

10,123%

8,123%

0,216%

10,216%

8,216%

0,099%

10,099%

8,099%

0,018%

10,018%

8,018%

-0,064%

9,936%

7,936%

-0,205%

9,795%

7,795%

-0,364%

9,636%

7,636%

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

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
29.05.2020

-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
02-37790/1

28.12.2021
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NAJVISOKI MALOPRODA@NI CENI NA
NAFTENI DERIVATI
(za period JANUARI – MAJ 2022 godina)
CENI NA GORIVO
DATA NA
VA@NOST
04.01.2022
11.01.2022
18.01.2022
25.01.2022
01.02.2022
08.02.2022
15.02.2022
22.02.2022
01.03.2022
08.03.2022
10.03.2022
11.03.2022

Euro
super
BS - 95
75,00
75,50
76,50
78,50
79,50
81,00
82,00
82,50
84,00
89,50
93,00
93,00

Euro
super
BS - 98
77,00
77,50
78,50
80,50
81,50
83,00
84,00
84,50
86,00
91,50
95,00
95,00

Euro
dizel
BS (D-E V)
65,50
67,50
69,00
71,00
71,50
73,50
74,00
74,00
75,50
85,50
94,00
97,00

Maslo za
gorewe
(EL – 1)
65,50
67,50
69,00
71,00
71,50
73,00
73,00
73,50
74,50
83,50
90,00
92,50

13.03.2022

86,50

88,50

88,50

15.03.2022

86,50

88,50

16.03.2022

86,50

88,50

17.03.2022

81,50

18.03.2022

Mazut
M-1/NS

Slu`ben
vesnik

40,210
41,724
42,822
44,213
44,722
46,537
46,491
46,921
48,170
54,319
59,165
60,569

1/2022
5/2022
12/2022
16/2022
22/2022
26/2022
32/2022
38/2022
42/2022
48/2022
53/2022
55/2022

83,50

60,914

59/2022

88,00

83,50

60,914

60/2022

85,00

81,00

59,299

62/2022

83,50

79,00

75,50

56,749

63/2022

79,50

81,50

76,00

72,00

54,521

66/2022

19.03.2022

79,50

81,50

76,00

72,50

53,159

67/2022

22.03.2022

79,00

81,00

77,00

73,50

52,354

70/2022

23.03.2022

79,00

81,00

77,00

75,50

52,354

72/2022

24.03.2022

79,00

81,00

81,00

78,00

53,592

73/2022

25.03.2022

82,00

84,00

84,00

81,00

55,163

74/2022

26.03.2022

82,00

84,00

86,00

81,00

56,207

76/2022

29.03.2022

83,50

85,50

87,50

84,00

57,347

77/2022

01.04.2022

83,50

85,50

85,50

81,50

56,130

80/2022

02.04.2022

83,50

85,50

83,50

79,50

56,130

81/2022
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05.04.2022

81,00

83,00

82,00

78,50

54,154

83/2022

08.04.2022

81,00

83,00

82,00

78,50

52,662

87/2022

12.04.2022

80,00

82,00

80,00

78,50

51,535

89/2022

19.04.2022

81,50

83,50

82,50

80,50

51,599

95/2022

21.04.2022

81,50

83,50

82,50

82,50

51,599

98/2022

22.04.2022

81,50

83,50

84,50

82,50

51,599

99/2022

27.04.2022

84,00

86,00

85,50

84,00

52,825

100/2022

29.04.2022

84,00

86,00

85,50

84,00

51,784

102/2022

04.05.2022

86,00

88,00

87,00

85,00

52,294

104/2022

05.05.2022

88,50

90,50

90,00

87,50

53,587

105/2022

10.05.2022

90,50

92,50

89,50

87,50

53,848

109/2022

12.05.2022

90,50

92,50

87,00

85,00

53,848

112/2022

13.05.2022

90,50

92,50

87,50

85,00

52,646

113/2022

17.05.2022

92,00

94,00

86,00

84,00

52,436

115/2022

19.05.2022

94,50

96,50

86,00

84,00

54,339

116/2022

24.05.2022

95,00

97,00

85,00

83,50

54,963

118/2022

31.05.2022

95,00

97,00

86,00

84,50

54,640

122/2022
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KURSNI LISTI
NA NBRM OD 04.05.2022 DO 31.05.2022 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
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[ifra Valuta Va`i za
978
840
826
756
752
578
392
208
124
036
975
203
348
985
946
191
949
643
986
156
344
360
376
356
410
484
458
554
608
702
764
710

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

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

Sreden kurs na devizi
04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
61.5683
61.5990
61.6616
58.3254
58.4930
58.3475
73.1823
73.1666
72.3813
59.9380
59.6658
59.5477
5.9213
5.9248
5.9434
6.2134
6.2195
6.2624
0.4492
0.4502
0.4495
8.2750
8.2784
8.2873
45.3709
45.6356
45.7328
41.5301
41.6773
42.0353
31.4799
31.4956
31.5276
2.4965
2.4996
2.5060
0.1611
0.1632
0.1628
13.1206
13.1411
13.2114
12.4443
12.4518
12.4607
8.1488
8.1589
8.1781
3.9230
3.9545
3.9262
0.8672
0.8729
0.8904
11.5854
11.7555
11.8144
8.8259
8.8512
8.8159
7.4324
7.4525
7.4338
0.0040
0.0041
0.0040
17.2959
17.3582
17.1683
0.7616
0.7661
0.7649
0.0461
0.0463
0.0463
2.8633
2.8927
2.9076
13.3972
13.4358
13.4178
37.6196
37.7144
37.8920
1.1102
1.1147
1.1137
42.1556
42.3099
42.3471
1.6920
1.7046
1.7116
3.6582
3.6999
3.7176
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Sreden kurs na devizi
07.05.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
08.05.2022 10.05.20202 11.05.2022
09.05.2022
61.6878
61.6958
61.6950
EMU
1
978
EUR
58.3612
58.4296
58.4565
SAD
1
840
USD
72.0399
72.3789
72.0736
G. BRITANIJA
1
826
GBP
59.2070
58.9713
58.8749
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.8927
5.8304
5.8162
[VEDSKA
1
752
SEK
6.1806
6.1338
6.0299
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4473
0.4467
0.4491
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2914
8.2941
8.2939
DANSKA
1
208
DKK
45.4925
45.1785
45.0098
KANADA
1
124
CAD
41.4346
40.9993
40.6905
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5410
31.5450
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.5010
2.4624
2.4664
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1617
0.1610
0.1623
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.1172
13.1310
13.1931
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4647
12.4721
12.4742
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1884
8.1895
8.1840
1
ХРВАТСКА
191
HRK
3.9024
3.8817
3.8348
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.8587
0.8391
0.8402
1
РУСИЈА
643
RUB
11.5992
11.3576
11.3761
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.7493
8.7035
8.6935
1
КИНА
156
CNY
7.4350
7.4434
7.4469
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0040
0.0040
0.0040
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.1522
17.0247
16.8625
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7588
0.7548
0.7566
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0459
0.0459
0.0458
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.8886
2.8784
2.8733
1
МЕКСИКО
484
MXN
13.3549
13.3295
13.3400
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
37.5230
37.2020
36.9276
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.1122
1.1082
1.1159
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
42.1307
42.0386
42.0638
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6992
1.6904
1.6927
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.6370
3.6010
3.6281
1
ЈУЖНА АФРИКА 710
ZAR
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Sreden kurs na devizi
Zemja

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

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

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

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

12.05.2022 13.05.2022
61.6950
58.4620
72.2508
59.0609
5.8612
6.0608
0.4501
8.2931
45.0822
40.9797
31.5446
2.4323
0.1627
13.2464
12.4712
8.1862
3.8118
0.8718
11.4549
8.7026
7.4476
0.0040
17.0673
0.7571
0.0459
2.8847
13.3582
37.0652
1.1219
42.1933
1.6906
3.6447

61.6950
59.2765
72.3356
59.4536
5.8397
5.9957
0.4609
8.2909
45.4676
40.6879
31.5446
2.4752
0.1614
13.2166
12.4712
8.2003
3.8528
0.9286
11.3910
8.7274
7.5512
0.0040
17.1465
0.7648
0.0460
2.9029
13.4926
36.9608
1.1302
42.4633
1.7066
3.6548

14.05.2022
15.05.2022
16.05.2022
61.6950
59.4078
72.4800
59.4078
5.8810
6.0460
0.4607
8.2910
45.6831
40.9471
31.5446
2.4937
0.1602
13.1594
12.4750
8.2041
3.8395
0.9134
11.5959
8.7495
7.5679
0.0041
17.3369
0.7671
0.0464
2.9395
13.5080
37.0919
1.1331
42.5483
1.7086
3.6769
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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

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

Sreden kurs na devizi
17.05.2022 18.05.2022
61.6950
59.1969
72.5397
58.8749
5.8769
6.0374
0.4570
8.2903
45.7916
40.9743
31.5446
2.4968
0.1599
13.2180
12.4714
8.2014
3.7822
0.9242
11.6805
8.7157
7.5411
0.0040
17.3916
0.7609
0.0461
2.9473
13.4599
37.1634
1.1278
42.4575
1.7008
3.6464

61.6950
58.5286
73.0983
58.9988
5.9099
6.0616
0.4526
8.2908
45.6425
41.1492
31.5446
2.4966
0.1597
13.2712
12.4692
8.1992
3.7160
0.8945
11.7244
8.7018
7.4561
0.0040
17.4344
0.7556
0.0463
2.9340
13.3507
37.2532
1.1189
42.2887
1.6967
3.6627

19.05.2022
61.6949
58.6286
72.8651
58.8355
5.8939
6.0411
0.4544
8.2902
45.7406
41.1848
31.5446
2.5031
0.1611
13.2840
12.4704
8.1878
3.6765
0.9069
11.8703
8.6929
7.4699
0.0040
17.4971
0.7556
0.0463
2.9490
13.3383
37.2824
1.1202
42.2626
1.6950
3.6874
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Sreden kurs na devizi
21.05.2022
Zemja
[ifra Valuta Va`i za
24.05.2022
20.05.2022 22.05.2022
25.05.2022
23.05.2022
61.6949
61.6950
61.6950
EMU
1
978
EUR
58.6175
58.3294
57.8807
SAD
1
840
USD
72.8135
72.7364
72.7707
G. BRITANIJA
1
826
GBP
60.1022
60.0146
59.8400
[VAJCARIJA
1
756
CHF
5.8702
5.8805
5.8803
[VEDSKA
1
752
SEK
5.9839
6.0120
6.0179
NORVE[KA
1
578
NOK
0.4588
0.4559
0.4535
JAPONIJA
1
392
JPY
8.2898
8.2897
8.2909
DANSKA
1
208
DKK
45.7338
45.6122
45.2774
KANADA
1
124
CAD
41.0315
41.1849
41.1794
AVSTRALIJA
1
036
AUD
31.5446
31.5446
31.5446
1
БУГАРИЈА
975
BGN
2.4978
2.5008
2.5085
1
ЧЕШКА
203
CZK
0.1599
0.1611
0.1617
1
УНГАРИЈА
348
HUF
13.2897
13.3064
13.3510
1
ПОЛСКА
985
PLN
12.4702
12.4694
12.4712
1
РOМАНИЈА
946
RON
8.1829
8.1894
8.1959
1
ХРВАТСКА
191
HRK
3.6715
3.6679
3.6577
1
ТУРЦИЈА
949
TRY
0.9532
0.9497
1.0025
1
РУСИЈА
643
RUB
11.8430
11.8669
11.9511
1
БРАЗИЛ
986
BRL
8.6860
8.7340
8.7078
1
КИНА
156
CNY
7.4697
7.4332
7.3741
1
ХОНГ КОНГ
344
HKD
0.0040
0.0040
0.0040
1
ИНДОНЕЗИЈА
360
IDR
17.3188
17.4625
17.2598
1
ИЗРАЕЛ
376
ILS
0.7550
0.7509
0.7462
1
ИНДИЈА
356
INR
0.0459
0.0460
0.0459
1
ЈУЖНА КОРЕЈА
410
KRW
2.9373
2.9335
2.9202
1
МЕКСИКО
484
MXN
13.3069
13.2900
13.1878
1
МАЛЕЗИЈА
458
MYR
37.2756
37.3502
37.4749
1
НОВ ЗЕЛАНД
554
NZD
1.1189
1.1180
1.1079
1
ФИЛИПИНИ
608
PHP
42.3264
42.2916
42.1443
1
СИНГАПУР
702
SGD
1.6976
1.7003
1.6945
1
ТАЈЛАНД
764
THB
3.6654
3.6914
3.6847
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

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
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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

26.05.2022
61.6950
57.8970
72.3271
60.0789
5.8524
6.0071
0.4559
8.2918
44.9672
40.7874
31.5446
2.5030
0.1589
13.3510
12.4848
8.1872
3.5466
0.9824
11.9250
8.6488
7.3756
0.0040
17.2092
0.7463
0.0455
2.9072
13.1734
37.3027
1.1059
42.0380
1.6880
3.6805

Sreden kurs na devizi
28.05.2022
27.05.2022 29.05.2022 31.05.2022
30.05.2022
61.6950
61.6950
61.6950
57.6750
57.5406
57.3161
72.5226
72.6850
72.4545
59.9971
60.1433
59.7415
5.8212
5.8594
5.8657
6.0064
6.0610
6.0930
0.4538
0.4535
0.4495
8.2913
8.2932
8.2933
44.9836
45.1614
45.2077
40.8306
41.1437
41.1794
31.5446
31.5446
31.5446
2.5002
2.4978
2.4966
0.1575
0.1571
0.1573
13.3878
13.4535
13.4544
12.4831
12.4820
12.4785
8.1872
8.1846
8.1927
3.5136
3.5090
3.4971
0.8962
0.8665
0.8845
11.9238
12.1068
12.1857
8.5659
8.5889
8.6004
7.3473
7.3302
7.3020
0.0039
0.0040
0.0039
17.1685
17.1518
17.2709
0.7433
0.7416
0.7391
0.0456
0.0459
0.0463
2.9110
2.9190
2.9520
13.1140
13.1400
13.1272
37.2982
37.5594
37.5297
1.1022
1.1013
1.0954
41.9437
42.0294
41.9152
1.6862
1.6862
1.6811
3.6439
3.6842
3.7059
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РОКОВИ ПРИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА
MAJ 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
ДОСТАВУВАЊЕ

OБВРСКА
OБРАЗЕЦ: “МПИН” – Месечна пресметка за интегрирана наплатa на плата за AПРИЛ/2022
Доставување: Електронски до УЈП.
Поднесување на пресметки од физички лица
кои остваруват доход за кој Данокот на личен
доход не се плаќа по Одбивка (закупнини, капитални добивки, друг доход) за доход остварени во АПРИЛ/2022
ПЛАКАЊЕ НА: Аконтација на ДАНОК НА ДОБИВКА и Аконтација на данок на личен доход
OБВРЗНИЦИ: Сите правни субјекти освен обврзник со посебен даночен статус (заштитно
друштво за вработување на инвалиди, стопанска единица на КПУ, или корисник на технолошко индустриска зона, како и трговските
друштва кои се обврзници на паушал на вкупен
приход).
НАПОМЕНА: Образецот „МДБ” немате обврска да го доставувате до УЈП.
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До
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OБРАЗЕЦ: ВХВ-1/Извештај за состојба и промени на вложувања во сопствени хартии од вредност и удели во инвестициски фондови и
ВXВ-2/Извештај за состојба и промени на вложувања во должнички извештај за сосотојба и
промени на вложувања во должнички хартии од
вредност за АПРИЛ/2021 година.
OБВРЗНИЦИ: Резиденти кои можат да вложуваат во хартии од вредност на странски финансиски пазари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ.
OБРАЗЕЦ: МИ – Mесечен извештај за трансакции за во странство за АПРИЛ/2022.
OБВРЗНИЦИ: Резиденти кои имаат сметки во
странство, евидентни сметки или имаат одобрение за девизен максимум, односно во работењето вршат наплата и плаќање во ефективни
странски пари.
ДОСТАВУВАЊЕ: до НБРМ
OБРАЗЕЦ: “ДДВ/04 “Доставување на Дaночна
пријава на ДДВ
OБВРЗНИЦИ: МЕСЕЧНИ и ТРОМЕСЕЧНИ даночни обврзници.
ДОСТАВУВАЊЕ: до УЈП преку системот е-даноци http://etax.ujp.gov.mk
ОБРАЗЕЦ: ДЛД-ГДБ – Потврдување или
корегирање на точноста на податоците од
Годишна даночна пријава Образец ДЛД-ГДБ
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До
20 МАЈ

До
20 МАЈ

До
25 МАЈ

До
30 МАЈ
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ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
дипл.економист Ромео Костадинов
РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ И ДДВ ЗА СОФТВЕР

PRA[AWE:
Дали услугите за изработка на софтвер и софтверски
решенија и други услуги за програмирање поделжат на ДДВ и
дали субјектот треба да се регистрира за ДДВ по надминување
на прагот за остварен промет од 2.000.000 МКД?
ODGOVOR:
Согласно член 2 точка 1 од Законот за данокот на
додадена вредност (“Службен весник на РМ” 44/99...198/18) и
(“Службен весник на РСМ” 98/19...57/22), предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е прометот на добра и
услуги, кој се врши со надоместок во земјата, од страна на даночниот обврзник, во рамките на неговата стопанска дејност.
Промет на услуги, претставува секоја дејност која не е
промет на добра во смисла на член 3 од Законот за ДДВ (член 6
став 1 од Законот за ДДВ).
Кај прометот на услуги, оданочувањето според член 2
точка 1 од ЗДДВ зависи од тоа дали услугите биле извршени во
земјата или надвор од неа.
Местото на услугата се утврдува според член 14 од
Законот за ДДВ. Неопходноста за утврдување на местото на
услугата секогаш се појавува кога услугата фактички се врши во
странство или кога вршителот или корисникот на услугата е
резидентен во странство.
По исклучок, за место на прометот на услугата се смета
местото во кое корисникот на услугата има вистинско седиште
или подружница за кои услугата била вистински извршена или,
доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште
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или престојувалиште, кога се работи за следните услуги: Услуги
на електронска обработка на податоци и давање информации,
вклучувајќи know-how и експертиза.
Обработката на податоци во смисла на член 14 став 3
точка 5 од ЗДДВ, покрај електронското, го опфаќа и мануелното
и механичкото меморирање, конвертирање, поврзување и обработката на податоци.
Според точка 18 од поглавје 29 од Упатството за примена
на Законот за ДДВ број 08-9289/1 од 19.06.2000 година, одредбата од член 14 став 3 точка 5 од Законот за ДДВ, го опфаќа
ставањето на располагање на сите видови искуства кои според
нивниот вид се подобни за тоа, да се користат технички или економски. Ова важи на пример и за ставањето на располагање на
know-how и на нестандарден софтвер по електронски пат, на
пример преку интернет (поглавје 7 став 2 точки 1 и 2 од Упатството за ДДВ).
Ако одреден единствен промет содржи како елементи на
промет на добра, така и елементи на услуга, третманот како промет на добра или на услуги ќе зависи од економскиот карактер
на прометот. Притоа се зема во предвид вољата на договорните
страни.
Услуги се на пример:
- ставањето на располагање на нестандардизиран софтвер кој е изготвен специјално според барањата на корисникот
или на постоен софтвер според индивидуалните потреби на
корисникот;
- преносот на стандарден или индивидуален софтвер по
електронски пат (на пример преку интернет), продажба на стандарден или индивидуален софтвер по електронски пат (на пример преку интернет), продажба на стандарден софтвер и на т.н.
најнови софтверски дополненија (Updates) се смета за услуга.
Доколку услугата, се состои од ставањето на располагање на нестандардизиран софтвер кој е изготвен специјално
според барањата на корисникот или на постоен софтвер според
индивидуалните потреби на корисникот или преносот на стандарден или индивидуален софтвер по електронски пат (на пример преку интернет), продажба на стандарден софтвер и на т.н.
најнови софтверски дополненија (Updates), за местото на промет
на истата се смета местото во кое корисникот на услугата има
вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински извршена или, доколку такво место не постои, неговото
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постојано живеалиште или престојувалиште, согласно член 14
став 3 точка 5 од ЗДДВ.
Согласно член 14 став 3 точка 9 од ЗДДВ, кај услугите на
пренос и отстапување на авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови и други слични права, за место на прометот на услугата се смета местото во кое корисникот на услугата има вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински
извршена, или доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште или престојувалиште.
Согласно автентично толкување на членот 14 став 3
точки 1 и 5 од ЗДДВ (“Службен весник на РСМ” 96/19), одредбата
на членот 14 став 3 точка 5 се толкува: под услуги на електронска
обработка на податоци и давање информации, вклучувајќи
Know-how и експертиза се подразбираат и следниве услуги: техничка поддршка за сетирање на софтвер, техничка поддршка за
сетирање на хардвер, далечински автоматизирани технички услови, интервенција во бази на податоци: внес, дополна, измена
управување, ажурирање на податоци на веб страницата, позадинско административно работење, креирање извештаи.
Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година надминал износ од 2.000.000 денари
или чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од вршењето
на стопанската дејност дека ќе го надмине износот или во текот
на годината го надмине износот, обврзани се за регистрација за
ДДВ. Обврската за регистрација за ДДВ не се однесува за даночни обврзници во смисла на член 32 точка 4 и член 46 на законот
за ДДВ.
Вкупен промет претставува збир на прометот што го
направил обврзникот во текот на календарската година и кој е
предмет на оданочување според член 2, точка 1 на законот, вклучувајќи го и данокот кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок. Ако
даночниот обврзник ја вршел својата дејност само во еден дел
од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.
Според поглавје 110 став 1 од Упатството за примена на
Законот за ДДВ, кон севкупниот промет се вбројува целокупниот
промет на добра и услуги оданочив според ЗДДВ (вклучувајќи го
данокот на додадена вредност), како и сите промети ослободени
од данок според ЗДДВ со право на одбивка на претходниот данок. Прометот на добра и услуги кој не подлежи на оданочување
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и прометот ослободен од данок без право на одбивка на
претходниот данок (член 23 од ЗДДВ), не се зема предвид при
утврдувањето на севкупниот промет.
Согласно наведеното, местото на вршење на услугата на
наведените се утврдува според член 14 став 3 точка 5 и 9 од
ЗДДВ, односно местото на вршење на оваа услуга е според местото на корисникот на истата, од што произлегува и заклучокот
дека немате обврска да се регистрирате за целите на ДДВ
согласно член 51 став 2 од ЗДДВ.
ДИСКОНТ ВО ФАКТУРА ПРИ УВОЗ

ПРАШАЊЕ:
За набавка на стоки од странство, продавачот одобрува
збирен дисконт во самата фактура за набавка на стоката. Како
да се прими стоката од увоз на залиха и кои се последиците,
бидејќи е одобрен збирен дисконт на целокупната увозна стока,
а не по поединечни увозни артикли?
ODGOVOR:
Согласно одредбите од Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на РСМ” 159/09; 164/10 и 107/11),
е пропишано водењето на сметководството во РМ, во согласност
со Меѓународните стандарди за финансиско известување.
Меѓународните стандарди за финансиско известување
од правилникот за водење на сметководството ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните
стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата по
Постојниот комитет за толкување (ПТК), Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување
(КТМФИ) утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени
стандарди (ОМСС).
Со одредбите од МСС 2 - Залихи, се пропишува сметководствениот третман на залихите. Со МСС 2 се пропишува набавната вредност, која се признава како средство во финансиските извештаи, водењето на евиденцијата и признавањето на
приходите и расходите, кои се предизвикани од операциите поврзани со залихите.
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Набавната вредност на залихите треба да ги опфати сите
трошоци за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци
направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба.
Трошоците за набавка на залихите ги опфаќаат набавната цена, увозните давачки и другите даноци) освен оние кои
ентитетот може последователно да ги поврати од даночните
власти), како и трошоците за превоз, манипулирање и други трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето на
готовите производи, суровините и услугите. Трговските попусти,
рабатите и другите слични ставки, се одземаат при утврдувањето на трошоците за набавка.
Согласно наведеното, евиденцијата на набавката ќе се
изврши врз основа на набавната вредност на артиклите, која ќе
се намали за делот на збирно одобрениот дисконт, кој треба
пооделно да се пресмета за секој артикл посебно, за да се утврди набавната вредност на секој артикл.
Финансиската вредност од збирот на набавната вредност
по пооделен артикл намалена за дисконтот, треба да биде еднаква на вкупната фактурна вредност на увозот која е намалена
за збирниот дисконт.
Согласно одредбите од МСС 2, набавната вредност е
основен критериум за одредувањето на вредноста на залихите,
но може да се користат и други техники за евидентирање на
вредноста на залихите во тековниот период. Во финансиските
извештаи залихите треба да бидат вреднувани според набавната вредност дефинирана со одредбите од МСС-2, кој е во примена во сметководството на РМ.
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