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I

Сред ни те и го ле ми те друш тва, сог лас но член 469, став 1, 
точ ка 2 од За ко нот за тр гов ски те друш тва, има ат об врска смет-
ко вод ство то да го во дат во сог лас ност со усво е ни те Ме ѓу на-
род ни Стан дар ди за Фи нан сис ко Из вес ту вање, об ја ве ни во 
Пра вил ни кот за во де ње смет ко вод ство ("Служ бен Вес ник на 
РМ", број 159/09 и 164/10).

Овие друш тва, по по чет но то приз на вање, нед виж нос тите, 
построј ки те и оп ре мата,  во сог лас ност со МСС 16 - Нед виж-
ности, построј ки и оп ре ма мо же да ги вред ну ва ат спо ред:

• Тро шо чен мо дел, од нос но мо дел на на бав на вред ност; или
• Мо дел на ре ва ло ри за ција.
МСС 16 да ва сло бода, друш тво то со оп шт акт за смет ко вод-

стве ни по ли ти ки да од лу чи кој мо дел ќе го при мени.
Од бо рот за Ме ѓу на род ни Смет ко вод стве ни Стан дар ди об-

ја ви из ме ни на МСС 16 за ра ди усог ла су ва ња та со об ја ве ни те 
но ви стан дар ди ка ко и за ра ди усог ла су ва ња та со из ме не ти те 
стан дарди.

Ме ѓу тоа, овие из ме ни кај нас сè уш те не се об ја вени, од нос-
но при фа тени.

На по мена: Ма ли те и мик ро друш тва кои го при ме ну ва ат Од-
де лот 17 од МС ФИ за МСЕ, нед виж нос тите, построј ки те и оп ре-
ма та по нив но то по чет но приз на ва ње мо жат да ги вред ну ва ат 
са мо спо ред тро шоч ни от мо дел, од нос но мо де лот на на бав на 
вред ност. По ве ќе за Од дел 17 ви ди во спи са ни е то Реп ре зент 
број 9/17, под нас лов "Нед виж ности, построј ки и оп рема, сог-
лас но Од дел 17 од МС ФИ за МСЕ".

Во овој на пис Ви да ва ме упат ства со прак тич ни при ме ри за 
вред ну ва ње то на нед виж нос тите, построј ки те и оп ре ма та по 
нив но то по чет но приз на ва ње ка ко сред ства спо ред мо де лот 
на ре ва ло ри за ци ја сог лас но МСС 16. 

Во на пи сот не е ко рис тен тер ми нот "деп ре ци ја ција", ка ко 
што е во МСС 16, ту ку "амор ти за ција", би деј ќи во прак ти ка та 
во о би ча е но се ко рис ти тер ми нот "амор ти за ција".

Вера РАФАЈЛОВСКА Спо ред точ ка та 31 од МСС 
16, по приз на ва ње то ка-
ко сред ство, оп ре де ле на 

став ка од нед виж ности, построј ки 
и оп рема, чи ја об јек тив на вред ност 
мо же ве ро дос тој но да се из мери, 
тре ба да се еви ден ти ра по ре ва-
ло ри зи ра на та вред ност, ко ја ја 
прет ста ву ва неј зи на та об јек тив на 
вред ност на да ту мот на ре ва ло ри-
за ци јата, на ма ле на за по след о ва-
тел на та аку му ли ра на амор ти за ци ја 
и по след о ва тел на та аку му ли ра на 
за гу ба по ра ди обез вред ну вање.

Спо ред де фи ни ци јата:
Об јек тив на вред ност е 

из но сот за кој сред ство то 
мо же да би де раз ме нето, 
или об врската под ми ре-
на во тран сак ци ја под ко-
мер ци јал ни ус лови, по ме ѓу 
стра ни до вол но ин фор ми-
ра ни и спрем ни сво е вол но 
да ја при фа тат тран сак-
ци јата.

Об јек тив на вред ност на зем-
јиш те и гра деж ни об јекти, во о би-
ча е но е нив на та па зар на вред ност 
ут врде на со про ценка, од стра на 
на про фе си о нал но ква ли фи ку ва-
ни про це ни те ли (ов лас те ни про-
це ни тели), по пра ви ло врз ос но ва 
на по да то ци од ак ти вен па зар.

Ако не по стои до каз за па зар на 
вред ност од ак ти вен па зар, по ра ди 
спе ци фич на та при ро да на став ка та 
од нед виж ности, построј ки и оп ре-
ма и по ра ди тоа што став ка та рет ко 
се про дава, ос вен ка ко дел од кон-

РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА
НА НЕД ВИЖ НОСТИ, ПОСТРОЈ КИ И ОП РЕ МА 

СОГ ЛАС НО МСС 16
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тинуираноработење,можеобјективнатавредностда
сепроценикористејќиприходенпристапилипристап
заснованназаменаврзоснованаамортизиранана
бавнавредност.

Споредприходниотпристап,објективната(фер)
вредностнасредствотоесегашнатавредностнаид
нитепаричнитековикоиќесеостваратодсредството.

Споредпристапотзаснованназамена,објектив
ната(фер)вредностнасредствотосепроценуваврз
основанатрошоцитекоикупувачотбигиималзана
бавкатаилиизградбатаназаменетиотдел,усогласен
созастареностанасредството.

Напомена: ОдборотзаМеѓународниСметковод
ствениСтандардиимаобјавеноновМСФИ13Мере
њенаобјективнатавредност,вокојседефинирани
ситепостапкизавреднувањенасредстватаспоред
пазарниотпристап,приходниотпристапитрошковниот
пристап.МСФИ13сеприменуваод2013година.Ако
друштвотогопримениМСФИ13,објективнатавред
ностнанедвижноститетребадајаутврдиспоредовој
стандард,анеспоредМСС16.

КајнасМСФИ13нееобјавен,односносеуштене
еприфатен.

Кајнасдосега,паивоиднина,објективната
вредностнанедвижностите,постројкитеиопрема
тасеутврдувасопроценкаодстрананаовластен
проценител.

Честосепоставувапрашањето:
Когатреба да се врши ревалоризација

(проценка) на недвижностите, постројките
иопремата?

Вопрактикатасеслучува,друштватадагоизберат
моделотнаревалоризацијазанедвижностите,и/или
постројкитеи/илиопремата,исклучивозарадикорист,
например:даприкажатзголеменисредстваизголе
менаглавнина(вкупенкапитал)илипакдагопокријат
минусниотизноснакапиталот,бидејќиакумулираната
загубаимепоголемаодвкупниоткапитал.

Меѓутоа,применатанамоделотнаревалоризација
имадругозначење,атоаесредстватадасеприкажат
понивнатаобјективнавредност,врзоснованаверо
достојнидокази.

Имено, друштвото треба да донесе сметковод
ственаполитиказадагоприменимоделотнарева
лоризација:

• Когаимазначајнипроменинапазарнатавред
ностнанедвижностите,постројкитеиопремата
воодноснасметководственатавредност;

• Когапазарнитеценичестосеменуваат;и
• Акостанувазборзазначителнаинфлација.

Далитребасекојагодинадасеврширева
лоризација(проценка)?

Споредточката34одМСС16,зачестеностана
ревалоризациите(проценките),зависиодпромените
наобјективнатавредностнаставкатаоднедвижности,
постројкииопремакојасеревалоризира.

Кога објективната вредност на ревалоризирано
то средствоматеријално се разликува однеговата
сметководственавредност,потребнаепонатамошна
ревалоризација.

Тоa значи, доколку некои ставкинанедвиж
ности,постројкииопремаимаатзначајниичести
променинаобјективнатавредност,ќебидепотреб
нодасевршигодишноревалоризација,односно
дасевршигодишнопроценка.

Ако промените на објективната вредност се
материјалнонезначајни,доволноедасевршире
валоризација,односнопроценканасекои3(три)
или5(пет)години.

Далиможеда се врширевалоризација на
едносредство?

Одговороте:Не,доколкувогрупатаимаидруги
средства.Замоделотнаревалоризацијазначајно
етоаштодруштвотоморадагопримениовојмодел
нацелатагрупанасредства,задасеобезбедиед
наквовреднувањенаситесредстваодгрупата,ане
мешавинананабавнивредностииревалоризирани
вредности.

Споредточката37одМСС16,примеринагрупи
насредствасе:

• Земјиште,
• Земјиштеизгради,
• Машини,
• Бродови,
• Авиони
• Моторнивозила,
• Мебелиинвентар,и
• Канцеларискаопрема.
Но,друштвотоможедадонесесметководствена

политика,заеднагрупанасредствадагопримени
моделотнаревалоризација(например,заземјиште
изгради),азадруга група,односнодруги групина
средствадагоприменитрошочниотмодел,односно
моделотнанабавнавредност(например,заситеос
танатигрупинаматеријалнисредства).
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ПО СТА ПКИ НА РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИЈА

Смет ко вод стве ни те по ста пки или ме то ди те за ефек-
ти те од ре ва ло ри за ци ја та на нед виж нос тите, построј ки-
те и оп ре ма та се уре де ни во точ ка та 35 од МСС 16.

Имено, про пи ша ни се две по ста пки со аку му ли-
ра на та амор ти за ци ја и тоа спо ред:

а) Првата, пов тор но се ис ка жу ва про пор ци о нал-
но на бру то смет ко вод стве на та вред ност на 
сред ството, та ка што смет ко вод стве на та 
вред ност на сред ство то по ре ва ло ри за ци ја та 
е ед нак ва на ре ва ло ри зи ра ни от из нос. Овој 
ме тод чес то се ко рис ти ко га сред ство то се 
ре ва ло ри зи ра со при ме на на ин декс за оп ре-
де лу ва ње на не го ва та за ме на врз ос но ва на 
амор ти зи ра на на бав на вред ност, и

б) Вто рата, се ели ми ни ра на то вар на бру то 
смет ко вод стве на та вред ност на сред ство то 
и не то из но сот пов тор но се ис ка жу ва спо ред 
ре ва ло ри зи ра ни от из нос на сред ството.

Спо ред прва та по ста пка под точ ка та а), ре ва ло ри за-
ци ја та се врши со про пор ци о нал но зго ле му ва ње - ин дек-
са ци ја на на бав на та вред ност и аку му ли ра на та амор ти-
за ција, а раз ли ка та се еви ден ти ра ка ко ре ва ло ри за ци о ни 
ре зерви. Оваа по ста пка чес то се на ре кува: Пос та пка на 
ре ва ло ри за ци ја на бру то смет ко вод стве на вред ност.

Спо ред вто ра та по ста пка под точ ка та б), ре ва-
ло ри за ци ја та се врши со це лос но ис клу чу ва ње на 
аку му ли ра на та амор ти за ци ја на то вар на бру то смет-
ко вод стве на та вред ност. Оваа по ста пка се на ре кува: 
Пос та пка на ре ва ло ри за ци ја на не то смет ко вод-
стве на вред ност. Спо ред МСС 16 оваа по ста пка 
чес то се ко рис ти за згради.

Спо ред на ше мис лење, оваа по ста пка е нај со од-
вет на за сред ства кои се ре ва ло ри зи ра ат, но кои не се 
амор ти зи ра ат  (на при мер, зем јишта, ка ко и за сред-
ства на кои не ма да се пресме ту ва амор ти за ција, би-
деј ќи ќе се прек ла си фи ци ра ат ка ко сред ства на ме не ти 
за про даж ба сог лас но МС ФИ 5 - Не те ков ни сред ства 
кои се чу ва ат за про даж ба и пре ки на ти ра бо тења).

1 ПО СТА ПКА НА РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА НА 
БРУ ТО СМЕТ КО ВОД СТВЕ НА ВРЕД НОСТ

Во про дол же ние да де ни се при ме ри за смет ко-
вод стве но еви ден ти ра ње на ефек тот од ре ва ло ри-
за ци ја та на нед виж ности, построј ки и оп ре ма спо ред 

по ста пката на бру то смет ко вод стве на вред ност ко ја 
нај чес то се ко ристи.

1.1. ЗГО ЛЕ МУ ВА ЊЕ НА ВРЕД НОС ТА 
НА РЕ ВА ЛО РИ ЗИ РА НИ  СРЕД СТВА

Ако со ре ва ло ри за ци ја та (про цен ката), вред нос-
та е по го ле ма од не то смет ко вод стве на та вред ност, 
спо ред т.н. по ста пка на бру то смет ко вод стве на та 
вред ност, зго ле му ва ње то (ефек тот) од ре ва ло ри за-
ци ја та се рас пре де лу ва со ко е фи ци ент и тоа: на на-
бав на та вред ност, на аку му ли ра на та амор ти за ци ја и 
дел во ре ва ло ри за ци о ни ре зерви.

1. Друш тво то А има во соп стве ност 
де лов на згра да и зем јиш те под згра да 
и ис ти те ги вред ну ва по мо де лот на 
ре ва ло ри за ција

2. Спо ред Из веш та јот од ов лас тен про це ни тел, 
про це не та та вред ност е за:
• Де лов на та зграда .......................... 18.000.000
• Зем јиш те то под зграда .................... 1.950.000

3. До де нот на про цен ка та пресме та на 
е амор ти за ци ја и сос тој ба та во 
смет ко вод ство то е следна за:
• Де лов на та зграда

- На бав на вред ност ...................... 16.000.000
- Аку му ли ра на амор ти за ција .......(1.000.000)

Смет ко вод стве на вред ност 
(нето) ........................................ 15.000.000

• Зем јиш те под зграда
- На бав на вред ност ........................ 1.500.000

Пресмет ка на ефек тот од ре ва ло ри за ци ја 
на де лов на та зграда

1. Вку пен ефект од ре ва ло ри за ци ја (про ценка): 
18.000.000 - 15.000.000 = 3.000.000 

2. Ко е фи ци ент (ин декс) на ре ва ло ри за ци ја:

Про це не та вред ност 1Смет ко вод стве на вред ност
(18.000.000 : 15.000.000) - 1 = 0,2

I

При мер 1: Ре ва ло ри за ци ја на нед виж нос ти 
ко га вред нос та се зго ле мува
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КНИЖЕЊА:

3.	 Ефект	од	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	на:
•	 На	бав	на	вред	ност	.............................. 3.200.000
	 (16.000.000	х	0,2)
•	 Аку	му	ли	ра	на	амор	ти	за	ција	................... 200.000
	 (1.000.000	х	0,2)
•	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ре	зерви	................. 3.000.000
	 (3.200.000	-	200.000)

4.	 Од	ло	же	ни	да	ноч	ни	об	врски ..................... 300.000
(3.000.000	х	10%)

Пресметканаефектотодревалоризација
наземјиштето

1.	 Ко	е	фи	ци	ент	(ин	декс)	на	ре	ва	ло	ри	за	ција ...... 0,3
(1.950.000	:	1.500.000)	-	1	

2.	 Ефект	од	ре	ва	ло	ри	за	ција ....................... 450.000
(1.500.000	х	0,3)

3.	 Од	ло	же	ни	да	ноч	ни	об	врски ....................... 45.000
(450.000	х	10%)

Врз	ос	но	ва	на	по	да	то	ци	те	во	Пример1,	Друш	тво	то	
Аза	ефек	тот	од	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	(про	цен	ката),	ќе	ги	
спро	ве	де	сле	дниве:	

0110	-	 Ад	ми	нис	тра	тив	ни	згради	.....3.200.000
0191	-	 Аку	му	ли	ра	на		

амор	ти	за	ција	..............................200.000
9302	-	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ре	зер	ви		

-	де	лов	на	зграда	......................3.000.000
За	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	(про	ценка)	 
на	де	лов	на	зграда

01002	-	Зем	јиш	те	под		
де	лов	на	зграда	........................450.000
9301	-	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ре	зер	ви		

-	зем	јиште	...................................450.000
За	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	(про	ценка)	 
на	зем	јиш	те	

9302	-	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ре	зер	ви		
-	де	лов	на	зграда	.....................300.000

9301	-	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ре	зер	ви		
-	зем	јиште	..................................45.000
289	-	 Од	ло	же	ни	да	ноч	ни		

об	врски	........................................345.000
За	од	ло	же	ни	да	ноч	ни	об	врски

Во	врска	со	Пример1,	 ги	до	бив	ме	сле	дни	ве	по-
јас	ну	вања:

•	 Ефек	тот	 од	 ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	 е	 еви	ден	ти	ран	
ди	рек	тно	на	смет	ка	та	0110	за	де	лов	на	та	згра	да	
и	 ди	рек	тно	 на	 смет	ка	та	 01002	 за	 зем	јиш	тето.	
Друш	тво	то	мо	же	да	от	во	ри	по	себ	ни	ана	ли	тич	ки	
смет	ки	на	кои	ќе	го	еви	ден	ти	ра	зго	ле	му	ва	њето,	
од	нос	но	на	ма	лу	ва	ње	то	на	вред	нос	та	врз	ос	но	ва	
на	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	(на	при	мер:	за	де	лов	на	та	
згра	да	 на	 смет	ка	та	 01101,	 а	 за	 зем	јиш	те	то	 на	
смет	ка	та	010021).

•	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	те	ре	зер	ви	се	еви	ден	ти	ра	ни	на	
по	себ	ни	сметки,	од	нос	но	за	се	кое	сред	ство	за	кое	
се	од	не	су	ваат.

•	 Кни	же	ња	та	за	од	ло	же	ни	те	да	ноч	ни	об	врски	се	
да	де	ни	сог	лас	но	ба	ра	ња	та	на	МСС	1,	МСС	16	и	
МСС	12,	а	осо	бе	но	за	ра	ди	сос	та	ву	ва	ње	на	Из-
веш	та	јот	за	ос	та	на	та	се	оп	фат	на	до	бивка.

•	 За	од	ло	же	ни	те	да	ноч	ни	об	врски	ви	ди	во	точ	ка	та	
IV	во	овој	на	пис.

1.2. НАМАЛУВАЊЕНАВРЕДНОСТА 
НАРЕВАЛОРИЗИРАНИСРЕДСТВА

Во	точката40од	МСС	16,	за	на	ма	лу	ва	ње	то	на	
вред	нос	та	 на	ре	ва	ло	ри	зи	ра	но	то	 сред	ство	е	 про	пи-
шано:

"Ако	 смет	ко	вод	стве	на	та	 вред	ност	 на	
сред	ство	то	е	на	ма	ле	на	ка	ко	ре	зул	тат	на	
ре	ва	ло	ри	за	ција,	 на	ма	лу	ва	ње	то	тре	ба	 да	
би	де	приз	на	е	но	во	до	бив	ка	та	или	за	гу	ба	та	
ка	ко	рас	ход.	Ме	ѓу	тоа,	на	ма	лу	ва	ње	то	тре	ба	
да	би	де	приз	на	е	но	во	ос	та	на	ти	от	Из	веш
тај	за	се	оп	фат	на	до	бив	ка	до	ви	си	на	та	на	
би	ло	 кое	 кре	дит	но	 сал	до	што	 по	стои	 во	
ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	те	ви	шо	ци	во	од	нос	на	тоа	
сред	ство...	"

Со	дру	ги	 збо	рови,	 ако	 про	це	не	та	та	 вред	ност	 на	
сред	ство	то	 е	 на	ма	ле	на	 до	 ви	си	на	та	 на	 ре	ва	ло	ри-
за	ци	о	ни	те	ре	зерви,	во	тој	слу	чај	ис	ти	те	тре	ба	да	се	
на	ма	лат	или	ис	клу	чат.

Ако	про	це	не	та	та	вред	ност	е	по	ма	ла	од	смет	ко	вод-
стве	на	та	вред	ност,	во	тој	слу	чај	тре	ба	да	се	приз	нае	
рас	ход.

Ко	га	вред	нос	та	на	ре	ва	ло	ри	зи	ра	но	то	сред	ство	е	
на	ма	лена,	за	обез	вред	ну	ва	њето,	од	нос	но	за	гу	бата,	
сог	лас	но	точките65и	66од	МСС	16	се	по	ста	пу	ва	
на	след	ни	ов	на	чин:
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а)	 Обез	вред	ну	ва	ње	то	на	сред	ство	то	се	приз	на	ва	
во	сог	лас	ност	со	МСС	36	-	Обез	вред	ну	ва	ње	на	
сред	ства	(на при мер,	ош	те	ту	ва	ње	на	сред	ства	та	
или	на	ма	ле	но	ко	рис	тење);

б)	 От	пи	сот	на	сред	ства	та	ако	се	рас	хо	ду	ва	ат	или	
оту	ѓат	се	приз	на	ва	во	сог	лас	ност	со	МСС	16;

в)	 На	до	мес	то	ци	те	од	тре	ти	ли	ца	за	сред	ства	кои	
се	обез	вред	нети,	из	гу	бе	ни	или	не	се	ко	рис	тат	
се	вклу	чу	ва	ат	во	при	хо	ди	ко	га	ќе	би	дат	нап	ла-
тиви;

г)	 На	бав	на	та	вред	ност	или	це	на	та	на	чи	не	ње	на	
сред	ства	та	кои	се	ре	кон	стру	и	раат,	попра	ваат,	
на	ба	ву	ва	ат	 или	 се	 из	гра	дат,	 ка	ко	 за	ме	на	 се	
приз	на	ва	во	сог	лас	ност	со	МСС	16.

За	ут	врду	ва	ње	на	на	ма	ле	на	та	вред	ност	на	сред-
ства	та	сог	лас	но	МСС	36,	ка	ко	кри	те	ри	ум	се	ко	рис	ти	
про	це	не	та	та	вред	ност	ко	ја	мо	же	да	се	пов	рати,	т.н.	
надоместлива вредност,	 ко	ја	 прет	ста	ву	ва	 не	то	
про	даж	на	вред	ност	или	упот	реб	на	вред	ност	на	сред-
ството,	во	за	вис	ност	од	тоа	ко	ја	од	овие	две	вред	нос	ти	
е	по	го	лема.

Нетопродажнавредносте	вред	ност	ко	ја	мо	же	
да	се	до	бие	со	про	даж	ба	на	сред	ствата,	на	ма	ле	на	за	
тро	шо	ци	те	на	про	дажба.

Употребнавредносте	се	гаш	на	вред	ност	на	про-
це	не	ти	те	ид	ни	не	то	па	рич	ни	те	кови,	кои	се	оче	ку	ва	ат	
од	кон	ти	ну	и	ра	но	ко	рис	те	ње	на	сред	ство	то	и	од	про-
даж	ба	та	на	кра	јот	на	не	го	ви	от	ко	ри	сен	век.

Во	о	би	ча	ено,	по	ста	пката	за	ут	врду	ва	ње	на	за	губа,	
за	ра	ди	обез	вред	ну	ва	ње	на	вред	нос	та	на	сред	ствата,	
нај	чес	то	се	спро	ве	ду	ва	ко	га	не	се	врши	ре	ва	ло	ри	за	ци-
ја	на	нед	виж	нос	тите,	построј	ки	те	и	оп	ре	мата,	од	нос	но	
ко	га	се	при	ме	ну	ва	тро	шоч	ни	от	мо	дел,	од	нос	но	мо	де-
лот	на	на	бав	на	вред	ност.

Ме	ѓу	тоа	и	во	слу	чај	ко	га	се	при	ме	ну	ва	мо	де	лот	на	
ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	за	нед	виж	нос	тите,	построј	ки	те	и	оп	ре-
мата,	мо	же	да	дој	де	до	си	ту	а	ција,	обез	вред	ну	ва	ње	то	
да	се	спро	ве	де	сог	лас	но	МСС	36.

Тоа	се	слу	чу	ва	ако	тро	шо	ци	те	за	про	даж	ба	(такси,	
ог	ла	су	вања,	 тро	шо	ци	 за	ад	во	ка	ти	и	дру	ги	 тро	шо	ци	
кои	се	од	не	су	ва	ат	на	про	даж	ба	та	на	 тоа	сред	ство)	
прет	ста	ву	ва	ат	зна	чај	ни	из	носи.

Во	од	нос	на	вред	ну	ва	ње	то	на	ре	ва	ло	ри	зи	ра	ни	те	
сред	ства,	по	стои	раз	ли	ка	 ко	га	 со	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	
вред	нос	та	се	зго	ле	мува,	а	ко	га	со	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	
вред	нос	та	се	на	ма	лува.	

Спо	ред	МСС	16	 ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	 на	 по	го	ле	ма	
вред	ност	е	об	јек	тив	на	(фер)	вред	ност	на	сред	ството,	

до	де	ка	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	та	на	по	ма	ла	вред	ност	сог	лас-
но	МСС	36	е	об	јек	тив	на	вред	ност	на	ма	ле	на	за	тро	шо-
ци	за	про	дажба,	од	нос	но	па	зар	на	вред	ност	на	ма	ле	на	
за	тро	шо	ци	за	про	дажба.	Оваа	спро	тив	ност	е	за	ра	ди	
тоа,	што	во	МСС	16	се	при	ме	ну	ва	на	че	ло	то	на	не	ог	ра-
ни	че	но	ра	бо	тење,	а	во	МСС	36	се	при	ме	ну	ва	на	че	ло	то	
на	про	даж	на	вред	ност.	Но,	за	среќа,	во	нај	го	лем	број	
на	слу	чаи	тро	шо	ци	те	за	про	даж	ба	не	се	зна	чајни,	па	
мо	жат	да	се	за	не	ма	рат.

На	ма	лу	ва	ње	то	на	вред	нос	та	на	ре	ва	ло	ри	зи	ра	но	
сред	ство	тре	ба	да	се	по	де	ли	на	два	дела:

•	 На	ма	лу	ва	ње	на	вред	нос	та	на	то	вар	на	ре	ва	ло-
ри	за	ци	о	ни	те	ре	зерви;

•	 На	ма	лу	ва	ње	на	вред	нос	та	под	не	то	смет	ко	вод-
стве	на	та	вред	ност.

Ко	га	се	на	ма	лу	ва	вред	нос	та	на	прет	ход	но	ре	ва-
ло	ри	зи	ра	но	сред	ство	на	то	вар	на	ре	ва	ло	ри	за	ци	јата,	
пот	реб	но	е	да	се	при	ме	ни	ин	декс	на	на	ма	лу	ва	ње	на	
ре	ва	ло	ри	за	ци	јата,	кој	се	раз	ли	ку	ва	од	прет	ход	но	при-
ка	жа	ни	от	во	Пример1.	Пресмет	ка	та	на	ин	дек	сот	се	
врши	со	след	на	ва	фор	мула:

Индексна
намалувањена
ревалоризација

=
Намалувањена
ревалоризација
Нетовредностод
ревалоризација

	 	

1.	 Друш	тво	то	А	има	де	лов	на	згра	да:
•	 На	бав	на	вред	ност	......................... 10.000.000
•	 Зго	ле	ме	на	со	ре	ва	ло	ри	за	ција	........ 6.000.000

Ре ва ло ри зи ра на на бав на  
вред ност .................................... 16.000.000

•	 Аку	му	ли	ра	на	амор	ти	за	ција	............ 7.500.000
•	 Зго	ле	ме	на	со	ре	ва	ло	ри	за	ција	........ 4.500.000

Ре ва ло ри зи ра на  
аку му ли ра на  
амор ти за ција ............................ 12.000.000

2.	 Ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ре	зерви	................. 1.350.000
3.	 Од	ло	же	ни	да	ноч	ни	об	врски	.................. 150.000
4.	 На	до	мест	ли	ва	та	вред	ност		

на	де	нот	на	про	цен	ка	та	е	.................. 3.100.000

Пример2: Ревалоризацијананедвижности
когавредностасенамалува
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Пресметканаиндексзанамалување
наревалоризацијата

1.	 На	бав	на	вред	ност	(нето) .................... 2.500.000
(10.000.000 - 7.500.000) 

2.	 Не	то	вред	ност	од	 
ре	ва	ло	ри	за	цијата ................................. 1.500.000
(6.000.000 - 4.500.000)

3.	 Вкуп	но	ре	ва	ло	ри	зи	ра	на	вред	ност ...... 4.000.000
(2.500.000 + 1.500.000)

4.	 На	до	мест	ли	ва	та	вред	ност	 
(но	ва	про	ценка) ..................................... 3.100.000

5.	 На	ма	лу	ва	ње	на	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја ............. 900.000
(4.000.000 - 3.100.000)

Индексна 
намалувањена 
ревалоризација

=
900.000

= 0,60
1.500.000

Пресметканаефектотоднамалување
наревалоризација

1.	 Ефект	од	намалување	 
на	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја:
• Набавнавредност .............................. 3.600.000
 (6.000.000х0,60)
• Aкумулиранаамортизација ................ 2.700.000
 (4.500.000х0,60)
• Ревалоризационирезерви .................... 810.000
 (1.350.000х0,60)

2.	 Од	ло	же	ни	да	ноч	ни	об	врски ....................... 90.000
(150.000х 0,60)

ВрзоснованаподатоцитевоПример2,Друштвото
Азанамалувањетонаревалоризиранатавредностза
деловнатазградаќегиспроведеследниве:

0110- Административнизгради .....3.600.000
0191- Акумулирана 

амортизација ...........................2.700.000
9302- Ревалоризационирезерви 

-деловназграда .........................810.000
289- Одложениданочниобврски ........90.000

За	ре	ва	ло	ри	за	ци	ја	(про	ценка)	 
-	на	ма	ле	на	вред	ност	на	де	лов	на	зграда

1.3.	 ЗГО	ЛЕ	МУ	ВА	ЊЕ	НА	ВРЕД	НОС	ТА	НА	 
РЕ	ВА	ЛО	РИ	ЗИ	РА	НО	СРЕД	СТВО	ЧИ	ЈА	 
ВРЕД	НОСТ	ПРЕТ	ХОД	НО	Е	НА	МА	ЛЕНА

Воточ	ка	та	39	одМСС16епропишано:
"Ко	га	 смет	ко	вод	стве	на	та	 вред	ност	 на	

сред	ство	то	 е	 зго	ле	ме	на	 ка	ко	 ре	зул	тат	на	
ре	ва	ло	ри	за	ција,	зго	ле	му	ва	ње	то	тре	ба	да	би	де	
приз	на	е	но	во	ос	та	на	ти	от	Из	веш	тај	за	се	оп-
фат	на	до	бив	ка	и	аку	му	ли	ран	во	глав	ни	ната,	
под	нас	лов	ре	ва	ло	ри	за	ци	о	ни	ви	шоци.	Ме	ѓу	тоа,	
зго	ле	му	ва	ње	то	тре	ба	да	би	де	приз	на	е	но	ка	ко	
при	ход	во	ви	си	на	ко	ја	што	го	ану	ли	ра	ревaло-
ри	за	ци	о	но	то	на	ма	лу	ва	ње	на	ис	то	то	сред	ство	
кое	прет	ход	но	би	ло	приз	на	е	но	во	до	бив	ка	та	
или	за	гу	ба	та	ка	ко	рас	ход"

Содругизборови,акоревалоризираната(процене-
тата)вредностнасредствотоепоголемаодсметко-
водственатавредност,којапретходнобиланамалена,
најнапредтребадасепризнаеприходвовисиназа
којаеискниженрасходвоБилансотнауспехвопрет-
ходенпресметковенпериод.

1. ДруштвотоАпостројкитегивреднува 
помоделнаревалоризација

2. Во2016годинаспоредИзвештајотод 
овластенпроценител,проценетата 
вредностнапостројкитее .................... 240.000

3. Доденотнапроценкатапресметана 
еамортизацијаисостојбатаво 
сметководствотоеследна:
• Набавнавредност .............................. 400.000
• Акумулиранаамортизација .............(100.000)

Смет	ко	вод	стве	на	вред	ност	 
(нето) .............................................. 300.000

4. Во2016годинадруштвото 
немаревалоризационирезерви ...................... 0

5. Во2017годинанаправенае 
новапроценкаиспоред 
Извештајотодовластениот 
проценителпроценетата 
вредностнапостројкитее .................... 280.000

Пример3: Ревалоризацијанапостројки
когавредностаезголемена,
апретходнобиланамалена
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6.	 До	де	нот	на	про	цен	ка	та	пресме	та	на	 
е	амор	ти	за	ци	ја	и	сос	тој	ба	во	 
смет	ко	вод	ство	то	е	следна:
•	 На	бав	на	вред	ност .............................. 400.000
•	 Аку	му	ли	ра	на	амор	ти	за	ција .............(120.000)
•	 Вред	нос	но	усог	ла	су	вање ...................(80.000)

Сметководственавредност....... 200.000

Спо	ред	по	да	то	ци	те	во	Пример3,во2016година
нап	ра	ве	на	е	след	нава:

Пресметканаефектотодревалоризација
напостројкиво2016година

1. Вкупенефектод
ревалоризација(загуба).......................... -60.000
(240.000 - 300.000) 

2. Коефициент(индекс)на
ревалоризацијата............................................ 0,2
(240.000	:	300.000)	-	1

3. Намалувањена:
•	 На	бав	на	вред	ност	(обез	вред	ну	вање) .... 80.000
	 (400.000	х	0,2)
•	 Аку	му	ли	ра	на	амор	ти	за	ција: .................... 20.000
	 (100.000	х	0,2)
 
Врз	ос	но	ва	на	по	да	то	ци	те	во	Пример3,	Друш	тво	то	

Аќе	ги	спро	ве	де	сле	дниве:

Во 2016 го дина

0192	-	 Аку	му	ли	ра	на	амор	ти	за	ци	ја	 
-	постројка ..................................20.000

4511	-	 Вред	нос	но	усог	ла	су	ва	ње	 
(обез	вред	ну	ва	ње	на	 
постројки) ...................................60.000
0182	-	 Вред	нос	но	усог	ла	су	вање 

(обез	вред	ну	ва	ње	на	 
постројки) ......................................80.000

Заревалоризација(проценка)
-намаленавредностнапостројки

Спо	ред	по	да	то	ци	те	во	Пример3,во2017	го	ди	на	
нап	ра	ве	на	е	след	нава:

Пресметканаефектотодревалоризација
напостројкиво2017година

1. Вкупенефектнаревалоризација............ 80.000
(280.000 - 200.000) 

2. Коефициент(индекс)наревалоризација...... 0,4
(280.000	:	200.000)	-	1

3. Ефектодревалоризација(зголемување)на:
•	 На	бав	на	вред	ност ................................... 48.000
	 (320.000	x	0,4)	-	80.000	
•	 Аку	му	ли	ра	на	амор	ти	за	ција ..................... 48.000
	 (120.000	x	0,4)

4. Одложениданочниобврски......................... 2.000
(20.000 x 10%)

Врз	ос	но	ва	на	по	да	то	ци	те	во	Пример3,Друш	тво	то	
А,	во	2017	го	ди	на	ќе	ги	спро	ве	де	сле	дниве:

Во 2017 го дина

0182	-	 Вред	нос	но	усог	ла	су	ва	ње	 
(обез	вред	ну	вање)	 
на	постројки ...............................80.000

012	-	 Пос	тројки ...................................48.000
0192	-	 Аку	му	ли	ра	на	 

амор	ти	за	ци	ја	(постројки) ............  48.000
7511	-	 При	хо	ди	од	вред	нос	но	 

усог	ла	су	ва	ње	на	постројки ..........60.000
9303	-	 Ревaло	ри	за	ци	о	ни	ре	зер	ви	 

-	постројки .....................................20.000
Заревалоризација(проценка)
-зголеменавредностнапостројки

9303	-	 Ревaло	ри	за	ци	о	ни	 
ре	зер	ви	за	по	стројки ...................2.000
289	-	Од	ло	же	ни	да	ноч	ни	об	врски ...............2.000

Заодложениданочниобврски

Во	врска	со	Пример3,	ги	да	ва	ме	сле	дни	ве	по	јас-
ну	вања:

•	 Пример 3во	 прак	ти	ката	 рет	ко	 би	 се	 слу	чил,	
од	нос	но	се	ко	ја	го	ди	на	да	се	врши	про	цен	ка	на	
сред	ствата,	за	ра	ди	зна	чи	тел	ни	от	ста	пу	ва	ња	на	
про	це	не	ти	те	 вред	ности.	Ме	ѓу	тоа,	 цел	та	 бе	ше	
да	се	при	ка	же	на	кој	на	чин	се	на	до	мес	ту	ва	рас-
хо	дот,	кој	во	прет	хо	ден	пресмет	ко	вен	пе	ри	од	е	
при	ка	жан	во	Би	лан	сот	на	ус	пех,	за	ра	ди	обез	вред-
ну	ва	њето,	би	деј	ќи	про	це	не	та	та	вред	ност	е	под	
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на бав на та смет ко вод стве на вред ност. Со ог лед 
на тоа што со но ва та про цен ка во 2017 го ди на е 
зго ле ме на вред носта, нај нап ред е при ка жан при-
ход во из нос од 60.000, а ос та то кот е еви ден ти ран 
ка ко ревaло ри за ци о ни ре зер ви за постројки.

• За од ло же ни те да ноч ни об врски ви ди во точ ка IV 
во овој на пис.

2 ПО СТА ПКА НА РЕВAЛО РИ ЗА ЦИ ЈА НА 
НЕ ТО СМЕТ КО ВОД СТВЕ НА ВРЕД НОСТ

Дру га та смет ко вод стве на по ста пка, од нос но по-
ста пката на ре ва ло ри за ци ја на не то смет ко вод стве на 
вред ност, сог лас но точ ка та 35 под б) од МСС16, се 
спро ве ду ва на тој на чин, што це ли от из нос на аку му-
ли ра на та амор ти за ци ја се ис клу чу ва на то вар на бру то 
смет ко вод стве на та вред ност и не то смет ко вод стве на-
та вред ност е ревaло ри зи ра на та вред ност, од нос но 
вред нос та од про цен ката.

Оваа по ста пка е по ед нос та вена, но ка ко што прет-
ход но ка жав ме нај доб ро е да се при ме ни за сред ства 
кои не се амор ти зи раат.

Во про дол же ние да ден е При мер 4, за ре ва ло ри-
за ци ја спо ред по ста пка на не то смет ко вод стве на 
вред ност. По да то ци те се ис ти ка ко во При мер 1, би-
деј ќи цел та е да се при ка же ко ја е раз ли ка та ме ѓу овие 
две по ста пки при ре ва ло ри за ци ја на нед виж ности.

1. Друш тво то А за ре ва ло ри за ци ја та 
на де лов на та згра да и зем јиш те то 
под згра да ја при ме ну ва по ста пката 
на не то смет ко вод стве на вред ност

2. Спо ред Из веш та јот од ов лас тен про це ни тел, 
про це не та та вред ност е за:
• Де лов на та зграда .......................... 18.000.000
• Зем јиш те то под зграда .................... 1.950.000

3. До де нот на про цен ка та пресме та на 
е амор ти за ци ја и сос тој ба та во 
смет ко вод ство то е следна за:
• Де лов на та зграда

- На бав на вред ност ...................... 16.000.000
- Аку му ли ра на амор ти за ција .......(1.000.000)

Смет ко вод стве на вред ност 
(нето) ........................................ 15.000.000

• Зем јиш те под зграда
- На бав на вред ност ........................ 1.500.000

Пресметка

1. Ефект од ре ва ло ри за ци ја 
на де лов на зграда ................................. 3.000.000
(18.000.000 - 15.000.000) 

2. Ефект од ре ва ло ри за ци ја 
на зем јиште.............................................. 450.000
(1.950.000 - 1.500.000)

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 4, Друш тво то 
А, ќе ги спро ве де сле дниве:

0191 - Аку му ли ра на амор ти за ци ја 
- де лов на зграда ..................1.000.000

0110 - Ад ми нис тра тив ни згради .....3.000.000
0110 - Ад ми нис тра тив ни згради ........1.000.000
9302 - Ревaло ри за ци о ни ре зер ви 

- де лов на зграда ......................3.000.000
За ревaло ри за ци ја (про ценка) 
на де лов на зграда

01002 - Зем јиш те под 
гра де жен об јект .......................450.000
9301 - Ре ва ло ри зациони ре зер ви 

- зем јиште ...................................450.000
За ре ва ло ри за ци ја (про ценка) 
на зем јиш те под зграда

9302 - Ревaло ри за ци о ни ре зер ви 
- де лов на зграда .....................300.000

9301 - Ревaло ри за ци о ни ре зер ви 
- зем јиште ..................................45.000
289 - Од ло же ни да ноч ни об врски ......345.000

За од ло же ни да ноч ни об врски

Во врска со При мер 4, ги до бив ме сле дни ве по-
јас ну вања:

• Вред нос та на де лов на та згра да е све де на на 
18.000.000, од нос но на но ва та ревaло ри зи ра на 
(про це нета) вред ност, а аку му ли ра на та амор ти-
за ци ја е во це лост ис клу че на од бру то смет ко-
вод стве на та вред ност.

• Во на ред ни от пресмет ко вен пе риод, ос но ви ца 
за пресмет ка на амор ти за ци ја та ќе би де но ва та 
про це не та вред ност, од нос но 18.000.000.

 Друш тво то ќе тре ба да го пре ис пи ту ва ос та на-
ти от ко ри сен век. До кол ку ос та на ти от ко ри сен 

При мер 4: Ре ва ло ри за ци ја на нед виж нос ти 
ко га вред нос та се зго ле мува
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II

век ос та не ист, ќе тре ба да ја зго ле ми ста п ката 
на амор ти за ци ја или об ратно, ако ос та на ти от ко-
ри сен век се зго леми, ста п ката на амор ти за ци ја 
не ма да се про мени.

• За од ло же ни те да ноч ни об врски ви ди во точ ка IV 
во овој на пис. 

ПРЕСМЕТ КА НА АМОР ТИ ЗА ЦИ ЈА НА 
РЕВAЛО РИ ЗИ РИ НИ СРЕД СТВА

Пресмет ка та на амор ти за ци ја на нед виж ности, 
построј ки и оп ре ма кои по по чет но то приз на ва ње се 
вред ну ва ат по мо дел на ревaло ри за ција, се врши на 
ревaло ри зи ра на та вред ност, од нос но про це не та та 
вред ност.

1. Друш тво то А де лов на та згра да 
ја вред ну ва по мо дел на 
ревaло ри за ци ја и сос тој ба та е следна:
• На бав на вред ност ......................... 16.000.000
• Ревaло ри зи ра на на бав на 

вред ност ......................................... 19.200.000
2. Го диш на стап ка на амор ти за ција .............. 2,5%

Пресмет ка на амор ти за ција

1. На на бав на вред ност .............................. 400.000
(16.000.000 х 2,5%) 

2. На ревaло ри зи ра на на бав на вред ност .. 480.000
(19.200.000 х 2,5%)

3. Раз ли ка  ....................................................... 80.000
(480.000 - 400.000)

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 5, Друш тво то 
А ќе ги спро ве де сле дниве:

4320 - Тро шо ци за амор ти за ција ......400.000
4321 - Зго ле ме на амор ти за ција ..........80.000

0191 - Аку му ли ра на 
амор ти за ци ја 
- де лов на зграда .........................480.000

Амор ти за ци ја на де лов на зграда

Сог лас но точ ка та 41 од МСС16, друш тво то мо же 
да до не се смет ко вод стве на по ли тика, до де ка сред-
ства та се уш те ги ко ристи, раз ли ка та ме ѓу пресме та-
на та амор ти за ци ја на ре ва ло ри зи ра на та вред ност и 
пресме та на та амор ти за ци ја на на бав на та вред ност 
да ја пре не се во зад ржа на (аку му ли рана) до бивка.

Спо ред по да то ци те во При мер 5, до кол ку Друш тво-
то А има до не се но так ва смет ко вод стве на по ли ти ка 
ќе ги спро ве де сле дниве:

9302 - Ревaло ри за ци о ни ре зер ви 
- де лов на зграда .......................80.000
950 - Зад ржа на (аку му ли рана) 

до бивка .........................................80.000
Пре нос на ревaло ри за ци о ни ре зер ви 
во зад ржа на до бивка

950 - Зад ржа на (аку му ли рана) 
до бивка ........................................8.000
289 - Од ло же ни да ноч ни об врски ..........8.000

Од ло же ни да ноч ни об врски

289 - Од ло же ни да ноч ни об врски .......8.000
233 - Об врска да да нок на 

до бивка ...........................................8.000
Уки ну ва ње на од ло же ни да ноч ни об врски

На по мена: За ода но чу ва ње на ревaло ри за ци о ни 
ре зер ви со да нок на до бив ка ви ди во точ ка IV во овој 
на пис.

При мер 5: Амор ти за ци ја на ревaло ри зи ра ни 
сред ства

www.rafajlovski.com.mk
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КНИ ЖЕ ЊА:

III ПРО ДАЖ БА НА РЕВAЛО РИ ЗИ РА НИ 
СРЕД СТВА

При про даж ба та на нед виж ности, построј ки и оп-
рема, кои се вред ну ва ат по мо дел на ревaло ри за ција, 
чес то нас та ну ва ат ди ле ми во од нос на пра ша њето:

Да ли про даж на та вред ност е вред нос та по 
ко ја ќе се ис ка же при ход од про даж ба или тоа е 
ре ва ло ри зи ра на та (про це не тата) вред ност?

Сог лас но смет ко вод стве ни те стан дарди, вис тин-
ска та вред ност е про це не та та вред ност а не про даж-
ната. Ток му за тоа т.н. "не ре а ли зи ра ни ревaло ри за-
ци о ни ре зерви", при про даж ба та на сред ство то се 
"ре а ли зи раат" и тре ба да се пре не сат во зад ржа на 
(аку му ли рана) до бивка.

Во про дол же ние да де ни се при ме ри за про даж ба 
на ре ва ло ри зи ра ни сред ства. 

1. Друш тво то А има де лов на згра да 
ко ја ја вред ну ва по мо дел на 
ре ва ло ри за ција

2. По да то ци те во смет ко вод ство 
пред про даж ба та се:
• На бав на вред ност ......................... 10.000.000
• Ефект од ре ва ло ри за ци ја на 

на бав на вред ност ............................ 6.000.000
• Аку му ли ра на амор ти за ција

- на на бав на вред ност .................... 7.000.000
- на ефект од ре ва ло ри за ција ....... 4.200.000

• Ревaло ри за ци о ни 
ре зерви-де лов на зграда ................. 1.440.000

• Од ло же ни да ноч ни об врски ............... 160.000
3. Де лов на та згра да е про да де на во 

Ју ни 2017 и пресме та на е амор ти за ци ја 
за 6 ме се ци по стап ка од 2,5%:
• Пресмет ка на амор ти за ција

- На на бав на вред ност
[(10.000.000 x 2,5%) / 12] x 6 = ........ 125.000

- На ефект од ревaло ри за ци ја 
на на бав на вред ност:
[(6.000.000 x 2,5%) / 12] x 6= ............. 75.000

4. Про даж на та вред ност без ДДВ е ...... 5.000.000

Пресмет ка на до бив ка од про дажба

Не то на бав на 
вред ност: 10.000.000 - 7.125.000 = 2.875.000

Не то ефект 
од ревaло ри за ција: 6.000.000 - 4.275.000  = 1.725.000

Ре ва ло ри зи ра на 
вред ност (нето): 2.875.000 + 1.725.000 = 4.600.000

До бив ка од 
про дажба: 5.000.000 - 4.600.000 = 400.000

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 6, Друш тво то 
А ќе ги спро ве де сле дниве:

1200 - По ба ру ва ња од ку пу вачи .....5.900.000
0190 - Аку му ли ра на амор ти за ци ја 

на на бав на вред ност ...........7.125.000
01901 - Аку му ли ра на 

амор ти за ци ја на ефект 
од ре ва ло ри за ција ...............4.275.000
0110 - Ад ми нис тра тив ни згради ......10.000.000
01100 - Ад ми нис тра тив ни згра ди 

- ефект од ре ва ло ри за ција .....6.000.000
7601 - До бив ка од про дажба.................400.000
230 - Об врски за ДДВ ..........................900.000

Про да де на де лов на зграда

9302 - Ревaло ри за ци о ни ре зер ви 
- де лов на зграда ..................1.440.000
950 - Зад ржа на 

(аку му ли рана) до бивка ...........1.440.000

Пре нос на ревaло ри зациони ре зер ви 
во зад ржа на до бивка
289 - Од ло же ни да ноч ни об врски ...160.000

233 - Об врска да да нок на до бивка ...160.000
Уки ну ва ње на од ло же ни да ноч ни об врски

На по мена: Во прак ти ка та мно гу често, да ноч ни те 
об врз ни ци за ра ди при ка жу ва ње на да ноч на та ос но ва 
за ДДВ, при про даж бата, на мес то да го спро ве ду ва ат 
прет ход но то кни жење, од нос но за про даж ба та да  при-
ме нат "не то принцип", при ме ну ва ат "бру то принцип". 
До кол ку го при ме нат "бру то принци пот", во тој слу чај 
на кра јот на го ди ната, тре ба да спро ве дат ко рек тив но 
кни же ње и да при ка жат са мо до бив ка или за гу ба од 
про дажба.

При мер 6: Про даж ба на ре ва ло ри зи ра ни 
сред ства по це на по ви со ка од 
ре ва ло ри зи ра на та вред ност
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КНИЖЕЊА:

КНИЖЕЊА:

СпоредподатоцитеодПример6,доколкуприпро
дажбатасеприменибрутопринципотќесеспроведат
следниве:

1200 Побарувањаодкупувачи.....5.900.000
741 Приходиодпродажба.............5.000.000
230 ОбврскизаДДВ..........................900.000

Продаденаделовназграда

0190 Акумулирана
амортизација........................7.125.000

01901Акумулирана
амортизацијанаефект
одревалоризација...............4.275.000

4601 Неотпишанавредност
градежниобјекти................4.600.000
0110 Административнизгради......16.000.000

Искнижувањенаделовназграда

9302 Ревaлоризационирезерви
деловназграда...................1.440.000
950 Задржана

(акумулирана)добивка...........1.440.000
Преноснаревaлоризационирезерви
возадржанадобивка

289 Одложениданочниобврски...160.000
233 Данокнадобивка.......................160.000

Укинувањенаодложениданочниобврски

741 Приходиодпродажба..........5.000.000
4601 Неотпишанавредност

градеженобјект.....................4.600.000
7601 Добивкаодпродажба.................400.000

Корективникнижењазаостваренадобивка
одпродажба

Напомена:Заоданочувањенаревалоризациони
терезервисоданокнадобивкавидивоточкаIVво
овојнапис.

Ако се земат податоците одПример 6, со
таа разлика, продажната вредност безДДВда
е4.000.000(наместо5.000.000),ДруштвотоАќе
остваризагубаод600.000денари.

Пресметканазагубаодпродажба

Нетонабавна
вредност: 10.000.0007.125.000 = 2.875.000

Нетоефект
одревaлоризација: 6.000.0004.275.000= 1.725.000

Ревалоризирана
вредност(нето): 2.875.000+1.725.000 = 4.600.000

Загубаод
продажба: 4.000.000-4.600.000= -600.000

СпоредподатоцитеодПример7,ДруштвотоАќе
гиспроведеследниве:

1200 Побарувањаод
купувачи................................4.720.000

0190 Акумулирана
амортизација
нанабавнавредност...........7.125.000

01901Акумулирана
амортизацијанаефект
одревалоризација...............4.275.000

4606 Загубаодпродажба................600.000
0110 Административни

зградинабавна
вредност.................................10.000.000

01100 Административни
зградиефектод
ревалоризација........................6.000.000

230 ОбврсказаДДВ..........................720.000
Продаденаделовназграда

9302 Ревaлоризационирезерви
деловназграда..................1.440.000
950 Задржана

(акумулирана)добивка...........1.440.000
Преноснаревaлоризационирезерви
возадржанадобивка

289 Одложениданочни
обврски....................................160.000
233 Обврскизаданок

надобивка..................................160.000
Укинувањенаодложени
даночниобврски

Пример7: Продажбанаревалоризирано
средствопоценапонискаод
ревалоризиранатавредност
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IV ДА НО ЧЕН АС ПЕКТ НА 
РЕВAЛО РИ ЗА ЦИ О НИ ТЕ РЕ ЗЕРВИ

Во За ко нот за да но кот на до бив ка ("Служ бен Вес-
ник на РМ", број 112/14 и 190/16), во на та мош ни от 
текст: За ко нот), е де фи ни ра на ос но ви ца та за да нок 
на до бивка.

Име но во член 7 од За ко нот е про пи шано:
"(1) Ос но ва та за пресме ту ва ње на да но кот 

на до бив ка е до бив ка та ко ја се ут врду ва 
во да ноч ни от би ланс.

(2) Ос но ва за пресме ту ва ње на да но кот на 
до бив ка се ут врду ва ка ко раз ли ка ме ѓу 
вкуп ни те при хо ди и вкуп ни те рас хо ди на 
да ноч ни от об врз ник во из но си ут врде ни 
со про пи си те за смет ко вод ство и смет-
ко вод стве ни те стан дарди."

Исклу чок се неп риз на е ните рас хо ди кои се де фи-
ни ра ни во член 9 до 15 од За ко нот, од нос но рас хо ди 
со кои се зго ле му ва да ноч на та ос нова.
Важно: Пресме та на та амор ти за ци ја на ре ва ло-

ри зи ра на та вред ност на нед виж нос тите, 
построј ки те и оп ре ма та во це лост е приз-
нат рас ход од ас пект на да но кот на до-
бивка.

Ис то така, во За ко нот е про пи ша но во кои слу чаи 
се врши на ма лу ва ње на да ноч на та ос но ва и на ма лу-
ва ње на пресме та ни от да нок.

Но, што со ревaло ри за ци о ни те ре зерви: 
Да ли тре ба да се ода но чат или не?

За ода но чу ва ње то на ревaло ри за ци о ни те ре зер ви 
во член 25 од За ко нот е про пи шано:

"(1) Ако да ноч ни от об врз ник из врши пре об раз-
ба од еден во друг об лик,а смет ко вод стве-
на та вред ност на имо тот и об врските 
ос та нат исти, пре об раз ба та не вли јае 
на ода но чу ва њето.

(2) Ако со пре об раз ба та не се про дол жи со 
ис та та смет ко вод стве на вред ност за-
ра ди из врше на про цен ка на имо тот и 
об врските по об јек тив на (фер) вред ност 
и до кол ку ревaло ри за ци о ни те ре зер ви се 
за пи шу ва ат во ос нов на глав ни на на пре-
об ра зе но то друш тво, то гаш так во то 
зго ле му ва ње се ода но чува."

Спо ред прет ход но ци ти ра на та од редба, са мо во 
слу чај на ста тус на про мена, под ус лов ос нов на та 

гла ви на на пре об ра зе но то друш тво да се зго ле-
ми со ревaло ри за ци о ни те ре зер ви фор ми ра ни со 
про цен ка на сред ствата и обврските, тре ба да се 
пресме та и пла ти да нок на до бивка. Во овој слу чај 
друш тво то тре ба да го спро ве де след но во кни-
жење: 930/900, 233; 233/100.

На по ме ну ваме, де ка во Да ноч ни от би ланс на кој 
упа ту ва За ко нот за фор ми ра ње на да ноч на та ос но ва 
за ода но чу ва ње со да нок на до бивка, не ма по себ на 
став ка за ода но чу ва ње на ревaло ри за ци о ни те ре-
зерви. Ме ѓу тоа, об врската за пла ќа ње е про пи ша на 
и да ноч ни те об врз ни ци овој да нок тре ба да го пла тат 
и без Обра зе цот ДБ.

Ни ту во За ко нот, ни ту во Пра вил ни кот за на чи-
нот на пресме ту ва ње и усог ла су ва ње на да но кот 
на до бив ка и на чи нот на од бег ну ва ње на двој но то 
ос ло бо ду ва ње или двој но ода но чу ва ње ("Служ бен 
Вес ник на РМ", број 174/14 и 31/17), не е де цид но 
про пи ша на об врска за ода но чу ва ње на ревaло ри за-
ци о ни те ре зер ви во слу чај ко га ди рек тно се пре не-
су ва ат во зад ржа на (аку му ли рана) до бив ка сог лас но 
смет ко вод стве ни те стан дарди. Во точ ка та 96 од 
МСС1 - Пре зен ти ра ње на фи нан сис ки те из веш таи, 
ре ва ло ри за ци о ни те ре зер ви фор ми ра ни од ре ва ло-
ри за ци ја на нед виж ности, построј ки и оп рема, не се 
рек ла си фи ци ра ат во до бив ка та или за гу бата, ту ку се 
рек ла си фи ци ра ат во рам ки те на глав ни на та и тоа во 
сле дни ве слу чаи:

• Ако друш тво то до не се од лука, раз ли ка та ме ѓу 
пресме та на та амор ти за ци ја на ре ва ло ри зи ра на-
та вред ност и пресме та на та ре ва ло ри за ци ја на 
на бав на та вред нос т да ја пре не се во зад ржа на 
(аку му ли рана) до бив ка и тоа до де ка сред ство то 
се уш те го ко ристи; и

• Ко га сред ство то го про даде, по дари, рас хо ду ва 
или на друг на чин го отуѓи.

Сог лас но смет ко вод стве ни те стан дар ди (МСС 16 и 
МСС 12), во овие слу чаи тре ба да се спро ве дат сле-
дни ве кни жења: 930/950 и 289/233, од нос но тре ба да 
се пла ти да нок на до бивка.

Но, со ог лед на тоа што во За ко нот не ма де цид на 
од редба, ка ко и во Пра вил ни кот, во прак ти ка та нас та-
ну ва ат ди ле ми да ли тре ба или не тре ба да се пла ти 
да нок на до бивка.

Мно гу ретко, не кои да ноч ни об врз ни ци при пре-
но сот на ре ва ло ри за ци о ни те ре зер ви во зад ржа на 
(аку му ли рана) до бивка, пла ќа ат да нок на до бив ка на 
тој на чин што за тој из нос ја зго ле му ва ат да ноч на та 
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VI

V

об врска, од нос но тој из нос го при ка жу ва ат ка ко неп-
риз нат рас ход.

На ше мис ле ње е де ка ова е спро тив но на За ко нот 
за да нок на до бив ка и ова  пра ша ње тре ба да се ре ши 
со из ме ни на За ко нот за да но кот на до бивка.

КО РИС ТЕ ЊЕ НА 
РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИ О НИ ТЕ РЕ ЗЕРВИ

Спо ред Пра вил ни кот за смет ко вен план, ре ва ло-
ри за ци о ни те ре зер ви фор ми ра ни од ре ва ло ри за ци ја 
(про ценка) на нед виж нос ти те построј ки те и оп ре ма та 
се еви ден ти ра ат во рам ки те на гру па та 93.

Друш тво то тре ба да во ди по себ на ана ли тич-
ка еви денци ја за ре ва ло ри за ци о ни те ре зер ви на 
се кое ре ва ло ри зи ра но сред ство, би деј ќи ис ти те 
мо жат да се ко рис тат са мо за тоа сред ство и тоа:

• ко га не го ва та вред ност со ре ва ло ри за ци ја (про-
ценка) е на ма лена;

• ко га се про даде, по дари, рас хо ду ва или на друг 
на чин отуѓи; и

• ко га дел од пресме та на та амор ти за ци ја се пре-
не се во зад ржа на (аку му ли рана) до бивка.

Ре ва ло ри за ци о ни те ре зер ви не мо жат да се ко-
рис тат за:

• пок ри ва ње на за гу ба од ра бо те њето, и
• ис пла та на ди ви денда.
Ретко, но се слу чува, не кои друш тва во смет ко вод-

стве на та еви денци ја се уш те да има ат еви ден ти ра но 
ре ва ло ри за ци о ни ре зер ви фор ми ра ни по ста ри те 
про писи, од нос но пред при ме на та на МСС/МС ФИ и 
се по ста ву ва пра ша њето:

Што со "ста рите" ре ва ло ри за ци о ни ре-
зерви?

Друш тва та кои се уш те во сво ја та смет ко вод стве на 
еви денци ја има ат ре ва ло ри за ци о ни ре зер ви кои би ле 
фор ми ра ни по ста ри те про пи си (не по МСС/МСФИ), 
од нос но по ста ри от сис тем на ре ва ло ри за ци ја кој се 
врше ше спо ред ко е фи ци ен ти те на по рас тот на це ни-
те на ин дус трис ки про из води, при првич на та при ме на 
на МСС/МСФИ, тре баа да по ста пат во сог лас ност со 
МС ФИ 1 - Пр вич но усво ју ва ње на Ме ѓу на род ни те 
Стан дар ди за Фи нан сис ко Из вес ту вање.

Спо ред МС ФИ 1, за по ле сен пре мин кон МСС/МС-
ФИ во од нос на прет ход но при ме ну ва ни те смет ко вод-
стве ни принципи, про пи ша ни се ис клу чо ци со цел да 
не се врши рет ро ак тив на при мена. За нед виж нос тите, 

построј ки те и оп ре ма та кои би ле ре ва ло ри зи ра ни по 
оп што при фа те ни ко е фи ци енти, друш тво то мо же ше 
ре ва ло ри зи ра на та вред ност да ја приз нае ка ко нив на 
прет поста ве на на бав на вред ност на тој да тум. Тоа 
значи, друш тва та тре ба ле да из вршат прек ни жу ва ње 
на "ста ри те ре ва ло ри за ци о ни ре зерви" во ко рист на 
ос та на ти те ре зер ви и да го спро ве дат след но во кни-
жење: 930/9425.

ПРИ КА ЖУ ВА ЊЕ НА ЕФЕК ТОТ 
ОД РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА ВО 
ФИ НАН СИС КИ ТЕ ИЗ ВЕШ ТАИ

При ка жу ва ње то на ефек тот (ре зул та тот) од ре ва ло-
ри за ци ја та на нед виж нос тите, построј ки те и оп ре ма та 
во фи нан сис ки те из веш таи е уре ден во точ ки те 39 
и 40 од МСС 16:

1. Ко га смет ко вод стве на та вред ност на сред-
ство то е зго ле ме на ка ко ре зул тат на ре ва ло-
ри за ција, зго ле му ва ње то тре ба да се при каже:
• Во Из веш та јот за ос та на та се оп фат на до-

бив ка под оз на ка за АОП 279 (во бру то из нос 
за ед но со од ло же ни те да ноч ни об врски) и под 
оз накa за АОП 285 да нок на до бив ка на ком-
по нен ти на ос та на та се оп фат на до бивка;

• Во Би лан сот на сос тој ба та под оз на ка за 
АОП од 010 до 014 во за вис ност од ви дот на 
сред ство то кое се ре ва ло ри зира, под оз на ка 
за АОП 070 ре ва ло ри за ци о ни ре зер ви и под 
оз на ка за АОП 094 од ло же ни да ноч ни об-
врски.

2. Ко га смет ко вод стве на та вред ност на сред-
ство то е на ма ле на ка ко ре зул тат на ре ва ло-
ри за ција, на ма лу ва ње то тре ба да се при каже:
• Во Из веш та јот за ос та на та се оп фат на до-

бив ка под оз на ка за АОП 280 и под оз накa за 
АОП 285 на ма лу ва ње на да но кот на до бив ка 
на ком по нен ти на ос та на та се оп фат на до-
бивка;

• Во Би лан сот на сос тој ба та под оз на ка за 
АОП од 010 до 014 во за вис ност од ви дот на 
сред ство то кое се ре ва ло ри зира, под оз на ка 
за АОП 070 ре ва ло ри за ци о ни ре зер ви и под 
оз на ка за АОП 094 на ма лу ва ње на од ло же ни 
да ноч ни об врски.
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3. Ко га смет ко вод стве на та вред ност на сред ство-
то е на ма ле на под на бав на та вред ност, ка ко 
ре зул тат на ре ва ло ри за ци јата, на ма лу ва њето, 
од нос но обез вред ну ва ње то  тре ба да се при каже:
• Во Би лан сот ус пех ка ко рас ход под оз на ка 

за АОП 219; 
• Во Би лан сот на сос тој ба та под оз на ка за 

АОП 010 до 014 во за вис ност од ви дот на 
средството кое се ре ва ло ри зира.

4. Ко га смет ко вод стве на та вред ност на сред-
ство то се зго леми, а прет ход но би ла на-
ма лена, ка ко ре зул тат од ре ва ло ри за ци јата, 
зго ле му ва ње то тре ба да се при каже:
• Во Би лан сот ус пех под оз на ка за АОП 203 

ка ко при ход во ви си на на при ка жа ни от рас ход 
во прет ход ни от пресмет ко вен пе риод; а дел 

• Во Би лан сот на сос тој ба та Из веш та јот за 
фи нан сис ка та сос тој ба под оз на ка за АОП 
070 ре ва ло ри за ци о ни ре зер ви и под оз на ка 
094 од ло же ни да ноч ни об врски; и

• Во Из веш та јот за ос та на та се оп фат на до-
бив ка под оз на ка за АОП 279 и под оз на ка на 
АОП 285 да нок на до бив ка на ком по нен ти на 
ос та на та се оп фат на до бивка.

ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

Друш тво то има об врска ако нед виж нос тите, 
построј ки те и оп ре ма та ги ис ка жу ва по ре ва ло ри зи-
ра ни вред ности, во фи нан сис ки те из веш таи сог лас но 
точ ка та 77 од МСС 16 тре ба да обе ло дени:

а) Да тум на ста пу ва ње на си ла на ре ва ло ри за ци-
јата.

б) Да ли бил вклу чен не за ви сен про це ни тел.
в) Ме то ди те и зна чај ни те прет постав ки при ме не ти 

при про це ну ва ње то на об јек тив ни те вред нос ти 
на став ките.

г) Сте пе нот до кој об јек тив ни те вред нос ти на став-
ки те би ле ди рек тно оп ре де ле ни во пог лед на 
наб љу ду ва ње на це ни те на ак ти вен па зар или 
по след ни те па зар ни тран сак ции по во о би ча е-
ни те ус ло ви или би ле про це не ти со ко рис те ње 
на дру ги тех ни ки за вред ну вање.

д) За се ко ја ре ва ло ри зи ра на гру па на нед виж-
ности, построј ки и оп рема, смет ко вод стве на та 
вред ност што ја  има ат сред ства та што би ле 
приз на е ни спо ред тро шо чен мо дел.

ѓ) Ви шо ци те од ре ва ло ри за ција, по ка жу вај ќи ја 
про ме на та за пе ри о дот и си те ог ра ни чу ва ња за 
рас пре дел ба на сал до то на ак ци о не рите.

Во про дол же ние да ден е са мо при мер на сос та-
вен Из веш тај за ос та на та се оп фат на до бивка, ка ко 
по спе ци фи чен.

По да то ци те за ефект од ре ва ло ри за ци ја за 
нед виж нос ти те се зе ме ни од При мер 1, а до-
бив ка та од Би лан сот на ус пех е прет поста ве на 
12.500.000.

• Ре ва ло ри за ци о ни ре зерви .............. 3.450.000
• Да нок на добивка на ком по нен ти 

на ос та ната се оп фат на до бивка ....... 345.000
• Нето останата сеопфатна до бив ка 

АОП 286............................................ 3.105.000

При мер 8:
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 
за периодот од _____ до _____ 20 ___ година

(во денари)

Ред.
бр. П О З И Ц И Ј А

Ознака 
на АОП

Број на 
белешка

Износ
Тековна 
година

Претходна 
година

1 2 3 4 5 6
1. ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА 269 12.500.000 -
2. ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 270 - -
3. Останата сеопфатна добивка

(273+275+277+ 279+280+282) - (274+276+278+281+283) 271 3.450.000 -
4. Останата сеопфатна загуба

(274+276+278+281 +283) - (273+275+277+279+280+282) 272 - -
840 5. Добивки кои произлегуваат од преведување на странско 

работење 273 - -
841 6. Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење 274 - -
842 7. Добивки од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба 275 - -
843 8. Загуби од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба 276 - -
844 9. Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање 

на парични текови 277 - -
845 10. Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на 

парични текови 278 - -
846 11. Промени на ревалоризациските резерви за материјални и 

нематеријални средства (+) 279 3.450.000 -
847 12. Промени на ревалоризациските резерви за материјални и 

нематеријални средства (-) 280 - -
848 13. Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на 

вработените 281 - -
849 14. Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на 

вработените 282 - -
850 15. Удел во останата сеопфатна добивка на

придружени друштва (само за потреби на консолидација) 283 - -
851 16. Удел во останата сеопфатна загуба на

придружени друштва (само за потреби на консолидација) 284 - -
860 17. Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка 285 345.000 -
870 18. НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (271-285) 286 3.105.000 -
871 19. НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ЗАГУБА (285-271) или 

(272+285) 287 - -
880 20. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА (269+286) или 

(286-270) 288 15.605.000 -
881 20а. Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на 

матичното друштво 289 - -
20б. Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество 290 - -
21. Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или 

(287-269) 291 - -
882 21а. Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на 

матичното друштво 292 - -
883 21б. Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество 293 - -
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Јасмина рафајловска

во ус ло ви на за јак на ти кон тро ли од стра на 
на над леж ни те инс ти ту ции по од нос на во де
ње то на со од вет ни еви денции во тр го ви јата, 
пот тик на ти од за чес те ни те пра ша ња на на ши те 
чи та тели, сме тав ме за пот реб но да пот се ти ме 
на об врската за во де ње на со од вет ни еви
денции во тр го ви ја та на го ле мо и мало. сог лас
но од ред би те на За ко нот за тр го ви ја ("служ бен 
вес ник на рМ", број 16/04...53/16, вo на та мош ни
от текст: За ко нот), под тр го ви ја се под раз би ра 
ку пу ва ње и про да ва ње на стоки, ка ко и врше ње 
на тр гов ски ус луги. Тр го ви ја мо жат да вр шат 
прав ни и фи зич ки ли ца  тр гов ци кои се ре гис
три ра ни за врше ње на таа деј ност во со од ве тен 
ре гис тар во сог лас ност со За ко нот. врз ос но ва 
на ис ти от за кон до не сен е Пра вил ник за фор
ма та и на чи нот на во де ње на еви денци ја за 
на бав ка и про даж ба на сто ки те и ус лу ги те во 
тр го ви ја та на го ле мо и ма ло ("служ бен вес ник 
на рМ", број 51/04...89/04, во на та мош ни от текст: 
Пра вил ни кот за еви денција).

ЕвИ ДЕНЦИ ја За На Бав ка И Про ДаЖ Ба 
На сТо кИ И Ус лУ ГИ во Тр Го вИ ја Та На Го лЕ Мо И Мало

Сог лас но член 2 од За ко нот, тр го ви ја мо же да вр
шат прав ни и фи зич ки ли ца кои се ре гис три ра ни 

за врше ње на таа деј ност во со од ве тен ре гис тар сог
лас но со за кон. По ис клу чок од од ред би те на член 2 
од овој за кон, овие од ред би со од вет но се при ме ну ва ат 
и на: прав ни и фи зич ки ли ца ре гис три ра ни за врше ње 
на про из вод ство кои сво и те про из во ди ги про да ва ат 
на па за рот;  ор га ни на држав на власт, оп шти ни те и 
Гра дот Скоп је и прав ни фи зич ки ли ца кои вр шат јав ни 
ов лас ту ва ња кои за ос тва ру ва ње на сво и те над леж
нос ти вр шат на бав ка и оту ѓу ва ње на од дел ни сто ки 
сог лас но со за кон и  фи зич ки те и прав ни те ли ца ре
гис три рани, од нос но еви ден ти ра ни за врше ње на зем
јо дел ска деј ност ако сво и те про из во ди ги про да ва ат 
на па за рот и фи зич ки лицагра ѓа ни кои вр шат увоз за 
соп стве ни пот ре би на упот ре бу ва ни мо тор ни во зила.

Тр го ви ја та мо же да се врши ка ко тр го ви ја на го лемо, 
тр го ви ја на мало, елек трон ска тр го вија, врше ње тр го
ви ја од вра та до вра та и да ва ње ус лу ги во тр го ви јата.

Тр го ви ја на го ле мо сог лас но За ко нот, е ку пу ва ње 
на сто ки за ра ди на та мош на про даж ба на тр гов ците, 
пре ра бо ту ва чи те и го ле ми те пот ро шу ва чи во зем ја та и 
стран ство, без ог лед на тоа да ли сто ка та е про да де на 
во не из ме не та или во из ме не та сос тој ба по об ра ботка, 
пре ра бот ка или до ра ботка.

Ка ко го ле ми пот ро шу ва чи се сме та ат тр гов ски 
друш тва, дру ги прав ни и фи зич ки ли ца кои на ба ве ни
те сто ки ги ко рис тат за врше ње на нив на та деј ност. 
Тр го ви ја на го ле мо се врши во ма га цини, скла до ви за 
тр го ви ја на го лемо, на па за ри те за тр го ви ја на сто ки 
на го лемо, ка ко и во дру ги де лов ни прос то ри кои ги ис
пол ну ва ат ус ло ви те про пи ша ни со за кон и друг про пис.

Тр го ви ја на го ле мо не мо же да се врши пред ма га
ци ните, скла до ви те и де лов ни те прос тори.

Тр го ви ја на ма ло е про да ва ње на сто ки на крај
ни те пот ро шу вачи. Ка ко тр го ви ја на сто ки на крај ни те 
пот ро шу ва чи се сме та тр го ви ја на сто ки за лич на пот
ро шу вач ка и тр го ви ја на сто ки за пот ре би те на до ма
ќинствата. Тр го ви ја на ма ло се врши во про дав ни ци 
(сто ков ни куќи, са мо по слу ги и слично) или де лов ни 
прос то ри пред нив, ако за та ков на чин на про даж ба се 
ис пол не ти ус ло ви те про пи ша ни со за кон и друг про пис.

Тр го ви ја на наф те ни де ри ва ти на ма ло се врши на 
бен зин ски ста ни ци под ус ло ви про пи ша ни со за кон и 
друг про пис.

Тр го ви ја та на ма ло со наф тен де ри ват  ек стра 
лес но мас ло се врши на бен зин ски те ста ни ци , не 
смее да се врши на прав ни и фи зич ки ли ца за по гон 
на мо тор ни во зила, плов ни об јекти, пло ви ва или дру ги 
мо то ри и ма ши ни или дру ги на мени, ос вен ка ко го ри
во за гре ење.

На зе ле ни те па за ри мо же да се врши, ис то така, 
тр го ви ја на го ле мо и ма ло на зем јо дел ски сто ки под 
ус ло ви про пи ша ни со за кон и друг про пис.

На по себ но ор га ни зи ра ни де ло ви на зе ле ни те па за
ри мо же да се врши тр го ви ја на го ле мо и ма ло и на дру
ги сто ки под ус ло ви про пи ша ни со за кон и друг про пис.
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На по себ но ор га ни зи ра ни па за ри мо же да се врши 
тр го ви ја на ма ло на ста ри мо тор ни во зила, ста ри ав то
де лови, зем јо дел ски алати, до би ток, жи ви на (оп ре ма 
и сточ на храна), ог рев но дрво, ре жа на и те са на гра ѓа 
и на упот ре бу ва ни про из во ди под ус ло ви про пи ша ни 
со за кон и друг про пис.

Тр го ви ја на ма ло на ста ри мо тор ни во зи ла мо же 
да се врши и на по себ но уре ден прос тор за про даж ба 
на ста ри мо тор ни во зилаав топ лацеви.

Во За ко нот се про пи ша ни по себ ни на чи ни за врше
ње на тр го ви ја ка ко што е про даж ба пре ку пошта, на 
ки осци, про даж ба по пат на ав то мати, те ле ви зија, 
ин тер нет про дажба, под виж ни улич ни про да вачи, на 
ор га ни зи ра ни са еми, про даж ба од вра та до врата, 
сто пан ски из ложби, из лож бе ни са лони, па на ѓу ри и про
даж би ор га ни зи ра ни за ху ма ни тар ни и спорт ски цели.

Тр го ви ја на го ле мо и ма ло мо же да се врши со јав
на и аук цис ка про дажба. Јав на та и аук цис ка про даж ба 
се врши со јав но об ја ву ва ње на мес то то и вре ме то на 
врше ње на јав на та и аук цис ка та про дажба.

Електронскататрговијае по се бен на чин на врше
ње на тр го ви ја на го ле мо и ма ло по пат на до го вор. 
Елек трон ска та тр го ви ја се ор га ни зи ра од стра на на 
тр го ве цот за про даж ба по пат на не кое ко му ни ка цис ко 
сред ство под ус ло ви про пи ша ни со за кон и друг про пис.

Ка ко услугиво трговијата сог лас но За ко нот се 
сме таат: агенцис ките, од нос но зас тап нич ки те ус
луги, бер зан ски ус луги, ко ми си о ни ус луги, ус лу ги на 
скла ди ра ње на стоки, шпе ди тер ски ус луги, ус лу ги на 
кон тро ла на ква ли те тот и кван ти те тот на стоки, ус лу
ги на еко ном ска про па ганда, при ре ду ва ње на са е ми 
и сто пан ски из ложби, ус лу ги на па за рот на го ле мо и 
мало, ис тра жу ва ње на па за рот, из да ва ње бок сови, 
тез ги и слич но во ор га ни зи ра ни де лов ни прос то рии 
за врше ње на тр го ви ја на мало.

Тр го ви ја та на ма ло мо же да се врши одвратадо
вратасо склу чу ва ње на до го во ри ме ѓу тр го ве цот кој 
е ре гис три ран за про даж ба од вра та до вра та и пот
ро шу ва чот.

Тр го ве цот на ма ло кој врши про даж ба на ал ко
хол ни пи ја ло ци за про даж ба на ал ко хол ни пи ја ло ци 
е дол жен да по се ду ва лиценца. Ли ценца та ва жи за 
пе ри од од 2 го дини и ја из да ва Ми нис тер ство то за 
еко но мија, на ба ра ње на тр го ве цот. За до би ва ње на 
ли ценца тр го ве цот е дол жен да пла ти на до мест во 
ви си на од 20.000 де нари. Ли ценца та е неп ре нос лива.

Про даж ба та на ал ко хол ни пи ја лаци, тр го ве цот кој 
по се ду ва ли ценца, ја врши во по се бен про да жен об јект 
за про даж ба на ал ко хол ни пи ја ла ци или во по себ но 

из дво ен дел во прос то ри ја од про даж ни от об јект кој е 
со од вет но обез бе ден. Тр го ве цот на ма ло е дол жен да ја 
ис так не ли ценца та на вид но мес то во про даж ни от об јект. 

Кон ба ра ње то за ли ценца, тр го ве цот на ма ло ги 
дос та ву ва сле дни ве до ку менти:

1. Из вод за те ков на сос тој ба на тр го ве цот на мало, 
из да ден од Цен трал ни от ре гис тар на Ре пуб ли ка 
Ма ке до нија;

2. Из ја ва за ис пол не тост на ми ни мал но тех нич ки
те ус ло ви за про даж ни от об јект во кој се врши 
про даж ба та на ал ко хол ни пи ја лоци;

3. До каз за уп ла тен на до мес ток во из нос од 20.000 
де на ри; и

4. До каз за уп ла те на ад ми нис тра тив на так са во 
из нос од 50 де нари.

Ли ценца та по ис те кот на ро кот за кој е из да де на 
мо же да се про должи, на ба ра ње на тр го ве цот на ма
ло кој врши про мет на ал ко хол ни пи ја лоци.

Кон ба ра ње то за про дол жу ва ње на ли ценца тр
го ве цот на ма ло кој има до три про даж ни об јек ти ги 
дос та ву ва сле дни ве до ку менти:

1. До каз за уп ла тен на до мес ток во из нос од 5.000 
де на ри; и

2. До каз за уп ла те на ад ми нис тра тив на так са во 
из нос од 50 де нари. 

Кон ба ра ње то за про дол жу ва ње на ли ценца тр го
ве цот на ма ло кој има над три про даж ни об јек ти ги 
дос та ву ва сле дни ве до ку менти:

1. До каз за уп ла тен на до мес ток во ви си на од 
0,05% од вкуп ни от про мет ос тва рен од тр го ви ја 
на ма ло ос тва рен во прет ход на та го дина;

2. Скра тен ис каз од го диш на смет ка из да ден од 
Цен тра лен ре гис тар;

3. До каз за ос тва рен при ход од тр го ви ја на мало, 
до кол ку ос тва ру ва при хо ди и по дру ги ос нови;

4. До каз за уп ла тен на до мес ток во из нос од 15.000 
де нари;

5. До каз за уп ла те на ад ми нис тра тив на так са во 
из нос од 50 де нари.

Про даж ба та на ал ко хол ни пи ја ло ци е заб ра не та од 
19.00 до 06.00 ча сот на ред ни от ден. Во пе ри о дот од 1 
Мај до 30 Сеп тем ври заб ра на та за про даж ба на ал ко
хол ни пи ја ло ци е од 21.00 до 06.00 часот на ред ни от 
ден. Тр го ве цот на ма ло не смее да врши про даж ба 
на ал ко хол ни пи ја ло ци и ци га ри на ли ца под 18 го ди
ни и на енер гет ски пи ја ло ци на ли ца со воз раст под 
14 го дини. Се заб ра ну ва про даж ба та на ал ко хол ни 
пи ја ло ци во про дав ни ци те во сос тав на бен зин ски те 
ста ни ци и пре ку ки ос ци те во тр го ви јата.
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Работнотовреме на про дав ни ците, ма га ци ните, 
скла до вите, де лов ни те прос то рии и бен зин ски те 
ста ни ци го ут врду ва тр го ве цот за вис но од бро јот на 
вра бо те ните. По ис клу чок, ра бот но то вре ме е 24 ча са 
на бен зин ски те ста ни ци на кои то че ње то на го ри во се 
врши без ли ца за оп слу жу вање, од нос но ста ва ње на 
пари, маг нет ни или чип кар тич ки и фун кци о ни ра ат на 
принцип са мо по слу жу вање.

Тр го ве цот е дол жен ча сот на по че то кот и зав
ршу ва ње то на ра бот но то време, вре ме то за па у за и 
рас по ре дот на ра бот но то време, да го при ја ви на Цен
трал ни от ре гис тар нај мал ку 15 де на пред по че то кот на 
ра бо те њето, ка ко и пред се ко ја про ме на на ра бот но то 
време. Тр го ве цот е дол жен ра бот но то вре ме и те ле
фон ски от број на Држав ни от па за рен инспек то рат од 
тоа под рач је да ги ис так не на вид но мес то на вле зот на 
про дав ни ците, ма га ци ните, скла до вите, бен зин ски те 
ста ни ци и де лов ни те прос то ри и да се прид ржу ва кон 
ис так на то то ра бот но време.

Во про дол же ние ќе се зад ржи ме на еви денци ја та 
за на бав ка та и про даж ба та на сто ки и ус лу ги сог лас но 
За конот и Пра вил ни кот за еви денција.

Кој е об врз ник за во дење на еви денција?

Сог лас но чле нот 28 од За ко нот, си те прав ни и 
фи зич ки ли ца кои се ре гис три ра ни за врше ње на таа 
деј ност во со од ве тен ре гис тар  тр говци, се долж ни да 
во дат еви денци ја за на бав ка и про даж ба на сто ки на 
го ле мо и ма ло и за да ва ње на тр гов ски и ус лу ги при 
врше ње на тр го вија.

Кои еви денции се про пи ша ни за тр гов ците?

Во чле нот 2 од Пра вил ни кот за еви денција, тр гов
ци те еви денци и те ги во дат на сле дни ве про пи ша ни 
об расци:
4 Еви денци ја во тр го ви ја та на ма ло  Об ра зец (ЕТ);
4 При е мен лист во тр го ви ја на ма ло (ПЛТ);
4 Ма те ри јал на еви денци ја за тр го ви ја на го ле мо 

 Об ра зец (МЕТГ); и
4 Еви денци ја за врше ње на тр гов ски ус лу ги  Об

ра зец (ЕТУ).
Вотрговијатанаголемо се во ди само:
4 Ма те ри јал на еви денци ја за тр го ви ја на го ле мо 

 Об ра зец (МЕТГ).
Вотрговијанамалосе во дат сле дни ве еви денции:
4 Еви денци ја во тр го ви ја та на ма ло  Об ра зец 

(ЕТ); и
4 При е мен лист во тр го ви ја на ма ло (ПЛТ).

Затрговскитеуслуги се во ди само:
4 Еви денци ја за врше ње на тр гов ски ус лу ги  Об

ра зец (ЕТУ).

Во ко ја фор ма се во дат еви денци ите?

На про пи ша ни те об рас ци еви денци ја та се во ди рач
но или ком пју тер ски. Обрас ци те мо жат да би дат пов рза
ни или во сло бод ни лис то ви ако се во дат ком пју тер ски.

За ра ди дос тап ност на еви денци ја та пред над леж
ни те ор га ни тр го ве цот тре ба да ги за ве ри об рас ци те 
со пот пис на ов лас те но ли це и со пе чат и ис ти те тре ба 
да би дат ну ме ри ра ни по хро но лош ки ред. До кол ку се 
ко рис тат кра тенки, ко дови, зна ци или сим боли, тре ба 
да би де јас но опи ша но нив но то зна чење. Обрас ци те 
тр го ве цот тре ба да ги чу ва во про даж ни от об јект ка
де се врши тр гов ска та деј ност и тре ба да се во дат на 
ма ке дон ски ја зик со арап ски ци ф ри и со вред нос ти 
из ра зе ни во де на ри (член 3 од Пра вил ни кот).

Еви денци и те се во дат по  
хро но лош ки ред, ажурно, уред но и точно

Де лов ни те про ме ни во про пи ша ни те об рас ци тре ба 
да се еви ден ти ра ат ре до след но спо ред нас та ну ва ње
то на тие про мени, од нос но хро но лошки.

На бав ка та и про даж ба та на сто ки те и из врше ни те 
тр гов ски ус луги, ка ко и си те про ме ни во врска со де
лов ни те нас та ни се за пи шу ва ат во рок од 8 де на од 
де нот на нас та ну ва ње на про ме ната.

Еви денци ја та тре ба да се во ди врз ос но ва на фак
тура, ис прат ница, из веш тај за ме ну ва ње на цени, за
пис ни ци за кало, крш и рас тур и дне вен фи нан сис ки 
из веш тај. Тоа зна чи лен та та од фис ка лен апа рат, 
че ко ви те и пла теж на та кар тич ка не се ко рис тат ка ко 
до ку мент за еви денција.

Под уред ност тре ба да се под разбере, до кол ку еви
денци и те се во дат рачно, по да то ци те да се вне су ва ат 
со пен кало, а не со мо лив, за да не се врши бри ше ње 
на на пи ша ното. Евен ту ал на та ис прав ка на број ки те да 
се врши на тој на чин што прет ход но се пре цр ту ва на пи
ша на та бројка, а над неа се ис пи шу ва точ на та бројка.

Под точ ност се под раз би ра де ка си те еви денции 
тре ба да се зас но ва ат на ве ро дос тој ни кни го вод стве ни 
ис прави, а са ма та ис пра вка да е од раз на ствар на де
лов на про мена, ко ја нас та на ла во врска со на бав ка та и 
про даж ба та на сто ки те и из врше на та тр гов ска ус луга. 
Под точ ност тре ба да се под разбе ре и фор мал на та 
смет ко вод стве на ис прав ност, ка ко и неј зи на та ис
прав ност од ас пект на ва жеч ки те про пи си во врска со 
нас та на та та про мена.
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Пописизаклучувањенаевиденција

Трговецотвршипопис(инвентарисување)наначин
ивослучаитеутврденисопрописитезатрговските
друштва.Состојбатаутврденасопописотнастоките
сеспоредувасосостојбатавообразецотзаевиденци
ја во трговијата.Настанатите разлики утврдени со
пописот (инвентарисувањето) трговецот ги евиден
тиравообразец.Вредностанаутврдениотвишокна
стокитесевнесувавоколонатананабавкатанастоки,
авредностанаутврдениоткусокнастокивоколоната
напродажбатанастоките(член10одПравилникот).

Поизвршенотокнижењенаситепроменивотекот
нагодинатаипоизвршенотокнижењенавишоците,
односно кусоците по пописот (инвентарисувањето)
севршизаклучувањенаобразецотзаевиденцијаза
набавкаипродажбанастокитевотрговијата,вокој
какокрајносалдосеискажувасостојбатазатеченана
крајотнагодината.

Затеченатасостојбанакрајотнагодинатасепре
несувавоиститеобрасцизанареднатагодина.

Заклучувањето на обрасците за евиденција за
извршенитетрговскиуслугисевршисособирањена
колоната7поситепрокниженипромениодпретход
натагодина.

Заклученитеобрасцизаевиденцијатрговецотги
заверувасопотписнаовластенолицеисопечат(член
11одПравилникот).

ПОПОЛНУВАЊЕНАПРОПИШАНИТЕОБРАСЦИ

Во евиденцијата за трговијата на големо, еви
денцијата за трговијата намалои евиденцијата за
трговските услуги се внесуваат податоци за секоја
деловнапроменаисевршисобирањенаизносотна
секојастраницанаобразецотитакадобиениотизнос
сепренесуванаследнатастраницакакопреносод
претходнатастраница.

ВОДЕЊЕНАЕВИДЕНЦИЈАВО
ТРГОВИЈАТАНАГОЛЕМО-ОБРАЗЕЦМЕТГ

Трговецотнаголемоедолженевиденцијатадаја
вршинаОбразецотМЕТГМатеријалнаевиденција
вотрговијанаголемо.

Материјалнатаевиденцијасеводипоединечноза
секојастока.

Вообразецотзаводењенаматеријалнаевиденци
јакнижењетонанабавкатаипродажбатанастоките
севршинаследниовначин:

Воколоната1сезапишуваредниотбројнасекое
поединечнокнижење.Реднитеброевисепренесуваат;

Воколоната2сезапишувадатумотнакнижењето;
Воколоните3,4и5сезапишувакниговодствени

отдокументитоа:воколоната3сезапишувабројот
надокументот,воколоната4датумотнадокументот,
воколоната5називотнадокументот,називотисе
диштетонадобавувачот(пописналиста,приемница,
испратница,фактураидруго).

Воколоните6,7и8 се запишуваат количини
тенастокитеикрајнатасостојбаитоа:воколоната
6 се запишува количинатананабавените стоки, во
колоната7сезапишуваколичинатанапродадените
стокиивоколоната8сезапишувакрајнатасостојба
наколичинатанастоките.

Воколоните6,7и8сезапишуваатпроменитена
количинитенастокитекоиможатданастанатзаради
враќањенастоките,променавоколичините,отписот
настоките(дефект,кало,крш,растуридруго).

ВОДЕЊЕНАЕВИДЕНЦИЈАВОТРГОВИЈАНАМАЛО

Трговецотнамалоедолженевиденциитедагиводи
наОбразецотПЛТПриеменлиствотрговијанамало
иОбразецотЕТЕвиденцијавотрговијатанамало.

ПРИЕМЕНЛИСТВОТРГОВИЈАНАМАЛО
-ОБРАЗЕЦПЛТ

Приеменлист во трговијатанамало се води за
секојдокументзанабавкапоединечно,аподатоците
сезапишуваатнаследниотначин:

Воколоната1сезапишуваредниотбројкојне
сепренесува,односнозасекојновприеменлистпоч
нувајќиодброј1.

Воколоната2сезапишуваназивотнастоките
којеидентиченсоназивотнастокитеодфактурата,
односнооддокументотзанабавканастоките.

Воколоната3сезапишуваединицамера.
Воколоната4сезапишуваколичинатанастоките.
Воколоната5сезапишувапоединечнатанабавна

ценапринабавканастоките.
Во колоната 6 се запишува вкупната набавна

вредностнанабавенатастока(колона4х5).
Воколоната7 се запишува вкупниот износ на

претходенДДВпринабавка(колона6х8).
Воколоната8сезапишувапропишанатастапка

наДДВ.
Воколоната9сезапишувапродажнатаценапо

единицапроизвод.
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При мер 1: Еви денци ја на на бав ка и
про даж ба во тр го ви ја на го лемо
на про пи ша ни от об ра зец

Во ко ло на та 10 се за пи шу ва вкуп ни от из нос на 
про даж на та вред ност на сто ки те (ко ло на 4 х 9). Во 
про даж на та це на е сод ржа на фак тур на та цена, за вис-
ни те тро шоци, прет хо ден ДДВ, пресме та ни от ДДВ и 
тро шо ци те за про мет (маржа).

Во ко ло на та 11 се за пи шу ва вкуп на та вред ност на 
ДДВ. Из но сот на ДДВ се ут врду ва та ка што вкуп ни от 
из нос на про даж на та вред ност на сто ки те (ко ло на 10) 
се мно жи со пресмет ков на та стап ка на ДДВ.

ЕВИ ДЕНЦИ ЈА ВО ТР ГО ВИЈА НА МА ЛО 
- ОБ РА ЗЕЦ ЕТ

Во Обра зе цот за во де ње на еви денци ја во тр го ви ја-
та на ма ло ЕТ кни же ње то на на бав ка та и про даж ба та 
на сто ки се врши на след ни ов на чин:

Во ко ло на та 1 се за пи шу ва ре ден број на се кое 
по е ди неч но кни жење. Ред ни от број се за пи шу ва на 
прок ни же ни от кни го вод ствен до ку мент за на бав ка 
на стоки, за про даж ба на сто ки и за дру ги про мени. 
Прок ни же ни те кни го вод стве ни до ку мен ти се од ла га ат 
по ре до след;

Во ко ло на та 2 се за пи шу ва да ту мот на кни же њето;
Во ко ло ни те 3 и 4 се за пи шу ва кни го вод стве ни от 

до ку мент, и тоа: во ко ло на та 3 се за пи шу ва бро јот и 
на зи вот на до ку мен тот, а во ко ло на та 4 да ту мот на 
до ку мен тот;

Во ко ло на та 5 се за пи шу ва из но сот на на бав на та 
вред ност на сто ките. Из но сот на на бав на та вред ност 
се пре зе ма од ко ло на 6 и 7 од при ем ни от лист во тр-
го ви ја та на мало.

Во ко ло на та 6 се за пи шу ва про даж на та вред ност 
на сто ките. Из но сот на про даж на та вред ност се пре зе ма 
од ко ло на 10 на при ем ни от лист во тр го ви ја та на мало.

Во ко ло на та 6 се за пи шу ва ат и по да то ци те за про-
ме на та на про даж на та вред ност кои се нас та на ти врз 
ос но ва на про ме на та на це ни те на сто ките, про ме на та 
на про пи ша на та стап ка на ДДВ, вра ќа ње то на сто ките, 
от пис на сто ки те (де фект, кало, крш, рас ход) и друго.

За ис по ра ча ни те сто ки во про даж ни от об јект од соп-
стве ни от ма га цин во ис прат ни ца та тре ба да се на ве дат 
си те пот реб ни еле мен ти за еви ден ти рање. Из но сот за 
вра те ни те сто ки и за от пи сот на сто ки те (де фект, кало, 
крш, рас тур) се кни жат ка ко цр ве но сторно.

Во ко ло на та 7 се за пи шу ва днев ни от про мет се-
кој ден и тоа:

а) за сто ки те про да де ни во го то ви па ри врз ос но ва 
на из но сот од днев ни от фи нан сис ки из веш тај; и

б) за сто ки те што се нап ла ту ва ат пре ку жиро-смет-
ка врз ос но ва на из но сот на фак ту рите.

ЕВИ ДЕНЦИ ЈА ЗА ТР ГОВ СКИ УС ЛУ ГИ - ОБ РА ЗЕЦ ЕТУ

Во Обра зе цот за во де ње на еви денци ја за тр гов ски 
ус лу ги кни же ње то на из врше ни те тр гов ски ус лу ги се 
врши на след ни от на чин:

Во ко ло на та 1 се за пи шу ва ред ни от број на се кое 
по е ди неч но кни жење. Ред ни от број се за пи шу ва на 
прок ни же ни от кни го вод ствен до ку мент за на до мест 
за из врше на та ус луга. Прок ни же ни те кни го вод стве ни 
до ку мен ти се од ла га ат по ре до след; 

Во ко ло на та 2 се за пи шу ва да ту мот на кни же њето;
Во ко ло ни те 3, 4 и 5 се за пи шу ва кни го вод стве ни от 

до ку мент, и тоа: во ко ло на та 3 се за пи шу ва бро јот на 
до ку мен тот, во ко ло на та 4 да ту мот на до ку мен тот за 
из врше на та тр гов ска ус лу га и во ко ло на та 5 на зи вот на 
до ку мен тот, се диш те то на на ра ча те лот на ус лу га та и се 
да ва опис на кни же ње то за из врше на та тр гов ска ус луга;

Во ко ло на та 6 се за пи шу ва на зи вот на из врше-
ни те тр гов ски ус луги;

Во ко ло на та 7 се за пи шу ва из но сот на вред нос та 
на из врше ни те тр гов ски ус лу ги со ДДВ;

Во ко ло на та 8 се за пи шу ва из но сот на ДДВ; и 
Во ко ло на та 9 се за пи шу ва из но сот на нап ла те-

ни те ус луги.

ПРАК ТИЧ НИ ПРИ МЕ РИ НА ВО ДЕ ЊЕ НА 
ЕВИ ДЕНЦИИ ВО ТР ГО ВИ ЈАТА

Во про дол же ние да де ни се при ме ри со цел на 
на јед нос та вен на чин да се при ка жат еви денци и те на 
про пи ша ни те об расци.

1. По по пис на лис та на за ли хи те на сто ки број
16 и из врше но то усог ла су ва ње на фак тич ката
сос тој ба со еви денци јата, тр гов ско то друш-
тво Макпро мет - Скоп је на 01.01.2017 го дина
ја има след на ва сос тојба:

Ред. 
бр.

Назив
Единеч-
на мера

Коли-
чина

Вредност
Цена Износ

1. Хартија Б-2 кгр 200 110 22.000
2. Електричен кабел м 500 30 15.000

Вкупно 37.000

За бе лешка: По пис на сто ки те за дол жи телно
се врши на кра јот на го ди на та под сос тој-
ба 31.12. Ме ѓу тоа тр го ве цот мо же да врши
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попис и во други случаи на пример: примо-
предавање,променанаевиденцијата,цении
другислучаи.

2. На 10Март пофактура бр. 50 од Панком
-Скопјенабавенаеследнавастока:

Фактураброј50

Ред.
бр. Назив Ед.

мера
Коли
чина

Износ
ДДВ
18%

Про
дажна
вред
ност

Цена Вред
ност

1. Дискзакомпјутер пар. 100 6.000 600.000 108.000 708.000

2. ХартијаБ-2 кгр. 1000 90 90.000 16.200 106.200

Вкупно 814.200

3. Врзоснованадобиенатафактуранаправена
еприемницаикалкулација.
Забелешка: Во примерот друштвото зали-
хите ги води по продажни цени. Согласно

сметководствените политики трговецот може
залихитедагиводиипонабавницени.

4. На13Мартсозаписникброј1констатираное
дека20дисковинесевосогласностсонарачка-
таисоповратницасевратенинадобавувачот
Панком,собарањедаседоставиодобрение.

5. На15МартпродаденаехартијанаМеги-Скоп-
јеидоставенаеследнавафактура:

Фактураброј28

Ред.
бр. Назив Ед.

мера
Коли
чина

Износ ДДВ
18%

Про
дажна

вредностЦена Вред
ност

1. ХартијаБ-2 кгр. 500 110 55.000 9.900 64.900

Вкупно 64.900

6. Врзоснованапретходнитеподатоциизврше-
ноеевидентирањенаделовнитепромениво
ОбразецотМЕТГ.

Трговец:	__________________________	 Страна	_______________
Адреса:	 __________________________	 Година	 _______________
Место:	 __________________________
ЕДБ:	 __________________________
Продажна	цена
__________________

МАТЕРИЈАЛНА	ЕВИДЕНЦИЈА	ВО	ТРГОВИЈАТА	НА	ГОЛЕМО
Назив	на	производот	 __________________________
Магацин	-	стовариште	__________________________
Единица	мера	 __________________________

Макпромет
Перо Наков б.б.
Скопје
МК 4030998579200

30

1
2017

електричен кабел
број 1
м

Образец МЕТГ

Ред.
бр.

Датумнакнижење
(денимесец)

Книговодствендокумент Влез Излез СостојбаБрој Датум Назив
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 04.01.17 16 31.12.16 Пописналиста 500 500
ххх ххх запренос:

МП ______________________________
(потпис на овластеното лице)

Трговец:	__________________________	 Страна	_______________
Адреса:	 __________________________	 Година	 _______________
Место:	 __________________________
ЕДБ:	 __________________________
Продажна	цена
__________________

МАТЕРИЈАЛНА	ЕВИДЕНЦИЈА	ВО	ТРГОВИЈАТА	НА	ГОЛЕМО
Назив	на	производот	 __________________________
Магацин	-	стовариште	__________________________
Единица	мера	 __________________________

110

1
2017

хартија Б-2
број 1
кгр

Образец МЕТГ

Ред.
бр.

Датумнакнижење
(денимесец)

Книговодствендокумент Влез Излез СостојбаБрој Датум Назив
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 04.01.17 16 31.12.16 Пописналиста 200 200

10.03.17 50 10.03.17 Паком-Скопјефактураиприемница 1000 1200
17.03.17 28 15.03.17 Меги-Скопјефактураииспратница 500 700

ххх ххх запренос:
МП ______________________________

(потпис на овластеното лице)

Макпромет
Перо Наков б.б.
Скопје
МК 4030998579200
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1.	 Тр	гоп	ром	 -	 Скоп	је	 по	 из	врше	ни	от	 по	пис	 на 
31.12.2016	 го	ди	на	и	 зак	лу	чу	ва	ње	на	 ста	рата 
тр	гов	ска	 кни	га	ЕТ,	 во	 но	ва	та	 тр	гов	ска	 книга 
ја	пре	не	ле	след	на	ва	сос	тојба:
•	 На	бав	на	вред	ност	со	ДДВ .................. 94.400
•	 Про	даж	на	вред	ност	со	ДДВ .............. 118.000

2.	 На	10	Март	по	фак	ту	ра	20	од	Кон	зум	-	Скопје 
на	ба	ве	ни	се	сто	ки	за	про	дав	ни	ца	број	2:

Фактураброј20

Р.
бр. Назив Ед.

мера

Рабат Продажна
безДДВ

ДДВ
18%

Продаж
навред
ностсо
ДДВКоли

чина
По
еди
ница

Из
нос Цена Вред

ност

1. Кафе кгр 50 ‡ ‡ 180 9.000 1.620 10.620

2.
Минерална	
вода пар 100 ‡ ‡ 20 2.000 360 2.360

3. Сокови кгр 200 ‡ ‡ 40 8.000 1.440 9.440
Вкупно 19.000 3.420 22.420

Забелешка:	Во	Пример2	стоките	се	на	ба	ве	ни	
за	про	дав	ни	цата	број	2.	Меѓу	тоа	нај	чес	то	на-

бав	ки	те	се	вр	шат	пре	ку	гла	вен	ма	га	цин,	а	потоа	
со	ис	прат	ни	ца	и	кал	ку	ла	ци	ја	се	дис	три	бу	и	ра	ат	
до	про	даж	ни	те	места.

3.	 Врз	ос	но	ва	на	до	би	е	ната	фак	ту	ра	нап	ра	ве	на	е	
кал	ку	ла	ци	ја	број	00062.

4.	 На	 13	Март	 спо	ред	 дне	вен	фи	нан	сис	ки	 из-
веш	тај	про	да	де	ни	се	сто	ки	во	из	нос	од	57.348	
де	нари.

5.	 На	15	Март	по	за	пис	ник	број	1	кон	ста	ти	ран	е	
крш	на	2	ши	шиња	ми	не	рал	на	вода.

6.	 Врз	ос	но	ва	на	да	де	ните	по	да	то	ци	за	на	бав	ка	та	
и	про	даж	ба	та	на	сто	ки	во	тр	го	ви	ја	та	на	ма	ло	
из	врше	но	е	еви	ден	ти	ра	ње	на	об	рас	ци	те	ПЛТ	
и	ЕТ.

Трговец:	__________________________	 Страна	_______________
Адреса:	 __________________________	 Година	 _______________
Место:	 __________________________
ЕДБ:	 __________________________
Продажна	цена
________________________
________________________

МАТЕРИЈАЛНА	ЕВИДЕНЦИЈА	ВО	ТРГОВИЈАТА	НА	ГОЛЕМО
Назив	на	производот	 __________________________
Магацин	-	стовариште	__________________________
Единица	мера	 __________________________

Макпромет
Перо Наков б.б.
Скопје
МК 4030998579200

6.500

1
2017

диск за компјутер
број 1
парче

Образец МЕТГ

Ред.
бр.

Датумнакнижење
(денимесец)

Книговодствендокумент
Влез Излез Состојба

Број Датум Назив
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 10.03.17 50 10.03.17 Паком	-	Скопје	фактура 100 100

13.03.17 1 12.03.17 Паком	-	Скопје	записник 20 80

ххх ххх запренос:

МП ______________________________
(потпис на овластеното лице)

Пример2: Евиденцијананабавкаи
продажбавотрговијанамало
напропишанитеобрасци
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Калкулација број 00062 
за набавени стоки 
од добавувач Конзум - Скопје по ф-ра 20 
датум 10.03.2017 година

Пресметал	 МП	 Овластено	лице

Забелешка:	 Калкулацијата	е	направена	врз	основа	на	влезната	фактура	од	добавувачот.	До	колку	има	други	трошоци	
на	пример	за:	превоз,	утовар,	растовар	и	слично,	при	утврдување	на	цената	се	земаат	тие	податоци.	

Тргопром - Скопје
ул.	Колекторска	број	20

Р. 
бр. Назив Ед. 

мера

По ф-ра од добавувач Разлика во 
цени

Продажна 
вредност без 

ДДВ
ДДВ 18% Продажна 

вредност со ДДВ

Ко-
личи-

на

Цена 
без 
ДДВ

Вред-
ност без 

ДДВ

Претходен 
ДДВ По 

еди-
ница

Вред-
ност

По 
еди-
ница 
(5+9)

Вред-
ност 

(6+10)

По еди-
ница  

(11х18%)

Вред-
ност 

(12х18%)

По еди-
ница 

(11+13)

Вред-
ност 

(12+14)
По 

еди-
ница

Вред-
ност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Кафе кгр 50 180 9.000 32,4 1.620 20 1.000 200 10.000 36 1.800 236 11.800

2. Минерална 
вода пар 100 20 2.000 3,6 360 5 500 25 2.500 4,5 450 29,5 2.950

3. Сокови кгр 200 40 8.000 7,2 1.440 5 1.000 45 9.000 8,1 1.620 53,1 10.620

Вкупно 19.000 3.420 2.500 21.500 3.870 25.370

Трговец: __________________________
Адреса: __________________________
Место: __________________________
ЕДБ: __________________________

ПРИЕМЕН ЛИСТ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО
Број на документ: __________________________
Датум: __________________________
Добавувач: __________________________
Седиште: __________________________

Тргопром
Колекторска бр. 20
Скопје
МК 4030998452503

Фактура број 20
10.03.2017
ТП Конзум
Скопје

Р. 
бр. Назив на стоките Ед. 

мера

Ко- 
личи- 

на

Набавна вредност 
на стоките ДДВ при 

набавка

Стапка на 
ДДВ

Продажна вредност 
на стоките Вкупно 

ДДВ во 
продажна 
вредностЕд. цена Износ 

(4 х 5) Пропишана Ед. 
цена

Износ 
(4 х 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Кафе кгр 50 180 9.000 1.620 18% 236 11.800 1.800
2. Минерална вода пар 100 20 2.000 360 18% 29,5 2.950 450
3. Сокови кгр 200 40 8.000 1.440 18% 53,1 10.620 1.620

Вкупно 19.000 3.240 25.370 3.870

Образец ПЛТ

МП	 ______________________________
(потпис	на	овластеното	лице)
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Трговец:	__________________________
Адреса:	 __________________________
Место:	 __________________________
ЕДБ:	 __________________________

ПРИЕМЕН	ЛИСТ	ВО	ТРГОВИЈАТА	НА	МАЛО
Број	на	документ:	 __________________________
Датум:	 __________________________
Добавувач:	 __________________________
Седиште:	 __________________________

Тргопром
Колекторска бр. 20
Скопје
МК 4030998452503

Записник бр. 1
10.03.2017
ТП Конзум
Скопје

Р. 
бр. Назив на стоките Ед. 

мера

Ко- 
личи- 

на

Набавна вредност 
на стоките ДДВ при 

набавка

Стапка на 
ДДВ

Продажна вредност 
на стоките Вкупно 

ДДВ во 
продажна 
вредностЕд. цена Износ 

(4 х 5) Пропишана Ед. 
цена

Износ 
(4 х 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Минерална вода пар 2 20 40 7,2 18% 29,5 59 9

Вкупно 2 40 7,2 59 9

Образец ПЛТ

МП	 ______________________________
(потпис	на	овластеното	лице)

Трговец:	__________________________
Место:	 __________________________
ЕДБ:	 __________________________

ЕВИДЕНцИЈА	ВО	ТРГОВИЈАТА	
за	_______________	година

МП	 ______________________________
(потпис	на	овластеното	лице)

Тргопром
Скопје
МК 4030998452503

2017

Реден 
број

Датум на 
книжење 

(ден и месец)

Книговодствен документ Набавна 
вредност на 

стоките  
(колона 6 + 7 од 

ПЛТ)

Продажна 
вредност на 

стоките (колона 
10 од ПЛТ)

Дневен 
прометНазив и број 

на документот
Датум на 

документот

1 2 3 4 5 6 7

1. 01.01.2017 број 1 пописна 
листа 31.12.2016 94.400 118.000

2. 13.03.2017 ф-ра 20 10.03.2017 22.240 25.370
3. 13.03.2017 дневен финан-

сиски извештај 13.03.2017 57.348
4. 15.03.2017 број 1 записник 15.03.2017 47,2 59

ххх хххх за пренос

Образец ЕТ
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1. На 10 Март Би ро а гент - Скоп је из вршил ус лу га на 
зас та пу ва ње во име и за сметка на на ло го да ва чот 
Сто коп ром - Скопје и му ја дос тавил след нава:

Фактураброј20
Ред.
бр. Опис Износ

1. Застапничка провизија 200.000
ДДВ 18% 36.000
Вкупно 236.000

Пример3: Евиденцијанатрговскиуслуги
напропишаниотобразец

2. На 31 Март Би ро а гент - Скоп је за за куп ни на за 
ме сец март на Ме ди ја - Скоп је и дос тавил:

Фактураброј21
Ред.
бр. Опис Износ

1. За куп ни на за ме сец март 2017 го ди на 
по до го вор број 02-40/17 25.000

ДДВ 18% 4.500
Вкупно 29.500

3. Врз ос но ва на да де ни те по да тоци за из врше ни 
ус лу ги из врше но е еви ден ти ра ње на Обра зе цот 
ЕТУ.

Бироагент
Дрезденска бр. 5
Скопје
МК 40302274801230

Образец ЕТУ

ПРЕкРшОчнИОдРЕдбИ

Пос та пката за пред ви де ни те прек р шо ци ја во ди 
прек р шоч на ко ми сија, а нап ра ве ни те прек р шо ци ги во-
ди над леж ни от суд.

Глоба во износ од 700 евра во де нар ска про-
тиввред ност ќе му се из ре че за прек р шок на прав но то 
лице, од нос но на тр го вец по е ди нец ако: не го при ја вил 
ис пол ну ва ње то на ус ло ви те и за поч ну ва ње то со ра бо та 
на про даж ни от и де лов ни от об јект, не ис так нал ли ценца 
за про даж ба на ал ко хол ни пи ја ла ци на вид но мес то 
во про даж ни от об јект, на вид но мес то во про даж ни от 
об јект не ис так нал нат пис де ка се заб ра ну ва ку пу ва ње 
на ал ко хол ни пи ја ло ци и ци га ри од стра на на ли ца со 
воз раст под 18 го ди ни и енер гет ски пи ја ла ци од стра на 
на ли ца со воз раст под 14 го дини, и еви денци ја та не 
се на о ѓа во со од вет на та де лов на прос то ри ја во ко ја се 
врши тр го ви ја та и во се кое вре ме не би де дос тап на на 
над леж ни те инспек цис ки ор гани.

Глобавоизносод4.000евраво де нар ска про-
тиввред ност ќе се из ре че за прек р шок на прав но то лице, 
од нос но на тр го вец по е ди нец ако: не во ди еви денци ја 
за на бав ка и про даж ба на сто ките, ка ко и за врше ње на 
тр гов ски ус лу ги сог лас но со за кон или дру ги про писи;  
врши тр го ви ја на го ле мо на па за ри те на ма ло или врши 
тр го ви ја на ма ло на па за ри те на го лемо; врши про даж-
ба на ал ко хол ни пи ја ла ци без да по се ду ва ли ценца за 
про даж ба на ал ко хол ни пи ја лаци.

Глобавоизносод5.000евраво де нар ска про-
тиввред ност ќе се из ре че за прек р шок на прав но то лице, 
од нос но на тр го вец по е ди нец ако: врши про даж ба на 
ал ко хол ни пи ја ла ци од 19:00 ча сот до 6:00 ча сот на ред-
ни от ден (од 21:00 ча сот до 6:00 ча сот на ред ни от ден 
во пе ри о дот од 1 Мај до 30 Сеп тем ври).

Глобавоизносод8.000евраво де нар ска про-
тиввред ност ќе се из ре че за прек р шок на прав но то лице, 
од нос но на тр го вец по е ди нец ако врши про даж ба на 
ал ко хол ни и енер гет ски пи ја ла ци и ци га ри на ли ца со 
воз раст под 18 го дини.

Трговец:	__________________________
Адреса:	 __________________________
Место:	 __________________________
ЕДБ:	 __________________________

ЕвиДЕнцијА	зА	Трговски	услуги

МП	 ______________________________
(потпис	на	овластеното	лице)

Реден
број

датумна
книжење

(денимесец)

книговодствендокумент називнаизвр
шенитрговски

услуги

Износнавред
ностанаизврше
нитетрговски
услугисоддВ

ИзносддВ
Износна
исплатени
услугиброј датум назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 14.03.2017 20 10.03.2017 ф-ра застапување 236.000 36.000 236.000
2. 31.03.2017 21 31.03.2017 ф-ра закупнина 29.500 4.500 29.500
ххх ххх
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Во се кој дне ви е то чес то слу ша ме на те ле ви
зи и те или чи та ме во пи ша ни те или елек трон
ски те ме ди у ми дека, од ре де ни по да то ци или 
ин фор ма ции за да ноч ни те об врз ници, не мо жат 
да се до би јат од Упра ва та за јав ни при ходи, 
би деј ќи ис ти те прет ста ву ва ат да ноч на тајна.

Што е да ноч на тај на и зош то тре ба да ја 
зна ат да ноч ни те об врз ни ци и Упра ва та за 
јав ни при ходи?

Мр. Трајан НИКОЛОСКИ

Да ноч на тај на прет ста ву ва ат пред се: си те до ку
менти, по да то ци и ин фор ма ции1 на да ноч ни от 

об врз ник, до кои дош ла Упра ва та за јав ни при ходи, 
по точ но служ бе ни те ли ца во да ночна, прек р шоч на 
или суд ска по ста пка. Под да ноч на тај на пот па ѓа ат и 
си те дру ги по да то ци и ин фор ма ции за про нај доци, 
па тен ти и ко рис те ни те тех но лош ки по ста пки од да
ноч ни от об врз ник. Но, под да ноч на тај на пот па ѓа ат и 
си те де лов ни од но си на да ноч ни от об врз ник со тре ти 
лица, од нос но по да то ци те и ин фор ма ци и те кои се 
де лов на тај на на тре ти ли ца , а се на о ѓа ат кај да ноч
ни от об врз ник.

Со дру ги збо ро ви ка жано: се то она што го знае Упра
ва та за јав ни при хо ди за да ноч ни от об врз ник, прет ста
ву ва да ноч на тај на за тре ти лица. Од вак во то пра вило, 
има ис клу чоци, но за нив ќе збо ру ва ме по долу.

Да ноч ни от об врз ник из вршу вај ќи ја сво ја та сто пан
ска деј ност, усме рен е кон ос тва ру ва ње на при хо ди и 
до бивка, а со тоа раст и раз вој на де лов ни от пот фат. 
Во се кој днев но то ра бо тење, во за вис ност од ви дот 
на сто пан ска та деј ност, тој врши на бавки, и/или скла
ди ра ње и/или про из вод ство и про даж би или да ва ње 
ус луги, а со тоа ко рис ти од ре де ни тех ничкотех но лош
ки по ста пки, при што ге не ри ра го лем број до ку менти, 
еви денции, из веш таи и сл. От кри ва ње то на до ку менти, 
по да тоци, из веш таи и слично, мо жат да го заг ро зат 
раз во јот на сто пан ска та деј ност, но и оп ста но кот на 
да ноч ни от об врз ник.

До кол ку дој де до от кри ва ње на де лов на тајна, од
нос но да ноч на тај на од стра на на служ бе ни те лица, а 
со тоа и на не су ва ње на ште та на да ноч ни от об врз ник, 
во тој слу чај да ноч ни от об врз ник има пра ва на на до
мес ток на так ва та штета.

Упра ва та за јав ни при ходи, по точ но служ бе ни те 
лица, мо ра да зна ат што пот па ѓа под да ноч на тајна, 
ка ко не би на не ле ште та на да ноч ни от об врз ник ко ја 
тре ба да ја на до мес ти ор га нот, но ис тов ре мено, не би 
се до ве ле под дис цип лин ска, прек р шоч на или кри вич
на од го вор ност.

Спо ред член 58 став (8) од За ко нот за Упра ва
та за јав ни при хо ди ("Службен весник на РМ", број 
43/14...27/16), таа "...е од го вор на за ште та та ко ја 
врз имо тот на тре ти ли ца ја пре диз ви кал да ноч ни
от служ бе ник за вре ме то на врше ње на служ бе на та 
долж ност..", а спо ред чле нот 60 од ис ти от за кон, да
ноч ни от служ бе ник е "дис цип лин ски од го во рен, ка ко 
и прек р шоч но или кри вично...".

КОИ Се СЛУж бе НИ те ЛИ ца  
КОИ Се Об Врза НИ за чУ Ва ње  
На да НОч На та тајНа?

Овде, под служ бе ни лица, тре ба да се под разбе рат 
ли ца та наб ро ја ни во чле нот 4 точ ка 14 од За ко нот за 
да ноч на по ста пка (“Служ бен вес ник“ на РМ бр.13/06 . 
. .23/16) и чле нот 20 од За ко нот за Упра ва та за јав ни 
при ходи. Во чле нот 4 точ ка 14 од За ко нот за да ноч на 
по ста пка се вели: 

"14) Служ бе но ли це во смис ла на овој за кон е:
1) служ бе ник;
2) су дија;
3) ли це што се на о ѓа во друг јавнопра вен ра

бо тен од нос, и
4) ли це што за држав на или дру га служ ба или 

по неј зин на лог ис пол ну ва за да чи на јав на та 
ад ми нис тра ција."

Спо ред За ко нот за Упра ва та за јав ни при хо ди 
служ бе ни лица, пред се се да ноч ни те служ бе ни ци 
од чле нот 20: 

"(1) Да ноч ни служ бе ни ци се ад ми нис тра тив ни 
служ бе ни ци вра бо те ни во Упра ва та за јав ни 
при хо ди кои вр шат ра бо ти од об лас та на да
но ци те и да ноч ни от сис тем и во дат по ста

да НОч На тајНа 

1 Под информација (латински: informationпоим, претстава, 
сознание) треба да се подразбере збир на обработени пода 
тоци содржани во една изјава
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При мер 2:

пки за сто ре ни прек р шо ци за кои е над леж на 
Упра ва та за јав ни при ходи. 

(2) Да ноч ни те служ бе ни ци од ста вот (1) на овој 
член се ли ца со по себ ни долж нос ти и ов лас ту-
вања, оп ре де ле ни со овој и друг за кон. 

(3) Да ноч ни те служ бе ни ци се ов лас те ни да спро-
ве ду ва ат по ста пки и ра бо ти во сог лас ност со 
од ред би те на За ко нот за да ноч на по ста пка и 
за ко ни те што ги уре ду ва ат од де ле ни те ви-
до ви на да ноци. .."

Во служ бе ни ли ца при па ѓа ат и вра бо те ни те во 
Упра ва та за јав ни при хо ди кои вр шат тех нич ки и по-
мош ни ра боти, а не се да ноч ни служ бе ници, но, тие 
ни ко гаш не до а ѓа ат во кон такт со по да то ци те од, и за, 
да ноч ни от об врз ник.

Чу ва ње то на да ноч на та тај на за служ бе ни те ли ца 
е об врска и по прес та но кот на свој ство то на служ бе-
но лице.

КА КО Е ДЕ ФИ НИ РА НА ДА НОЧ НА ТА ТАЈ НА И 
ШТО ТАА СУШ ТИН СКИ ПРЕТ СТА ВУВА?

Иа ко по го ре ја из не сов ме суш ти на та на да ноч на та 
тајна, ов де ка по де тал но ќе ја разра бо ти ме за кон ска та 
од ред ба ко ја ја де фи ни ра да ноч на та тајна, но и со при-
ме ри ќе по ка жеме, што прак тич но зна чи да ноч на та тајна. 

Спо ред ста вот (1) од чле нот 9 на За ко нот за да-
ноч на та по ста пка: 

"(1) Служ бе ни те ли ца се долж ни ка ко да ноч на тај-
на да ги чу ваат:
1. си те до ку менти, ин фор ма ции, по да то ци 

или дру ги фак ти за да ноч ни от об врз ник 
до кои дош ле во да ночна, прек р шоч на или 
суд ска по ста пка;

2. по да то ци за про нај до ци или па тенти, ка ко 
и си те дру ги по да то ци за тех но лош ки те 
по ста пки кои ги при ме ну ва да ноч ни от об-
врз ник, и

3. си те де лов ни тај ни за тре то ли це со кои 
што е за поз на е но служ бе но то лице."

При врше ње на над во реш на кон тро ла на да но-
кот на до бив ка кај да ноч ни от об врз ник Ид ни на од 
Скопје, да ноч ни от инспек тор врши кон тро ла и на 
ви си на та на пресме та на та амор ти за ција. При 
ана ли зи ра ње то на ви си на та на амор ти за ци ја та 
кај да ноч ни от об врз ник дозна ва дека, из врше ни 

се на бав ки на но ви ма шини. При уви дот во до ку-
мен та ци ја та за из врше на та на бав ка (до го вор 
и фак тури), да ноч ни от инспек тор до би ва соз-
на нија, ме ѓуд ру го то и за до ба ву ва чот, ти пот 
на ма ши ните, ви си на та на це на та по ко ја се 
на ба ве ни и нив ни от ка па ци тет.

По да то ци те за ис по ра ча те лот на ма ши ните, нив-
ни от мо дел, ви си на та на це на та , ка ко и нив ни от 
ка па ци тет, се по да то ци кои мо жат да се ко рис тат во 
над во реш на та кон трола, но тие ис тов ре ме но прет ста-
ву ва ат по да то ци кои се да ноч на тај на и не мо жат да 
би дат пре не се ни на друг.

Ова зна чи дека, по да то ци те и ин фор ма ци и те кои 
се од, или за, да ноч ни от об врз ник, не мо ра да би дат 
да ноч ни за да би дат да ноч на тајна.

При врше ње на над во реш на кон тро ла на да но-
кот на до да де на вред ност, кон ста ти ра но е де ка 
да ноч ни от об врз ник Мла дост из дал фак ту ра со 
по себ но ис ка жан да нок на до да де на вред ност, за 
про мет кој не го из вршил кон да ноч ни от об врз-
ник ТН и ис та та фак ту ра не ја еви ден ти рал во 
сво е то смет ко вод ство.

Во овој слу чај не са мо што е от кри е но де ка е 
из врше но фак ту ри ра ње на фик ти вен про мет и не 
при ја ву ва ње на да нок, ту ку е соз да де на мож ност за 
про тивза кон ско врше ње на пов рат на прет хо ден да нок 
од стра на на да ноч ни от об врз ник ТН. Ов де до би е ни те 
по да то ци од до ку мен ти те (фак тури, при јави) и еви-
денци јата, не са мо што ќе се ко рис тат во по ста пката 
спре ма да ноч ни от об врз ник Мла дост, ту ку ќе се ко-
рис тат и во по ста пката за ут врду ва ње на да но кот кај 
да ноч ни от об врз ник ТН. 

Гле да но од ас пект на да ноч на та тајна, ко рис те-
ње то на по да то ци те од ед ни от да но чен об врз ник, во 
ут врду ва ње то на да но кот кај друг да но чен об врз ник, 
не прет ста ву ва на ру шу ва ње на да ноч на та тај на 
- нап ро тив, во слу ча јов са ми от да но чен об врз ник ја 
дос тавил фак ту ра та (иа ко во При мер 2 е фик тивна).

При мер 1:
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ДаночниотинспектородУправатаза јавни
приходи-РегионалнадирекцијавоСкопје,врши
надворешнаконтролазаданокотнадобивкакај
даночниотобврзникТНодСкопје.ТНелиценци-
ранпроизводителначоколадо.Привршењето
наконтролата,инспекторотмеѓудруготоима
увидиводоговоротзакористењеналиценцата
запроизводствотоначоколадото.Водогово-
ротзакористењеналиценцатамеѓудругото
имаподатоцииза:висинатананадоместокот
запреотстапувањенаправотонакористење
запроизводство,ноирецептураипостапказа
производствотоначоколадото.

Во овие по да тоци, кои се од не су ва ат на по ста пката 
и ре цеп ту ра та за про из вод ство то на чо ко ла дото, да
ноч ни от инспек тор има пра во на увид. Тој мо же и да ги 
ко рис ти во про вер ка та на про из ве де на та ко ли чи на на 
чо ко лада, но не ма пра во да ги пре не се на друг. Уште 
по веќе, инспек то рот не ма пра во да ја пре не се по ста
пката и ре цеп ту ра та на про из вод ство на чо ко ла да та 
во за пис ни кот за кон трола, во ко ја го на ве ду ва на зи
вот на да ноч ни от об врз ник и не го ви от да но чен број.

Даночниот инспектор врши контрола кај
даночниот обврзникОилпром одСкопје, чија
основна дејносте производствои прометна
минералнимасла.Вршејќи контролаи провер-
катаназалихатанаминералнитемасла,доаѓа
до проблеми со утврдувањето на калото за
минералнотомасло-постојатдванорматива
зависинатанакалотокајданочниотобврзник.
Неможејќисамдадонесеодлуказависинатана
калото,наработенсостанокнаодделениетоза
надворешнаконтрола,имсеобраќанасвоите
колеги и ги соопштува своитедилемии бара
помошвосмисланапостоењенастандардиза
калирањето (испарувањето) наминералните
масла.При опишувањето на состојбата,тој
точнонаведувакајкојданоченобврзникјаврши
контролата,наведувајќигоназивотиданочниот
бројнаобврзникот.

Со со оп шту ва ње то на на зи вот и да ноч ни от број на 
да ноч ни от об врз ник кај кој врши над во реш на кон тро ла 
на сво и те ко ле ги инспек тори, инспек то рот ја прек ршу
ва об врската за чу ва ње на да ноч на та тајна. Ин спек
то рот мо жел да ги на ве де си те по е ди нос ти и ди ле ми 
око лу кон тро лата, но не сме ел да го иден ти фи ку ва 
да ноч ни от об врз ник.

До ко га по стои об врската за чу ва ње на 
Да ноч на та тајна?

Во За ко нот за да ноч на по ста пка, не ма од ред ба со 
ко ја се ог ра ни чу ва вре ме то за чу ва ње на да ноч на та 
тајна. Ние уш те во по че то кот на овој тек ст на ве дов ме 
де ка за служ бе ни те лица, чу ва ње то на да ноч на та 
тај на е об врска и по прес та но кот на нив но то свој
ство на служ бе ни лица.

Во ста вот (2) на чле нот 9 од За ко нот за да ноч на 
по ста пка се вели: “(2) Об врската за чу ва ње на да ноч
на тај на се од не су ва на служ бе ни ли ца и во слу чај 
ко га им прес та нал ра бот ни от од нос и/или свој ство то 
во кое дош ле до соз на ние за до ку мен тите, фак ти те и/
или по да то ци те од ста вот (1) на овој член.“

 Ова зна чи дека, и во слу ча и те на прес та нок на 
ра бот ни от од нос ( при мер: от каз, пен зи о ни рање) или 
про ме на на свој ство то (при мер: од да но чен служ бе ни к 
во служ бе ник во тр гов ско друш тво, или од да но чен 
служ бе ник во од де ле ни е то за над во реш на кон тро ла во 
по мо шен служ бе ник во од де ле ни е то за пресмет ка на 
плати), об врската за чу ва ње да ноч на тајна, ос та нува.

Слич ни од ред би се сод ржа ни и во ста во ви те (1) и 
(2) од чле нот 60 на За ко нот за Упра ва та за јав ни при
ходи. Во нив се вели: 
"(1)Даночниотслужбеникнесмеевонеовластени

целидакористиидададекојабилоинформа-
ција,којајаосозналводаночнатапостапка.

(2)Обврскатанаданочниотслужбеникзачување
наданочнаилислужбенатајна утврденасо
овојзаконипосебнипрописи,важиипопрес-
танокотнаработниотодносвоУправатаза
јавниприходи,сéдопрестанокотнапериодот
заограничување."

Со оп шту ва ње то на ин фор ма ци ја за соз на ни ја та кои 
се до би е ни при кон тро ла та ка ко инспек тор кај да но чен 
об врз ник, со на ве ду ва ње на не го во то име прет ста
ву ва на ру шу ва ње на да ноч на та тајна.

при мер 3:

при мер 4:

www.rafajlovski.com.mk



Даноци

REPREZENT  OKTOMVRI  10/2017 31

ТрајанВасилев во периодот до 31.12.2016
годинаработикакоданоченинспектор,апочну
вајќиод1.1.2017годинакакофинансовдиректор
воАДПролетодСкопје.Вотекотнамесецав
густ2017година,наработенсостаноквоДруш
твото,тојсоопштувадекаималцелосноиста
ситуацијавоАДМладосткоја јаконстатирал
приконтролатакакоинспектор,соонаазакоја
серасправанасостанокотвоДруштвото(АД
Пролет). Тој на состанокот ги предложилис
титерешенијакакоиониекајконтролираниот
даноченобврзник,сметајќидекасенајсоодветни.

Во кои слу чаи из не су Ва ње то на од ре ден 
до ку мент, ин фор ма ција, по да ток или  
фак т не е на ру шу Ва ње на об Врската  
за чу Ва ње на да ноч на тајна?

Изнесувањетонаодредендокумент,информација,
податокилифактможатданебидатнарушувањена
обврскатазачувањенаданочнататајна.Таквотоизне
сувањенадокументите,информациитеиподатоците
можноевотриситуации,когае:
• вофункцијанаисполнувањенаданочнитеобврски

(пример:когагарантотјаисполнуваобврската);
• вофункцијаназголемувањенанаплататанада
ночните приходии заштита на чеснитеданочни
обврзници (пример: со објавување на листа на
даночнидолжницисодолгуваниданоци)и

• вофункција на спречувањена казнивиданочни
делаилисанкционирањенатаквидела(пример:
вооткривањенакривичноделоилипрекршок,во
водењенапрекршочнаисудскапостапка,објаву
вањенаДДВбројиводоставувањенаподатоции
информациинастранскиданочниорганиворам
китемеѓународнатаправнапомош).
Ваквитеисклучоциодобврскатазачувањенада

ночнататајнасенаведенивоставовите(3)до(10)од
посочениотчлен9наЗаконотзаданочнапостапка.
Вонивенаведено:
"(3)Обврската на чување на даночна тајна

не е пов ре де на ако:
1. документ,факти/илиподатоксеизнесево

текотнаданочна,прекршочнаилисудска
постапка;

2. сеработизаобјавувањенаДДВданочениден
тификационенбројнаданочниотобврзник;

3. документ,факти/илиподатоксекористи
вопостапканаоткривањенакривичнодело
илипрекршок;

4. наданочниотгарантмусеовозможиувид
воподатоцитезаданочниотобврзниккои
сепотребнизаисполнувањенанеговата
обврскакакоданоченгарант;

5. Управатазајавниприходидаваинформа
циинаданоченорганнастранскадржава
вопостапказаразменанаинформациии
меѓународнаправнапомош;

6. одредендокумент,факти/илиподатоксе
изнесесописменасогласностнаданочниот
обврзник,и

7. созаконеисклучена.
(4) Обврскатазачувањенаданочнатајнанее

повреденакогаУправатазајавниприходибез
согласностнаданочниотобврзник,насвоја
тавебстраницаобјавувалистанадолжници
надоспеаниинеплатенидолговипоосновна
данокнадодаденавредност,данокнадобивка,
персоналенданокнадоход,придонесиодзадол
жителносоцијалноосигурувањекакоиакцизи
ицарини,закоивкупниотизноснадолготе:
1. повисок од 120.000 денари зафизичките

лицаисамостојнивршителинадејности
2. повисок од 300.000 денари за правните

лица.
(5) Припресметкатанависинатанадолготод

ставот(4)наовојчленнесевклучуваатоб
врскитекоидоспеалезаплаќањевопослед
нитетримесеципредобјаватаналистата
надолжницинадоспеаниинеплатенидолгови,
додекаизвршенитеплаќањевоовојпериодсе
земаатпредвидприпресметкатанадолгот.

(6) Објаватаналистатанадолжницинадоспеани
инеплатенидолговисевршиеднашмесечно,
најдоцнадо10вомесецот.

(7) Најдоцна15денапредрокотодставот(6)на
овојчленУправатазајавниприходигоизвес
тувадолжникотдекадоколкунегонамиридол
готпоосновнаданокнадодаденавредност,
данокнадобивка,персоналенданокнадоходи
придонесиодзадолжителносоцијалноосигуру
вање,истиотќебидеобјавенналистатана
должницинадоспеаниинеплатенидолгови.

(8) Листатанадолжницинадоспеаниинеплате
нидолговисодржиимеипрезимеилиназивна
должникот, годинанараѓањенафизичкото
лице,местонаживеењеилипрестојнафи

при мер 5:
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зичкотолицеилиседиштезаправнотолице,
поединеченизноскојседолжиспоредвидотна
долготкакоивкупенизноснадолгот.Заради
утврдувањенаидентитетотнадолжникот,
Управатазајавниприходиможедајадополни
илидопрецизира листатаод ставот (4) на
овојчлен,соподатоцизадатумотиместона
раѓањенафизичкотолицеиименародителот
нафизичкотолице.Управатазајавниприходи
волистатанадолжницинадоспеанинеплате
нидолгови,можедајадополниисоподатоци
запреземенитемеркизанаплатанадолгот
одстранананадлежнатаинституција.

(9) Волистатанадолжницинадоспеаниинеп
латени долгови не се внесуваатподатоци
задолготзакојнадолжникотмуеодобрено
одложеноплаќање.

(10)Обврскатазачувањенаданочнататајнане
еповреденаивослучаитекогаУправатаза
јавни приходибез согласностнаданочниот
обврзник на својата веб страница објавува
податоци заради исправка на непотполни
информациикоипретходнобилеобјавениод
странанаУправатазајавниприходи."

За по лес но раз би ра ње на гор ни те од редби, во про
дол же ние ќе на ве де ме не кол ку при мери:

ВоЗаписникотзаизвршенатаконтролакај
даночниот обврзникСовремен книжар АД од
Скопје,сесодржиподатокзаданочниотобврз
ник Книжар прометАД одБитола.Современ
книжарАДиздалфактуранаКнижарпрометАД
соискажанданокнадодаденавредностиакоза
тоанеерегистриран.Такаискажаниотданок
на додадена вредностиако бил должен да го
платиистотонеесторено.Возаписникотсе
содржатподатоциизависинатанаобврската
за плаќањена данокоти каматата.Ваквиот
записникмуе доставеннаадвокатотСтојан
Стојановски,којгозастапуваданочниотобврз
никСовременкнижар.

Дос та ву ва ње то на по да то ци те (сод ржа ни во за пис
ни кот) од да ноч ни от об врз ник Сов ре мен кни жар АД, во 
кој е на ве ден и на зи вот и да ноч ни от број, на ад во ка тот 
Стоја нов ски, не прет ста ву ва на ру шу ва ње на да

ноч на та тајна. Во овој слу чај, ад во ка тот Стоја нов ски 
се ја ву ва во свој ство на зас тап ник и тој по ста пу ва по 
на лог на да ноч ни от об врз ник Сов ре мен кни жар АД.

Управатазајавниприходипобарањенабугар
скатаданочнауправагодоставилаДДВбројот
наданочниотобврзникИднинаодСкопје.

Вак во то дос та ву ва ње на да ноч ни от број за ДДВ 
об врз ник не прет ста ву ва на ру шу ва ње на да ноч на та 
тај на (член 9, став (3) точ ка 2 ).

Управата за јавниприходипобарањенабу
гарскатаданочнауправа,извршиланадворешна
контролакајданочниотобврзникИднинаодСкопје
наданокотнадодаденавредностзапериодотја
нуариавгуст2017година.Даночниотобврзник
Иднинасезанимавасопроизводствонафилтерза
цигари.Зарезултатотодизвршенатаконтрола,
а особено заизвршенотофактурирање (извоз)
нафилтринадвебугарскикомпанииизвестена
ебугарскатаданочнауправа.Воизвестувањето,
покрајполниотназивотиданочниотбројзаДДВ,
наведенисеиколичинитеицените,какоивре
метонаизвозотнафилтритенадветефирми.

Вак ва та ин фор ма ци ја на бу гар ска та да ноч на уп
рава, сод ржи го лем број на по да то ци и ин фор ма ции 
кои под па ѓа ат под да ноч на тајна. Ме ѓу тоа, сог лас но 
чле нот 9 став (3) точ ка 5 од За ко нот за да ноч на по
ста пка, дос та ву ва ње то на вак ва та ин фор ма ци ја не се 
сме та за на ру шу ва ње на да ноч на та тајна.

Основното јавнообвинителствоодСкопје,
побаралоподатоциодУправатазајавниприхо
диРегионалнадирекцијаСкопје,заданочниот
обврзникИднинаодСкопје:далиданочниотоб
врзникерегистриран заданокотнадодадена
вредност,даливотекотнамесецавгуст2017
годинаизвршилпрометнаметалниконструкции
запотпорнафолиипремаданочниотобврзник

При мер 6:

При мер 7:

При мер 8:

При мер 9:



Даноци

REPREZENT  OKTOMVRI  10/2017 33

ПластенициодСтрумица.Доколкуизвршил,дали
таквиотпрометгопријавилводаночнатапри
јавазамесецавгуст.Далипресметалданокна
додаденавредностидалигоплатилданокот.

Податоците се побарани, заради основано
сомнениедекасеиздаванификтивнифактури,
закоиекористеноправотонаодбивка.

Управатазајавниприходигидоставилаба
ранитеподатоци.

И во овој слу чај Упра ва та за јав ни при хо ди по
ста пи ла пра вил но  дос та ву ва ње то на по да то ци те е 
сог лас но член 9 став (3) точ ка 3 и не прет ста ву ва 
на ру шу ва ње на да ноч на та тајна.

ЛицетоПетарНиколоски е управител на
друштвотоАкционеродКочани.Тојпобаралод
УправатазајавниприходиРегионалнадирекција
Штип,дагоизвестизавкупниотданочендолгпо
основнаДДВ(долгикамата)штогоимаДруш
твото.РегионалнатадирекцијанаУправата,го
известилаУправителотзавкупнодолгуваниот
данокиспореднитеданочнидавачки.

Во При мер 10, из вес ту ва ње то на Упра ви те лот за 
ви си на та на да ноч ни от долг и спо ред ни те да ноч ни 
да вачки, кој е га рант на друш тво то Ак ци о нер, не прет
ста ву ва на ру шу ва ње на да ноч на та тајна. Упра ви те лот 
е гра нат за Друш тво то и тој е дол жен да ја ис пол ни 
да ноч на та об врска. Ов де тре ба да на по ме не ме дека, 
Упра ва та за јав ни при хо ди е долж на да му ги дос тави 
ба ра ни те по да то ци на га ран тот, но са мо на оние кои 
се пот реб ни за ис пол ну ва ње на да ноч на та об врска 
(член 9 став (3), точ ка 4).

ДневниотвесникВечерпобаралодУправата
за јавниприходидадобиеподатоцизапрвите
тринајголеми даночни обврзници по основ на
уплатанаданокнадобивказа2016година.Так
вотобарање на весникот,Управата за јавни
приходигоодбила,сообразложениедекабара
нитеподатоципретставуваатданочнатајна.
ПонеколкуденаДруштватаА,БиВсејавилево

Управатасописменасогласност,нивнитепода
тоцизаплатенданокнадобивказа2016година
дабидатсоопштенинавесникотВечер.Овојпат
барањетонавесникотВечербилозадоволено.

Во овој слу чај Упра ва та за јав ни при хо ди не да ла 
по да то ци за први те три нај го ле ми пла ќа чи на да нок на 
до бив ка за 2016 го дина, ту ку за из но си те на пла те ни от 
да нок на до бив ка на тројца та да ноч ни об врз ни ци кои 
се сог ла си ле да би дат да де ни так ви те по да тоци.

Централниотрегистернасвојатавебстра
ница го објавил називотиЕДБна даночниот
обврзникА.

Вак во то об ја ву ва ње на по да то ци те за да ноч ни от 
об врз ник е сог лас но член 57 од За ко нот за ед но шал
тер ски от сис тем и за во де ње на Тр гов ски от ре гис тар 
и ре гис тар на дру ги прав ни ли ца ("Службен весник 
на РМ", број 84/05...114/16) . Ова зна чи дека, об ја ву
ва ње то на на зи вот и единстве ни от да но чен број за 
Цен трал ни от ре гис тар не прет ста ву ва да ноч на тајна.

Об ја ву ва ње то на по е ди неч ни по да то ци на да ноч ни те 
об врз ни ци во Лис та та на долж ни ци на дос пе а ни и неп ла
те ни дол го ви (член 9 став 9) не прет ста ву ва на ру шу ва ње 
на да ноч на та тајна, би деј ќи об ја ву ва ње то е за кон ска 
об врска за Упра ва та за јав ни при ходи. Со вак во то об ја
ву ва ње на неп ла те ни те да ноч ни дол го ви за да ноч ни те 
долж ници, од ед на стра на се пра ви при ти сок за поб р за 
нап ла та ("подобродаменематаму"), а од дру га стра на 
да се пре дуп ре дат ос та на ти те да ноч ни об врз ни ци да 
вни ма ва ат во со ра бот ка та со овие суб јек ти (“аконеи
плаќанадржавата,немадамиплатиимене“).

 На крај, да на по ме не ме де ка по е ди неч ни те по да то
ци и ин фор ма ции од/за да ноч ни от об врз ник кои не мо
жат да се иден ти фи ку ваат, а се сод ржат во збир ните, 
аг ре ги ра ни по да то ци и ин фор ма ции не прет ста ву ва ат 
да ноч на тајна.

По да то ци те и ин фор ма ци ите, осо бе но оние кои се 
од не су ва ат на да ноч на ева зија, до би е ни од тре ти ли ца 
за да ноч ни от об врз ник, прет ста ву ва ат да ноч на тај на за 
тој да но чен об врз ник. Упра ва та нив мо же да ги ко ристи, 
но несмее да му доз во ли увид на да ноч ни от об врз ник 
 тој има пра во на увид са мо во не го ви те по да то ци ( 
спо ред чле нот 8 од За ко нот за да ноч на по ста пка: "му
сеовозможуваувидвонеговитеданочниакти...".)

При мер 10:

При мер 11:

При мер 12:
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За це ли те на да но кот на до да де на вред ност, 
не по стои префак ту ри рање, би деј ќи се ко гаш 
ко га се нас та пу ва во соп стве но име и за соп-
стве на смет ка ста ну ва збор за врше ње на соп-
ствен про мет.

Но во прак ти ката, чес то се ко рис ти тер ми нот 
"префак ту ри рање", ко га ис пол ну ва чот - из-
врши те лот на про ме тот, по ис та це на по ко ја ја 
из вршил на бав ка та на доб ро то или ус лу гата, 
врши про мет спре ма но ви от ку пу вач, од нос но 
ко рис ник. Ова нај чес то се сме та ка ко нев рше ње 
на соп ствен про мет, од нос но са мо "префак ту-
ри ра ње на тро шо ците".

Во од ре де ни слу чаи "префак ту ри ра њето" 
мо же да не би де пов рза но со прет ход но из-
вршен про мет на доб ра или ус луги, ту ку да 
ста ну ва збор са мо за рефун ди ра ње на пла те ни 
ту ѓи тро шоци.

Во овој на пис Ви да ва ме при ме ри за да ноч-
ни от трет ман ко га префак ту ри ра ње то прет ста-
ву ва про мет, но и ко га не прет ста ву ва про мет.

Вера РАФАЈЛОВСКА

1 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ 
ЗА СПИ Е ЊЕ КОН СТРАН СКА 
АВИО - КОМ ПА НИЈА

Во фун кци ја на по јас ну ва ње на префак ту ри ра њето, 
ќе го раз гле да ме и след ни ов слу чај. 

До маш но прав но ли це (друш тво А), врши про-
даж ба на ави он ски кар ти во име и за смет ка на 
стран ска авио - ком па ни ја (стран ско друш тво Б) и 
врши смес ту ва ње - по точ но врши хо тел ско смес ту-
ва ње на пат ни ци те во слу чај на от ка жу ва ње на лет.

До маш но то друш тво А, сог лас но писмен до го-
вор со стран ско то друш тво (стран ска авио - ком-

па ни ја Б), пла ќа за смес ту ва ње то на пат ни ците, 
на дру го до маш но друш тво (хо тел В). За смес ту-
ва њето, до маш но то друш тво А, кое ги смес ти ло 
пат ни ци те ќе до бие фак ту ра од дру го то до маш но 
друш тво (хо тел В). Под прет постав ка де ка ова 
друш тво кое из вршу ва хо тел ско - угос ти тел ски 
ус лу ги (В) е ре гис три ран да но чен об врз ник за це-
ли те на ДДВ, ќе из врши фак ту ри ра ње на ус лу га та 
со по себ но ис ка жу ва ње на ДДВ (сог лас но член 
30 став (2) точ ка 4). Не го не го ин те ре си ра чии се 
пат ни ци те и как ви се од но си те по ме ѓу стран ска та 
авио - ком па ни ја (Б) и до маш но то друш тво (А), за 
не го на ло гот за смес ту ва ње го да ло друш тво то 
А и фак ту ра та ќе ја дос тави на друш тво то А и од 
не го го оче ку ва на до мес то кот.

Се по ста ву ва пра ша њето:
Да ли друш твото А има пра во на од бив ка 

на прет ход ни от да нок ис ка жан во фак ту ра та 
на друш тво то В и ка ко ќе из врши префак ту-
ри ра ње на стран ска та авио - ком па ни ја (Б)?

До кол ку се има ат пред вид од ред би те од чле нот 
34 став (1) и чле нот 35 точ ка 6 од За ко нот за ДДВ, 
со се ма е јас но де ка друш тво то А, кое врши про даж-
ба на авио карти, не врши хо тел ско угос ти тел ска 
деј ност, а и из да то ци те за смес ту ва ње и ис хра на на 
пат ни ци те се ис клу че ни од пра во то на од бив ка на 
прет ход ни от да нок, па спо ред тоа А не ќе мо же да 
го од бие прет ход ни от да нок ис ка жан во фак ту-
ра та за смес ту ва ње и ис хра на на пат ни ци те чии 
лет бил от ка жан.

Сог лас но до го во рот со авио-ком па ни ја та Б, друш-
тво то А тре ба да префак ту ри ра за смес ту ва ње то и 
ис хра на та на пат ни ците. Но друш тво то А не из врши-
ло смес ту ва ње и ис храна, тоа са мо ги пла ти ло 
тро шо ците, па за тоа до кол ку префак ту ри ра не ќе 
мо же да пресме та да нок на до да де на вред ност. Во 
овој слу чај, по доб ро е А да дос тави ба ра ње за рефун-
ди ра ње на тро шо ците, со дос та ву ва ње на ко пи ја од 
смет ка та ко ја ја до би ло од друш тво то В.

ПРЕФАКТУРИРАЊЕ НА ПРОМЕТИ 
ОД АС ПЕКТ НА ДДВ

При мер 1:
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При мер 2:

При мер 3:

2 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА АВИ ОН СКА КАРТА

Ин сти ту тот за кон тро ла и про из вод ство на ра-
са ден ма те ри јал за тутун Тутун од Скопје, има 
од де ле ние, за раз вој и кон тро ла на про из вод ство 
на тутун, во кое ра бо тат и ма шин ски ин же не ри 
спе ци ја лис ти за ма ши ни те за па ку ва ње на ци гари. 
Ин сти ту тот е ре гис три ран да но чен об врз ник за 
це ли те на ДДВ. На ба ра ње на Друш тво то Ва лан-
до во од Ва лан дово, Тутун од Скоп је при фа тил да 
ис пра ти еден свој ма шин ски ин же нер во фа бри-
ка та за про из вод ство на ма ши ни за па ку ва ње на 
ци га ри во Хо лан дија. Ин же не рот има об врска да 
раз гле да и тес ти ра ед на ма ши на за па ку ва ње на 
ци гари, ка ко би мо жел да да де мис ле ње за ква-
ли те тот на ма ши ните, на Друш тво то Ва лан до во 
кое е за ин те ре си ра но да ги на бави. До го во ре но е 
тес ти ра ње то на ма ши на та од ин же не рот на Тутун 
во Хо лан ди ја да би де бес плат но (без на до мес ток), 
но тро шо ци те за ави он ска та карта да би дат на до-
мес те ни од Друш тво то Ва лан дово. Ави он ска та 
карта Скоп је - Ам стердам ја ку пил Ин сти ту тот 
Скоп је од Скопје.

Се по ста ву ва ат пра ша њата:
Ка ков трет ман ќе има префак ту ри ра ње то 

на тро шо ци те за пре воз?
Да ли тре ба да се пресме ту ва и ис ка жу ва 

да нок на до да де на вред ност?
На прв пог лед, раз мис лу ва ње то на ве ду ва на про-

вер ка на од ред би те од За ко нот за ДДВ, кои го ре гу-
ли ра ат ода но чу ва ње то на пре воз ни те ус лу ги (член 23 
точ ка 19 и про вер ка на чле нот 24 точ ка 9). 

Но, ова раз мис лу ва ње на ве ду ва на пог ре шен 
зак лу чок.

Во кон крет ни ов слу чај, про ме тот е ус лу га - про вер-
ка и тес ти ра ње на ма ши на за па ку ва ње на ци га ри во 
Ам стердам. Тоа што на до мес то кот е са мо во ви си на на 
ави он ски от пре воз (тие се до го во ри ле да се префак-
ту ри ра са мо ави он ска карта Скоп је - Ам стердам - 
Скопје), не ја ме ну ва суш ти на та на ус лу гата. До кол ку 
бе ше до го во рен и по се бен на до мес ток за ос нов ни от 
про мет - про вер ка та и тес ти ра ње то на ма ши ната, то-
гаш вкуп ни от на до мес ток што ќе се по ба ру ваше, ќе 
бе ше мно гу по го лем.

Се по ста ву ва пра ша њето:
Ка де е мес то то на врше ње на про ме тот?

Сог лас но член 14 став (2) точ ка 3 али не ја в), ко га се 
ра бо ти за движ ни ма те ри јал ни добра, то гаш мес то то 
на ус лу га та е во мес то то на вис тин ско то из вршу ва ње 
на ра бо та та на движ но то добро, што во кон крет ни ов 
слу чај е Ам стердам (Хо лан дија).

Сог лас но член 2 точ ка 1 од За ко нот за ДДВ, оваа 
ус лу га из врше на во Ам стердам (не е во зем јата) не 
прет ста ву ва про мет кој е пред мет на ода но чу вање, 
што зна чи де ка вак ви от про мет на ус лу га - про вер ка 
и тес ти ра ње на ма ши на та од стра на на ин же не рот 
од Тутун - Скоп је е из врше на во стран ство и не 
пот па ѓа под од ред би те од За ко нот за ДДВ.

Друш тво то Агро мак од Скоп је и друш тво то 
Зла тен де ли шес од Ре сен, се до го во ри ле да ис-
пра тат по еден вра бо тен на са ем во Гер ма нија.

Ави он ски те кар ти ги ку пил Агро мак во из нос 
од 36.000 де нари. Сог лас но до го во рот на Зла тен 
де ли шес му дос тавил фак ту ра за ед на ави он ска 
карта во из нос од 18.000 де нари, без да ис ка же 
ДДВ.

Се по ста ву ва пра ша њето:
Да ли Агро мак пра вил но по ста пил?

Од го во рот е: Да. Агро мак префак ту ри рал ед на 
ави он ска карта во ист из нос (18.000 де нари). Сог-
лас но член 23 став 1 точ ка 19 од За ко нот за ДДВ ави-
он ски от пре воз на пат ни ци е ос ло бо ден од ДДВ.
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3 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА КА МАТА

Друш тво то Мо да од Скопје, склу чи ло до го вор 
за ис по ра ка на маш ки и жен ски ко шу ли со Друш-
тво то Тренд од Скоп је во вред ност од 3.000.000 
де на ри и ДДВ во из нос од 540.000 де нари, или 
вкуп но 3.540.000 де нари. До го во рот е склу чен 
на 1 Фев ру а ри 2017 го ди на со рок на ис по ра ка 
10.02.2017 го ди на и рок на пла ќа ње 31 Март 2017 
го дина. Во по че то кот на ап рил,би деј ќи сé уш те 
дол гот не бил пла тен од стра на на Тренд, по сти-
гнат е писмен до го вор, Мо да да мо же да зе ме 
крат ко ро чен кре дит до ви си на на дол гот, со ка мат-
на стап ка ко ја во мо мен тот ва жи за крат ко роч ни те 
кре ди ти кај де лов ни те банки, а Тренд ќе из врши 
рефун ди ра ње на ис тата.

Мо да во по че то кот на мај 2017 го дина, зе ма 
крат ко ро чен кре дит во из нос од 3.500.000 де на ри 
и ка ма та во из нос од 450.000 де нари.

Се по ста ву ва ат пра ша њата:
Ка ко да по ста пи Мо да при префак ту ри ра-

ње то на ка ма тата?
Да ли во овој слу чај ка ма та та ќе би де ос ло-

бо де на од да нок на до да де на вред ност?
Во При мер 4 префак ту ри ра ње то на ка ма та та тре ба 

да се из врши ка ко спо ре ден про мет на глав ни от про-
мет - ис по ра ка на ко шули. Во овој слу чај ка ма та та не е 
на до мест за ко рис те ње кре дит, ту ку спо ре ден про мет 
на глав ни от про мет на доб ра (ко шули).

Ка ко и во прет ход ни те слу чаи и ов де ќе има ме ист 
да но чен трет ман на ка ма та та ка ко да е из врше на ис по-
ра ка на ко шули, од нос но ода но чу ва ње то ќе би де ка ко 
и ода но чу ва ње то на про ме тот на ко шу ли со 18%. Во 
овој слу чај, би дејќи, про ме тот на ко шу ли бил из вршен 
во прет хо ден да но чен пе риод, а за дол жу ва ње то со 
ка ма та во друг да но чен пе риод, се при ме ну ва член 22 
од За ко нот за ДДВ, од нос но во те ков ни от ме сец ко га 
е из врше но за дол жу ва ње то со ка ма та се при ја ву ва 
про ме на на да ноч на та ос но ва и на дол гу ва ни от да-
нок. Во При мер 4, тре ба да се при ја ви до пол ни тел но 
дол гу ван да нок во из нос од 81.000 де на ри (450.000 х 
18% = 81.000). Овој да нок се ис ка жу ва на по ле то 27 
од да ноч на та при јава.

Ова зна чи дека, во се кој слу чај ко га се врши 
префак ту ри ра ње на тро шок кој е пов рзан со из-
вршу ва ње на про мет (ос но вен) на доб ра или 
ус луги, се врши ко рек ци ја на ос нов ни от про мет, 
а тоа зна чи де ка во пог лед на пресме ту ва ње на 
да но кот на до да де на вред ност, ва жат пра ви ла та 
кои ва же ле во вре ме то на пресме ту ва ње (а со тоа 
и фак ту ри рање) на ос нов ни от про мет.

Во книж но то за дол же ние/ одоб ре ние, кое Мо да 
мо ра да го дос тави до Тренд, мо ра да се по ви ка и на 
фак ту ра та со ко ја се фак ту ри ра ни ис по ра ча ни те ко-
шули, но и на до го во рот за пре зе ма ње на об врската 
за пла ќа ње на ка ма та та од стра на на Тренд.

По ви ку ва ње то на прет ход на та фак ту ра е осо бе-
но бит но од ас пект на иден ти фи ку ва њето, по точ но 
пра вил но то ис ка жу ва ње на ви дот на доб ро то кое е 
ис по ра ча но (во При мер 4 ко шули), од нос но ус лу га та 
ко ја е из врше на и да ту мот ко га е из вршен так ви от про-
мет, за да мо же пра вил но да се при ме ни со од вет на та 
да ноч на стап ка за ода но чу ва ње (во При мер 4 18%).

Што ќе се слу че ше ако глав ни от про мет 
бе ше на при мер, ос ло бо ден од да нок?

Во тој слу чај и спо ред ни от про мет ќе бе ше ос ло-
бо ден од да нок на до да де на вред ност.

Под прет постав ка де ка се ис пол не ти си те ус ло ви од 
чле но ви те 33 и 34 од За ко нот за ДДВ (а и не е ис клу-
че но пра во то на од бивка), Тренд ќе мо же овој да нок 
на до да де на вред ност (за не го прет хо ден да нок) да 
го ис ка же во Да ноч на та при ја ва во ис ти от ме сец на 
по ле 27 со пред з нак ми нус (-).

4 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ 
ЗА НА ТО ВАР

При мер 5:

Тран спорт АД од Кра тово, е ре гис три ран да но-
чен об врз ник за це ли те на ДДВ и спе ци ја ли зи ра но 
за пре воз на ка бас та стока. За пот ре би те на Ме бел 
од Ви ни ца склу чил до го вор за пре воз на су н ѓер 
од Кра то во до Ви ни ца за из нос од 40.000 де нари. 
Пре во зот вклу чу ва на то вар на су н ѓе рот.

За на то вар на су н ѓе рот Тран спорт го ан га жи ра 
друш тво то Иде ал од Кра тово, со нив ни от ви луш-
кар да из врши на то вар на 20 ба ли су н ѓер за це на 
од 2.000 де нари. На по ме ну ва ме де ка и Иде ал е 
ре гис три ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ.

При мер 4:

При мер 5:
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Се по ста ву ва пра ша њето:
Далиимапромет,којепредметнаодано

чување,доколкуима,којгоизвршува,когаго
извршува,далиеоданочивиакоеоданочив,со
којаданочнастапка?

Сог лас но ста вот (1) на чле нот 2 од За ко нот за да
но кот на до да де на вред ност ("Служ бен вес ник на РМ", 
број 44/99...189/16, во на та мош ни от текст: За ко нот за 
ДДВ), пред мет на ода но чу ва ње со да но кот на до да
де на вред ност е: 

"Прометнадобраиуслуги(вонатамошни
оттекст:промет)којсевршисонадоместок
воземјатаодстрананаданочниотобврзник
ворамкитенанеговатастопанскадејност".

1. Далисеисполнетиусловитеодцитиранатаод
редбазапостоењенапредметнаоданочување? 

 Сог лас но чле нот 6 став (1), од За ко нот за ДДВ: 
"Прометнауслугивосмисланаовојзакон

претставувасекојадејносткојанеепромет
надобравосмисланачленот3". 

 Тоа зна чи де ка и на то ва рот и пре во зот прет ста ву
ва ат  про мет на  ус луги.

 Меѓутоа,далитиесепредметнаоданочување?
2. Тој про мет, е пред мет на ода но чу вање, би деј ќи се 

ис пол не ти ус ло ви те од ци ти ра ни от став (1) на чле
нот 2. Тран спорт и Иде ал се да ноч ни об врз ни ци и 
се ре гис три ра ни за це ли те на ДДВ.

3. Дализапревозотинатоваротиманадоместок?
 Одговороте: Да. Тран спорт за пре во зот (вклу чу

вај ќи го и на то ва рот), ба ра  еден на до мес ток од 
40.000 де на ри од Ме бел Ви ница, а Иде ал са мо 
за на то вар ба ра 2.000 де на ри од Тран спорт од 
Кра тово. Зна чи и овој ус лов е ис пол нет  по стои 
на до мес ток за овие ус луги, не за вис но од тоа да ли 
тој и ќе се ре а ли зира.

4. Кадеовојпрометереализиран?
 Сог лас но точ ка 1, став (2) од чле нот 14, ка ко мес то 

на из вршу ва ње на пре во зот ка ко ус лу га се сме та 
"делницата по која се извршува превозот". Во 
Пример5дел ни ца та е Кра то во  Ви ница, што зна чи 
во зем јата, тоа зна чи де ка и овој ус лов е ис пол нет.

 Мес то на из вршу ва ње на на то ва рот кој го из вршил 
Идеал, сог лас но чле нот 14, став 2 точ ка 3 али не
ја г, од За ко нот, е "местотокадештоуслугата
вистинскиеизвршена". Во Пример5, на то ва рот 
на су н ѓе рот се врше ше во Кра тово, зна чи и за овој 
про мет ус ло вот е ис пол нет.

5. Далинатоваротипревозотсеворамкитена
стопанскатадејностштојавршатданочните
обврзнициИдеалиТранспорт? 

 Одговороте:Да. Тие се ре гис три ра ни да ноч ни 
об врз ни ци и ова го из вршу ва ат ка ко сто пан ска 
деј ност  тоа го пра ват во рам ки те на ре дов но то 
из вршу ва ње на де лов на та ак тив ност.

6. ДалиовојпрометкојгоизвршуваатТранспорт
иИдеалеоданочив? 

 Во чле но ви те за да ноч ни те ос ло бо ду ва ња (член 
23 и член 24) овој про мет не е ос ло бо ден од ода
но чу вање.

7. Сокојаданочнастапка?
 Во член 30 од За ко нот, не се на ве де ни овие ус лу ги 

за ода но чу ва ње со пов лас те на да ноч на стапка, па 
спо ред тоа тие се ода но чу ва ат со оп шта та да ноч на 
стап ка од 18% (член 29).
Се по ста ву ва пра ша њето: 

Којпромет,одкојданоченобврзник,конкој
корисникнауслугатасеизвршува?

Ме бел од Ви ни ца из да ла на лог са мо кон Тран спорт 
од Кра тово. Таа со не го склу чи ла до го вор и од не го 
по ба ра ла 20 ба ли су н ѓер да ги пре ве зе до фа бри ка та 
во Ви ница. Тран спорт мо же во фак ту ра та да на ве де 
по себно: пре воз и на то вар, но не мора.

Например, во фак ту ра та да при каже:

Из вршен пре воз .......................................... 38.000
На то вар ......................................................... 2.000

ВкупнобезДДВ.................................... 40.000
ДДВ 18% ........................................................ 7.200

ВкупносоДДВ..................................... 47.200

Натоваротеспореденпрометкој,заданочни
цели јаделисудбинатанапревозот.Транспорт
договориледеннадоместокзапревозотсонато
варотпазатоанеговатафактураќебиде40.000+
7.200ДДВ=47.200денари.

Гле да но пак од ас пект на Идеал, тој из вршил са мо 
на то вар, и не го ин те ре сира, ка де су н ѓе рот ќе го пре
ве зу ва Тран спорт и да ли за не го ба ра на до мес ток или 
не. Тој из вршил са мо на то вар  во Кра то во  по на лог 
на Тран спорт и за таа ус лу га по ба рал на до мес ток од 
2.000 де нари. Зна чи тој из вршил про мет во свое име 
и за сво ја сметка, па за тоа фак ту ра та што тре ба да ја 
из да де ќе сод ржи:
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Из вршен на то вар на 20 ба ли 

су н ѓер............................................................. 2.000
ДДВ од 18% ...................................................... 360

Вкупно ..................................................... 2.360

5 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА ЗА КУП 
(НАЕМ) НА ДВИЖ НИ ДОБРА

Префак ту ри ра ње то на тро шо ци те пов рза ни со из-
да ва ње то во за куп (из нај му ва њето), на движ ни доб ра и 
суд би на та на спо ред ни те про ме ти од да но чен ас пект, 
е оп ре де ле на од ос нов ни от про мет. Би деј ќи во прак-
ти ката, ка ко нај ма сов но се ја ву ва да ва ње то во за куп 
(из нај му ва њето) на пре воз ни те сред ства, во про дол-
же ние ќе раз гле да ме еден при мер на из нај му ва ње и 
префак ту ри ра ње на тро шо ците.

Друш тво Гра деж ник од Скоп је е ре гис три ран 
да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ и се за ни-
ма ва со тр го ви ја на гра де жен ма те ри јал. По ра ди 
зго ле мен обем на ра бо та из нај му ва (за ку пува) 
то вар но во зи ло од Друш тво то Ели за од Скопје, 
кое е ис то та ка ре гис три ран да но чен об врз ник за 
це ли те на ДДВ. Во зи ло то е из нај ме но со писмен 
до го вор во кој точ но се пре ци зи ра ни пра ва та и 
об врските по ме ѓу за ку по да ва чот и за ку пе цот. 
Во до го во рот, по ме ѓу дру го то е ре гу ли ра но и од-
ржу ва ње то на то вар но то во зило: тро шо ци те за 
те ков но од ржу ва ње (ре дов но сер ви си ра ње со 
за ме на на ре зерв ни те де ло ви и сит ни поправки) 
па ѓа ат на то вар на Друш тво то Елиза, а ос та на ти те 
тро шо ци - ин вес ти ци о но од ржу ва ње на то вар на 
Друш тво то Гра деж ник.

Во те кот на ко рис те ње то на то вар но то во зило, 
врше но е ре дов но сер ви си ра ње и про ме на на ре-
зерв ни те де лови. Во те кот на пет ти от ме сец се 
ја ву ва се ри о зен де фект на ме ну ва чот и пот ре ба 
од це лос на за мена. Сог лас но до го во рот Друш тво-
то Ели за се об ра ти ло до Друш тво то Гра деж ник и 
до би ло од го вор, да из врши за ме на на ме ну ва чот, 
по точ но да го од не се во зи ло то во сер вис и за ме ни 
ме ну ва чот, а тро шо ци те ќе му би дат на до мес те ни 
од Друш тво то Гра деж ник.

Се по ста ву ва ат по ве ќе пра шања:
Да ли Ели за има пра во на од бив ка на прет-

ход ни от да нок, сод ржан во фак ту ри те за ре-
дов но то сер ви си рање?

Да ли Ели за мо же да да де на лог за про ме на 
на ме ну ва чот?

Да ли Ели за има пра во да го од бие прет ход-
ни от да нок сод ржан во фак ту ра та за про ме на 
на ме ну ва чот?

Да ли Ели за има пра во да из врши префак ту-
ри ра ње за про ме на на ме ну ва чот?

Да ли има пра во во фак ту ра та да го ис ка же 
да но кот на до да де на вред ност?

Што се од не су ва до пра во то на од бив ка на прет ход-
ни от да нок за ре дов но то сер ви си ра ње (фак ту ри ра на 
ра бот на ра ка и ре зерв ни де лови), Ели за има пра во на 
од бив ка на прет ход ни от да нок. Ели за е ре гис три ран 
да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ и во рам ки те на 
сво ја та деј ност ги ко рис те ла ус лу ги те на сер ви сот за 
ре дов но сер ви си ра ње на во зи лото. Ели за со до го вор 
го из нај ми ла во зи ло то и неј зи на об врска е те ков но то 
од ржу ва ње на во зи лото. Усло ви те од чле но ви те 33 и 
34 од За ко нот за ДДВ се ис пол не ти и не е ис клу че но 
пра во то на од бив ка на прет ход ни от да нок (член 35), па 
за тоа Ели за ќе мо же да ги од бие прет ход ни те да но ци 
сод ржа ни во фак ту ри те за овие ус луги.

Сер ви сот, во кој е из врше на за ме на та на ме ну ва чот 
по ста пил по на лог на Елиза. Сер ви сот нез нае и не го 
ин те ре си ра чие е то вар но то во зило. Би деј ќи на ло гот 
го до бил од Елиза, тој и фак ту ри ра ње то ќе го из врши 
на Елиза. Елиза, пак, во слу ча јов по ста пи ла по на ло-
гот на из нај му ва чот Гра деж ник: тој го дал на ло гот на 
Ели за за про ме на на ме ну ва чот. Но, би деј ќи сог лас но 
до го во рот за из нај му вање, ова од ржу ва ње на во зи ло-
то е не го ва об врска, за тоа и се из јас нил де ка тре ба 
не му да му се префак ту ри ра овој тро шок.

Во овој слу чај, прет ход ни от да нок во фак ту ра та 
за про ме на на ме ну ва чот Ели за има пра во да го од-
бие ка ко соп ствен прет хо ден да нок - но, таа ис тов-
ре ме но мо ра да из врши и фак ту ри ра ње (префак ту-
ри рање), би деј ќи во слу ча јов му из врши ла ус лу га 
(поправ ка на то вар но то во зило) на Гра деж ник. Во 
сво ја та фак ту ра Ели за има пра во да го ис ка же и да-
но кот на до да де на вред ност. Суш тин ски фак ту ра та на 
Ели за кон Гра деж ник ќе би де префак ту ри ра ње - пре пис 
на фак ту ра та од сер ви сот кон неа, би деј ќи и да ноч на та 
ос но ва и да но кот во две те фак ту ри се исти.

При мер 6:
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6 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА ЗА КУП 
НА ДЕ ЛО ВЕН ПРОС ТОР БЕЗ НА ДО МЕС ТОК 

Во прак ти ка та се слу чу ва да се из нај ми де ло вен 
прос тор без на до мест за за куп нина, па се по ста ву ва 
пра ша њето:

Што ќе се слу чи со префак ту ри ра њето, уш-
те по точ но ка ко ќе се из врши префак ту ри ра-
ње то на тро шо ци те (спо ред ни те про мети), 
до кол ку не по стои ос нов ни от про мет?

Тран спорт АД од Кра тово, е друш тво - ре-
гис три ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ 
со ме се чен да но чен пе ри од и спе ци ја ли зи ран за 
пре воз на ка бас та стока. Друш тво то из нај му ва 
ма га цин ски прос тор на неп ро фит на та ор га ни за-
ци ја Без гриж ност од Кра то во за пе ри од од ед на 
го дина. Неп ро фит на та ор га ни за ци ја единстве но 
е об врза на се кој ме сец да ги пла ќа тро шо ци те за 
струја, во да и те ле фон.

Во овој слу чај, тро шо ци те кои тре ба да ги пла-
ти Без гриж ност, во пог лед на под лож нос та за 
ода но чу ва ње со да но кот на до да де на вред ност, 
се по ис то ве ту ва ат со глав ни от про мет, од нос но 
пла ќа ње то на на ем ни ната. Зна чи из но сот на овие 
тро шоци, под ле жи на ода но чу ва ње и е ода но чив со 
оп шта та да ноч на стап ка од 18%. 

Во кон крет ни ов при мер, се кој ме сец Тран спорт АД 
ќе из врши префак ту ри ра ње на овие тро шо ци - за елек-
трич на енер гија, во да и те ле фон и ќе пресме та да нок 
на до да де на вред ност по стап ка од 18%.

7 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА ЗА КУП 
НА ДЕ ЛО ВЕН ПРОС ТОР СО НА ДО МЕС ТОК

Тран спорт АД од Кра тово, е друш тво - ре гис-
три ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ со ме-
се чен да но чен пе ри од и спе ци ја ли зи ран за пре воз 
на ка бас та стока. Друш тво то из нај му ва ма га цин ски 
прос тор на Иде ал од Кра то во по це на од 10.000 
де на ри ме сечно, од нос но за ед но со да но кот 11.800 

де на ри (10.000 +1.800). Сог лас но до го во рот, пок рај 
пла ќа ње то ки рија, Иде ал ги на до мес ту ва и тро шо-
ци те за струја, во да и обез бе ду вање. 

Тран спорт АД на 07.09.2017 го ди на до бил 
фак ту ра за ме сец ав густ од ЕВН Ма ке до ни ја за 
пот ро ше на елек трич на енер ги ја за ма га ци нот во 
из нос од 2.006 де на ри (1.700 + 306 = 2.006). На 
8 Сеп тем ври до бил фак ту ри од Друш тво то за 
обез бе ду ва ње имо ти и ли ца фак ту ра на из нос од 
1.416 де на ри (1.200 + 216) и од Јав но то прет при-
ја тие за ис по ра ка на во да на из нос од 504 де на ри 
(480 + 24).

На 11.09.2017 го ди на Тран спорт АД му дос-
тавил на Иде ал ед на фак ту ра во ко ја му ис ка жал:

• Ки ри ја за ме сец ав густ 
во из нос од ............................................ 10.000

• Испо ра ча на елек трич на енер гија .......... 1.700
• Обез бе ду ва ње на

ма га ци нот за ме сец 08 ........................... 1.200
• Испо ра ча на во да во ме сец 08 .................. 480
• Вкуп но из нос без ДДВ

(да ноч на ос нова) .................................. 13.380
• + ДДВ 18% ............................................... 2.408

Вкупно ............................................ 15.788

Ако доб ро се пог лед нат из но си те на по е ди неч ни от 
про мет кој е из вршен кон Трас порт АД ќе се ви ди де ка 
тој должи, за стру ја 2.006 де нари, за обез бе ду ва ње 
1.416 де на ри и за во да 504 де нари, или вкуп ни от долг 
из не су ва 3.926 де нари. Но, Тран спорт АД кон Иде ал 
префак ту ри рал 2.006 де на ри за елек трич на енер ги ја 
(1.700 + 306), за обез бе ду ва ње 1.416 де на ри (1.200 + 
216) и за во да 566 де на ри (480 + 86), или вку пен долг 
од 3.988 де нари.

Очиг лед но е де ка Тран спорт префак ту ри рал 62 
де на ри по ве ќе кон Идеал. Се по ста ву ва пра ша њето:

Од ка де зго ле ме ни от из нос кој е префак ту-
ри ран и да ли пра вил но е пресме тан, од нос но 
префак ту ри ран тој из нос?

Ако по е ди неч но се пог ле да ат три те про ме ти кои се 
префак ту ри раат, ќе се за бе ле жи де ка за ис по ра ка та 
на во да е префак ту ри ран зго ле мен из нос. Префак ту-
ри ра ње на тро шо ци те за во да од стра на на Тран спорт 
АД е со се ма нор мално, би деј ќи ис по ра ка та на вода, 
ка ко спо ре ден про мет, ја де ли суд би на та на ос-
нов ни от про мет - из нај му ва ње и се ода но чу ва по 
стап ка од 18%.

При мер 7:

При мер 8:
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ТранспортАДод Скопје, е друш тво - ре гис три-
ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ и  спе ци ја-
ли зи ра но за пре воз на стока. Друш тво то из нај му ва 
ма га цин ски прос тор на Текстилод Скоп је по це на 
од 100.000 де на ри ме сечно. Сог лас но до го во рот, 
пок рај пла ќа ње то ки рија, Текстил ги на до мес ту ва 
и тро шо ци те за струја.

ТранспортАДна 12.09.2017 го ди на до бил 
фак ту ра за ме сец август од ЕВНМакедонија за 
пот ро ше на елек трич на енер ги ја за ма га ци нот во 
из нос од 2.006 де на ри (1.700 + 306 ДДВ).

На 14.09.2017 го ди на ТранспортАД му дос-
тавил на Текстил две фак тури: ед на за ки ри ја та во 
из нос од 118.000 де на ри (100.000 + 18.000 ДДВ), и 
ед на за стру ја та во из нос од 2.006 де на ри (1.700 
+ 306 ДДВ).

Тран спорт е ре гис три ран да но чен об врз ник и во 
рам ки те на сво ја та сто пан ска деј ност из нај му ва ма-
га цин за на до мес ток на друг да но чен об врз ник. Ма га-
ци нот се на о ѓа во Скоп је (за да ноч ни це ли во зем јата, 
од нос но на те ри то ри ја та на ва же ње на За ко нот).

Из нај му ва ње то на ма га ци нот ка ко ус лу га (член 6 
став (1)) и ис по ра ка та на елек трич на енер ги ја ка ко 
про мет на доб ро (член 14 став 2 точ ка 1 од За ко нот) 
прет ста ву ва ат про мет кој под ле жи на ода но чу ва ње и е 
ода но чив со оп шта та да ноч на стап ка од 18% (член 28).

Се по ста ву ва пра ша њето:
Далиправилнопостапилданочниотобврз

никТранспортсоиздавањетодвефактури
наТекстил?

Од Пример9, про из ле гу ва де ка Тран спорт из вршу-
ва два про мета, но ко и  чи нат ед на еко ном ска це лина.

Испо ра ка та на елек трич на та енер ги ја прет ста ву ва 
про мет на добра, но ис та та е ис клу чи во пов рза на со 
из нај му ва ње то на ма га ци нот. До кол ку Тран спорт не 
го из нај ме ше ма га ци нот на Тек стил, во оп што не ма ше 
да има ис по ра ка на елек трич на енер ги ја на Тек стил. 
Тек стил ни ту склу чил до го вор со ЕВН Ма ке до нија, ни ту 
ЕВН Ма ке до ни ја знае де ка тој е при ма тел на стру јата. 
Од ова про из ле гу ва дека, ис по ра ка та на елек трич на та 
енер ги ја прет ста ву ва спо ре ден про мет на глав ниот, 
ос нов ни от про мет из нај му ва ње на ма га ци нот. Сог-
лас но ова, ис по ра ка та на елек трич на та енер гија, за 

да ноч ни це ли ја де ли суд би на та на ус лу га та - из нај-
му ва ње на ма га ци нот (Член 8 став (2) од За ко нот).

Важно:Ме ѓу тоа, сог лас но Пог лав је то 38 став (6) 
од Упат ство то за при ме на на За ко нот за да но кот на 
до да де на вред ност (акт на Ми нис те рот за фи нан сии 
бр.08-9289/1 од 19.06.2000 го дина, кој е за дол жи те лен 
за вра бо те ни те на УЈП) испоракатанаелектрична
енергијанесесметазаспореденпромет. 

Toa зна чи де ка Тран спорт со се ма ис прав но по ста-
пил при фак ту ри ра ње то на елек трич на та енер гија.

Ова осо бе но е бит но од ас пект на мес то то на из-
вршу ва ње то на вак ви те про мети, ка ко и евен ту ал но то 
ода но чу ва ње со раз лич ни да ноч ни ста пки.

ТранспортАДод Скопје, е друш тво - ре гис три-
ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ и спе ци ја-
ли зи ра но за пре воз на стока. Друш тво то из нај му ва 
ма га цин ски прос тор на Тек стил од Скоп је по це на 
од 100.000 де на ри ме сечно. Сог лас но до го во рот, 
пок рај пла ќа ње то ки рија, Текстилги на до мес ту ва 
и тро шо ци те за струја. Ма га ци нот за поч ну ва да 
се ко ристи, сог лас но со до го во рот, од по че то кот 
на март.

ТранспортАДна 12.09.2017 го ди на до бил 
фак ту ра за ме сец ав густ од ЕВНМакедонијаза 
пот ро ше на елек трич на енер ги ја за ма га ци нот во 
из нос од 2.006 де на ри (1.700 + 306 ДДВ).

На 14.09.2017 го ди на Транспорт му дос тавил 
на Текстилдве фак тури: ед на за ки ри ја та во из нос 
од 118.000 де на ри (100.000 + 18.000 ДДВ) и ед на за 
стру ја во из нос од 2.596 де на ри (2.200 + 396 ДДВ).

Во Пример10, до ко лу прет пос тави ме де ка се ра бо-
ти за со се ма ис ти да ноч ни об врз ни ци ка ко и во Пример
9, то гаш единстве на раз ли ка прет ста ву ва ис ка жу ва ње-
то на из но сот за ис по ра ча на та елек трич на енер гија. 
Во Пример9, из нај му ва чот на ма га цин ски от прос тор 
(Тран спорт АД), во фак ту ра та го ис ка жа ис ти от из нос  
за ис по ра ча на та елек трич на енер ги ја ка ко што го до би 
од ЕВН Ма ке до нија. Во Пример10, за ку по да ва чот на 
ма га цин ски от прос тор (Тран спорт АД) ис ка жал пого
лемиз нос за 500 де на ри (2.200 - 1.700 = 500) од оној 
кој го до бил од ЕВН Ма ке до нија. Зна чи де ка тој ис ка жал 
по го ле ма да ноч на ос нова, па за тоа ис ка жал и по го лем 
ДДВ за из нос од 90 де на ри (396 - 306 = 90).

Пример9:

Пример10:
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Се по ста ву ва пра ша њето: 
ДалиправилнопостапилТранспортАД?

Гле да но гра ѓан ско - правно, Тран спорт го прек ршил 
до го во рот со кој имал пра во да ги пре не се тро шо ците, 
од нос но на до мес то кот кој го пла ќа за пот ро ше на-
та елек трич на енер гија. Во овој слу чај, тој не врши 
"префак ту ри рање" ка ко тоа во о би ча е но се на ре кува, 
ко га со ис ти от из нос се за дол жу ва - нап ро тив тој до-
дал вред ност, од нос но за ра бо ту ва и на ис по ра ка та на 
елек трич на енер гија.

Далиправилнопостапилзаданочницели? 
Одговороте: Да. Транспортискажалпоголем

износзаиспорачанатаелектричнаенергија,од
носнопобаралпоголемнадоместокиправилно
пресметалипоголемданокнадодаденавредност. 

Што ќе се слу чи ако на при мер, Тек стил дознал за 
из но сот од фак ту ра та од ЕВН кон Тран спорт и го пла тил 
на ма ле ни от из нос од 2.006 де на ри (1.700 + 306 ДДВ). 

ДалиТранспортсегаќедолжинамаленДДВ?
Одговорот е:Не. Не за вис но кол ку ќе му пла ти 

Тек стил на Тран спорт и да ли во оп што ќе му плати, 
Тран спорт ќе го дол жи да но кот ис ка жан во фак ту рата.

Тран спорт го по ба ру ва зго ле ме ни от из нос од 2.200 
де на ри и дол жи зго ле мен да нок на до да де на вред ност 
(396 де нари).

Друш тво Модаод Скопје, склу чи ло до го вор за 
из нај му ва ње на ма га цин ски прос тор на Ентериер
ДООод Скопје. Ме сеч на та ки ри ја е до го во ре на на 
из нос од 200.000 де нари. Тро шо ци те за елек трич-
на енер гија, пар но гре е ње и во да за пи ење, па ѓа ат 
на то вар на за ку пе цот. Сог лас но до го во рот, Мода
го праз ни и чис ти прос то рот и на 28.08.2017 го ди на 
му ги пре да ва клу че ви те на Ентериер. Ентериер, 
поч ну вај ќи од 1 Сеп тем ври 2017 го ди на го ко рис ти 
ма га цин ски от прос тор за соп стве ни пот реби.

На 06.10.2017 го ди на Мода до би ла фак ту ра 
за ис по ра ча на во да од ЈПВодоводиканализа
цијаСкопје, во вку пен из нос од 630 де нари, а на 
10.10.2017 го дина, од ТоплификацијаАДдо би-
ла фак ту ра на вку пен из нос од 14.160 за пар но 
гре ење.

На 12.10, до би е на е фак ту ра од ЕВНМакедо
нијаво вку пен из нос од 5.310 де на ри за ис по ра-
ча на елек трич на енер ги ја за ме сец сеп тем ври.

Модана14.10.2017годинајадоставиласледна
вафактуранаЕнтериер:

1. За куп ни на за сеп тем ври 2017 ............ 200.000
2. Испо ра ча на топ лин ска енер ги ја  

(пар но гре ење) за сеп тем ври 2017 ...... 12.000
 Вкуп но за за куп ни на и гре ење ............ 212.000
 ДДВ од 18% ............................................ 38.160

Вкупно............................................ 250.160

Наистиотдатумдоставувауштедвефактури.
Вопрватафактура,поточнововторатафактура
замесецсептември,искажува:

Испо ра ча на во да за сеп тем ври 2017 ............. 600
ДДВ од 5% .......................................................... 30

Вкупно................................................... 630

Вотретатафактуразаистиотмесец,искажува:
 
Испо ра ча на елек трич на енер гија ................ 4.500
ДДВ од 18% ...................................................... 810

Вкупно................................................ 5.310

Во Пример11, да ноч ни те об врз ни ци се ре гис три-
ра ни за це ли те на ДДВ (са мо из но сот на ки ри јата, 
ка ко про мет, Мо да ја пра ви за дол жи те лен да но чен 
об врз ник за ДДВ, би деј ќи из но сот е над пра гот за ре-
гис тра ци ја од член 51 став (1)). Про ме тот е из вршен 
за на до мес ток - из да де ни се фак ту ри со кои се ба ра 
пла ќање, а про ме тот е из вршен во Скоп је и во рам ки те 
на сто пан ска та деј ност и на два та да ноч ни об врз ника.

Се по ста ву ва пра ша њето: 
ДалиМодаправилнопостапила соизда

вањенатрифактуриисокористењетона
различнитеданочни стапки за различните
прометиодеденединственекономскипро
цес?

Во вто ра та фак ту ра од ис ти от да тум (14.10.2017 
го дина) Мо да го ис ка жа ла про ме тот на во да кон Ен те-
риер. Про ме тот на во да за пи е ње е про мет на доб ра 
од чле нот 3 став (1) на За ко нот, кој под ле жи на ода но-
чу ва ње со пов лас те на да ноч на стап ка од 5%, сог лас но 
член 30, став (1) точ ка 2 од За ко нот. 

Ме ѓу тоа, сог лас но чле нот 8 став (2) од За ко нот: 

Пример11:
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"Ако про ме тот на ус лу ги ка ко ос но вен про-
мет е до пол нет со про мет на дру га ус лу га или 
на добро, ка ко спо ре ден про мет, це ло куп ни от 
про мет ќе се сме та за про мет на ус луги".

Про ме тот на во да та за пи е ње кон Ен те ри ер е ис-
клу чи во по след ица на из нај му ва ње то на ма га ци нот. 

Тоа зна чи де ка ис по ра ка та на во да та е спо ре ден 
про мет, на из нај му ва ње то на ма га ци нот, па за тоа 
за да ноч ни це ли се сме та ка ко ед на еко ном ска 
це ли на и ја де ли суд би на та на глав на та ус лу га - 
из нај му вање.

Во при ме ри те кон ста ти рав ме де ка из нај му ва ње то 
е ус лу га ко ја под ле жи на ода но чу ва ње и се ода но чу ва 
со оп шта та да ноч на стап ка од 18%, што зна чи де ка 
и ис по ра ка та на во да за пи е ње ќе го има ис ти от 
трет ман, од нос но ќе се ода но чи со оп шта та да ноч-
на стап ка од 18%. 

Мо да на Ен те ри ер тре ба ла да му дос тави след-
на фак тура:

1. За куп ни на за сеп тем ври 2017 ............ 200.000
2. Испо ра ча на топ лин ска енер ги ја 

(пар но гре ење) за сеп тем ври 2017 ...... 12.000
3. Испо ра ча на во да за сеп тем ври 2017 ........ 600
4. Испо ра ча на елек трич на  

енер ги ја за сеп тем ври 2017 .................... 4.500
 ДДВ од 18% ............................................ 39.078

Вкупно ............................................ 256.178

На по мена: Мо да мо же ше да дос тави и две фак ту ри 
ед на за за куп нина, пар но и вода, и ед на за елек трич-
на енер гија.

8 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА 
ЗА КУП НА СТАН

Друш тво то Украс АД од Скоп је е ре гис три ран 
да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ. Врз ос но ва 
на раз ме на (ком пен за ција) за из врше ни за нат ски 
ус лу ги по се ду ва стан во Скопје. На ба ра ње на 
Здрав стве на та ус та но ва Здравје, по сти гнат е до-
го вор за из нај му ва ње на ста нот на ис та та ус та но ва 
за пе ри од од две го дини. На ем ни на та е до го во ре на 

во из нос од 10.000 де нари, ка ко и на до мес ту ва ње 
на тро шо ци те за струја, во да и топ лин ска енер-
гија. Здрав стве на та ус та но ва Здравје, ста нот го 
из нај му ва за да смес ти свој вра бо тен во него. За 
ки ри ја Здрав је по ба ру ва ист из нос (10.000 де нари) 
и на до мес ту ва ње на тро шо ци те за вода, стру ја и 
топ лин ска енер гија.

Во При мер 12 ста ну ва збор за два про мета:
• Прв про мет, по ме ѓу да ноч ни от об врз ник Украс 

АД и Здрав је и
• Втор про мет, по ме ѓу Здрав је и вра бо те ни от во 

Здравје.
Во први от про мет Украс го из нај му ва ста нот за 

на до мес ток од 10.000 де на ри - тој е врши те лот на 
про ме тот на ус лу гата.

Да ли оваа ус лу га пот па ѓа под ос ло бо ду ва ње-
то од член 23 точ ка 2, од нос но да ли ова из нај му-
ва ње на ста нот се ко рис ти за стан бе ни цели?

Од го во рот е: Не га ти вен. Украс го из да ва ста-
нот на Здравје, а Здрав је ка ко здрав стве на ус та но ва 
не мо же да жи вее во ста нот. Са мо фак тич ко то ко рис-
те ње на ста нот за стан бе ни це ли (жи ве ење), зна чи 
ис пол ну ва ње на ус ло вот од точ ка та 2 на чле нот 23 и 
ос ло бо ду ва ње на так ви от про мет.

Во кон крет ни ов слу чај, Украс из вршу ва ода но чив 
про мет - из нај му ва ње на стан, кој под ле жи на ода но чу-
ва ње и е ода но чив со оп шта та да ноч на стап ка од 18%.

Иста та суд би на ќе ја де лат и спо ред ни те про мети, 
од нос но префак ту ри ра ње то на тро шо ци те за струја, 
во да и топ лин ска енер гија, од нос но ќе се из врши со 
ис та та да ноч на стап ка од 18%.

Што се слу чу ва во вто ри от про мет: од 
Здрав је спре ма вра бо те ни от (фи зич ко лице)?

Во овој про мет Здрав је ста нот го из нај му ва за стан-
бе ни цели- вра бо те ни от во не го ќе ста ну ва (жи вее). 
Ова из нај му ва ње пот па ѓа под од ред ба та од чле нот 23 
точ ка 2 од За ко нот за ДДВ и овој про мет е ос ло бо ден од 
да нок на до да де на вред ност. Ме ѓу тоа ова ос ло бо ду ва-
ње на про ме тот не да ва пра во на од бив ка на прет ход-
ни от да нок, сод ржан во фак ту ри те на Украс. Со ог лед 
на вак ви от да но чен трет ман на овој (ос но вен) про мет 
и префак ту ри ра ње то на тро шо ци те за вода, стру ја и 
топ лин ска енер ги ја ќе би де ос ло бо де но од да нок ис то 
та ка без пра во на од бив ка на прет ход ни от да нок.

Тре ба да на по ме не ме де ка во При мер 12, е зе мен 
да но чен об врз ник (Здравје) кој из вршу ва про мет ос ло-
бо ден од да нок без пра во на од бив ка на прет ход ни от 

При мер 12:
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да нок (член 23 точ ка 10 од За ко нот за ДДВ), но и да не 
бе ше ва ков да но чен об врз ник, ту ку да но чен об врз ник 
кој из вршу ва ода но чив про мет и е ре гис три ран за це-
ли те на ДДВ, се пак не ќе мо же ше да пресме та да нок на 
ос нов ни от про мет из нај му ва ње на ста нот за стан бе ни 
це ли и на спо ред ни от про мет (ис по ра ка на вода, стру-
ја и топ лин ска енер гија). Од се то прет ход но мо же да 
зак лу чи ме дека, из нај му ва ње то на ста но ви - са мо на 
фи зич ки ли ца за жи ве ење, има трет ман на да ноч но 
ос ло бо де но ис пол ну вање, а кон тоа ис пол ну ва ње 
се прик лу чу ва ат и спо ред ни те про ме ти кои има ат 
трет ман на единствен еко ном ски про цес.

9 ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ КОИ
НЕ СЕ СПО РЕ ДЕН ПРО МЕТ И КОИ НЕ
НАС ТА НА ЛЕ ВО ВРСКА СО НЕ КОЈ ПРО МЕТ

Во прак ти ка та се ја ву ва ат и слу чаи ко га по стои 
префак ту ри ра ње на тро шоци, но кои за ос но ва не-
ма ат нас та нат про мет на доб ра или ус луги, од носно, 
по ме ѓу ли ца та кои вр шат префак ту ри ра ње на тро шо-
ци те и ли ца та на кои им се врши префак ту ри ра ње то 
не се врши про мет. Во овие слу чаи ста ну ва збор за 
на до мес ту ва ње (рефун да ција) на тро шо ци кои ги 
пла ти ло ли це то кое врши префак ту ри рање, а кои 
ги то ва рат тро шо ци те на ра бо те ње на ли ца та на кои 
им се врши префак ту ри ра њето.

Во овие слу чаи не по стои до го вор за врше ње на про-
мет од ли це то кое префак ту ри ра кон ли ца та на кои им се 
префак ту рира, ту ку нај чес то по стои до го вор за пла ќа-
ње на за ед нич ки те тро шоци, од нос но ед но од ли ца та 
се ја ву ва ка ко но си тел, од нос но при ма тел на фак ту ри те 
за из врше ни те ис по раки, од нос но нап ра ве ни те тро шоци. 
Врз ос но ва на фак ту рите, тоа ли це врши рас пре дел ба 
на тро шо ци те спо ред по сти гна ти от до го вор од ос та на ти-
те ли ца и го по ба ру ва со од вет ни от дел од се кое од тие 
лица. Во овој слу чај ли це то кое врши рас по ре ду ва ње на 
тро шо ците, не врши префак ту ри ра ње на со од вет ни те 
де лови, би деј ќи и не врши про мет, ту ку са мо ис ка жу ва 
па рич но по ба ру ва ње за со од вет ни от дел. За тоа, во овие 
слу чаи, ова лице, нај доб ро е да дос тави пресмет ка или 
пак рас по ред на за ед нич ки те тро шоци.

Се по ста ву ва пра ша њето:
Да ли ли це то на кое гла си фак ту ра та за 

за ед нич ки те тро шо ци има пра во на од бив ка 
на прет ход ни от да нок ис ка жан во фак ту ра та 
за из врше ни от про мет?

Од го во рот е: Пот врден - до кол ку ли це то на кое 
гла си фак ту ра та ги ис пол ну ва ус ло ви те од За ко нот за 

ДДВ, од нос но е ре гис три ран да но чен об врз ник кој 
из вршу ва ода но чив про мет со пра во на од бив ка на 
прет ход ни от да нок, не е ис клу че но пра во то на од бив-
ка за тие тро шо ци и со до би ва ње со од вет на фак ту ра 
(ко ја се еви ден тира), мо же да из врши од бив ка на прет-
ход ни от да нок, но са мо во ви си на на со од вет ни от 
дел кој се од не су ва на не го (50% од из но сот на ДДВ).

Да ли ос та на ти те ли ца кои до би ва ат прес-
мет ка за пла ќа ње на дел од тро шо ци те мо жат 
да из вршат од бив ка на прет ход ни от да нок?

Од го во рот е: Не га ти вен - тие не мо жат да из-
вршат од бив ка на прет ход ни от да нок. Впро чем, 
тие и не ма ат фак ту ра ко ја гла си на нив ни от дел 
на про ме тот од до ба ву ва чот, па со тоа не ис пол-
ну ва ат еден од ос нов ни те ус лови.

При мер 13:

Во де лов ни от об јект на ул. Ка ра ор ман ска бр 
177 во Скоп је смес те ни се друш твата: Сов ре мен 
кни жар, Уни ја и Ди зајн, со соп стве ни ци на об јек тот. 
Бро и ло то за елек трич на енер гија, бро и ло то за 
пот ро ше на вода, ка ко и топ лин ска енер ги ја гла-
сат на Сов ре мен кни жар кој е и соп стве ник на 
50% од де лов ни от об јект. Со ме ѓу се бен до го вор, 
до го во ре но е, пок рај прет ход но на ве де ни те тро шо-
ци и тро шо ци те за оси гу ру вање, обез бе ду ва ње и 
од ржу ва ње да се фак ту ри ра ат на Сов ре мен кни-
жар, а да се под ми ру ва ат сог лас но квад ра ту ра та 
ко ја е во соп стве ност. Сов ре мен кни жар се кој 
ме сец врши по дел ба - рас по ред на до би е ни те 
фак ту ри за тро шо ци те и им дос та ву ва пресмет ка 
на де лот од за ед нич ки те тро шо ци кој им при па ѓа 
на дру ги те две друш тва (Уни ја 33% и Ди зајн 27%).

Во При мер 13, единстве но Сов ре мен кни жар ги 
ис пол ну ва ус ло ви те за од бив ка на прет ход ни от да нок 
(се ка ко до кол ку е ре гис три ран и врши ода но чи ва деј-
ност), би деј ќи единстве но тој ги до би ва фак ту ри те 
во кои е ис ка жан ДДВ. Но тој има пра во на од бив ка 
са мо на де лот за кој тој е соп стве ник и за кој се 
од не су ва со од вет ни от дел.

Сов ре мен кни жар ги пла ќа це лос но до би е ни те 
фак ту ри за за ед нич ки те тро шоци, би деј ќи тие гла сат 
на не го во име, а од ос та на ти те две друш тва тој врши 
рефун ди ра ње на нив ни те ве ќе пла те ни тро шоци. 
Сов ре мен кни жар не врши про мет спре ма дру ги те две 
тр гов ски друш тва.

При мер 13:
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Во од дел ни слу чаи, во прак ти ка та мно гу 
чес то по стои ди ле ма во од нос на од го вор на 
пра ша њето:

Далиодреденоплаќањезатаксаилинекои
трошоциепрооднаставкаилиенадомес
токзаизвршенпрометнакојтребадасе
пресметаданокнадодаденавредност?
На чел но од го во рот е: До кол ку да ноч ни от 

об врз ник кој го при ма пла ќа ње то не е ни ту до
ве ри тел ни ту долж ник, од нос но за не го тоа не 
прет ста ву ва ни ту тро шок ни ту при ход, би деј ќи 
тој са мо по сре дува, од нос но врши ус лу га во 
ту ѓо име и за ту ѓа сметка, во овој слу чај за не го 
тоа се т.н. про од ни ставки.

Про од ни став ки се ја ву ва ат кај шпе ди те рите, 
ад во ка тите, но та ри те и тр гов ски те друш тва кои 
вр шат ус лу ги на смес ту вање, од нос но да ва ње 
угос ти тел ски ус лу ги во ту рис тич ки места, ус
лу ги за пар ки ра ње и слично.

Др. Горан рафајлоВски

Про оД Ни сТаВ ки 
оД ас ПЕкТ На ДДВ

Во член 18 од За ко нот за да но кот на до да де на 
вред ност ("Служ бен вес ник на РМ", број 44/99...189/16, 
во на та мош ни от текст: За ко нот за ДДВ) е про пи шано:

Да ноч на та ос но ва не ги оп фаќа:
"1.	 На	ма	лу	ва	ња	та	на	цената	во	фор	ма	на	дис

конт	за	аван	сни	пла	ќања,
2.	 Це	нов	ни	от	дис	конт,	ра	ба	тот	и	дру	ги	те	ви

до	ви	 на	 на	ма	лу	ва	ње	на	це	на	та	одоб	ре	ни	 на	
при	ма	те	лот	на	доб	ро	то	или	на	 ко	рис	ни	кот	
на	ус	лу	га	та	во	вре	ме	на	из	вршу	ва	ње	на	про
ме	тот,	ако	тие	се	по	себ	но	ис	ка	жа	ни	во	фак
ту	ра	та	и	еви	ден	ти	ра	ни	во	кни	го	вод	ство	то,	и 

3. Из	но	сот	што	го	до	би	ва	да	ноч	ни	от	об	врз	ник	од	
при	ма	те	лот	на	доб	ро	то	или	од	ко	рис	ни	кот	на	
ус	лу	га	та	ка	ко	пла	ќа	ње	на	тро	шо	ци	те	што	ги	
нап	ра	вил	во	нив	но	име	и	за	нив	на	сметка,	ако	
тој	из	нос	е	еви	ден	ти	ран	во	кни	го	вод	ството."

Спо ред ци ти ра ни от член 18, во точ ка та 3, е уре дено 
пра ша ње то за про од ни те став ки од ас пект на ДДВ.

Во про дол же ние да де ни се не кол ку При ме ри за 
про од ни став ки кои нај чес то се ја ву ва ат во прак ти ката:

При мер 1: ко му нал на так са за пар ки рање

На	друш	тво	то	ПаркингДОО	од	Скопје,	кој	е	ре
гис	три	ран	да	но	чен	об	врз	ник	за	це	ли	те	на	ДДВ,	
врз	ос	но	ва	на	до	го	вор	со	оп	шти	ната,	да	де	но	му	
е	на	ко	рис	те	ње	пар	ки	ра	лиш	те	то	во	цен	та	рот	
на	гра	дот.	Друш	тво	то	ПаркингДООза	ед	но	ча
сов	но	пар	ки	ра	ње	на	пат	нич	ко	во	зи	ло	нап	ла	ту	ва	
40	де	нари.	Со	од	лу	ка	на	Оп	шти	на	та	друш	тво	то	
ПаркингДООе	за	дол	же	но	да	нап	ла	ту	ва	4	де	на	ри	
ко	му	нал	на	так	са	за	ко	рис	те	ње	на	прос	то	рот	за	
пар	ки	ра	ње	(10%	од	нап	ла	те	на	та	цена).
ПаркингДОО,	на	ко	рис	ни	ци	те	на	пар	кинг	прос
то	рот	им	из	да	ва	смет	ка	за	ко	рис	тење:

На до мес ток за пар ки рање 34 ден.
ДДВ 18% 6 ден.
Вкупно 40 ден.

Ко му нал на такса 4 ден.
Вку пен из нос за пла ќање 44 ден.

Да	ли	Друш	тво	то	Пар	кинг	ДОО,	пра	вил	но	 
по	ста	пило?

од го во рот е: Да. Пар кинг ДОО по ста пил сог лас но 
член 18 точ ка 3 од За ко нот за ДДВ би дејќи:
• Пар кинг ДОО го из нај му ва пар кинг прос то рот и за 

тоа нап ла ќа на до мес ток;
• Ви си на та на ко му нал на та так са не ја од ре дува, таа ја 

од ре ду ва со ве тот на оп шти на та ка ко % од цен ата на 
на до мес то кот, сог лас но За ко нот за ко му нал ни такси;

• Пар кинг ДОО не ма свој ство ни ту на до ве ри тел, 
ни ту на долж ник. До ве ри тел на ко му нал на та так
са е оп шти на та (таа по ба ру ва ко му нал на такса, а 
долж ни ци се фи зич ки и прав ни ли ца кои го ко рис тат 
пар кинг прос то рот;

• Пар кинг ДОО са мо ја нап ла ту ва ко му нал на та так са 
и ја уп ла ту ва на тре зор ска смет ка на оп шти ната.
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Пример2: Туристичкатакса

ХотелотИнексодОхридизвршилсместува
њена5лицапобарањенадруштвотоМодаод
Скопје.Ценатанасместувањето(полнпансион)
изнесува 1.800 денари (безДДВитуристичка
такса).Хотелотзаеднодневниотпрестоједно
ноќевањенапеттелицаиспоставилфактура
наМода,воизносод9.950денари:

Напомена: ДДВ на туристичкататакса не е
пресметан согласно член18точка3
одЗаконотзаДДВ.

Услуганасместување (5х1.800) 9.000 ден.
ддв5% (9.000х5%) 450 ден.

Вкупно 9.450ден.
Туристичкатакса (5 х100) 500ден.

Вкупнозаплаќање 9.950ден.

ДалихотелИнексОхрид,правилнопостапил?
Одговороте:Да.ХотелИнексОхридвоодносна

туристичкататаксазапрестојнесејавуванитукако
доверител,нитукакодолжник,тукусамојанаплату
ватуристичкатаксасоуслугатазасместувањеи ја
уплатува на трезорската сметка на општината.во
фактуратавнесуванапомена.

Пример3: Судскитакси

ДруштвотоМакпрометДОО,Скопјезасудски
споргоангажиралоадвокатотТрајковскиНикола.

Заизвршенатаадвокатскауслугаадвокатот
ТрајковскиНиколанадруштвотоМакпромет
ДОО,Скопјемујадоставилследнавафактура:

Адвокатскауслуга 23.000ден.
ддв18% 4.140ден.

Вкупно 27.140ден.
Судскитаксипрооднаставка 10.000ден.

Вкупенизносзаплаќање 37.140ден.
Напомена: ДДВнасудскататаксанеепресметансог

ласночлен18точка3одЗаконотзаДДВ.

ДалиадвокатотТрајковскиНикола,
правилнопостапил?
Одговороте:Да.Засудскитетаксиадвокатотнее

нитудолжник,нитудоверител,тојсудскитетаксипоба

Пример4: Трошоцизашпедиција
-проодниставки

1. ДруштвотоТраншпедДООодСкопје,врши
шпедитерскиуслугизадруштвотоМона
ДООодСкопје.ЗаувознастокаодГерманија
(Минхен)доСкопје.ТраншпедДООгисноси
следниветрошоци:
 ПревознарелацијаМинхенСкопје
(1.340километривостранствои
45воземјата).Овојизносезасметан
воцаринската,асотоаи
воданочнатаосновазаДДВ.............. 12.000

 Царинавоизносод.............................. 54.000
 ДДВ........................................................ 62.000
 Обрасци...................................................... 400

2. Шпедитеротизвршилфактурирањена
МонаДООприштојаискажалицената
насвојатауслугавоизносод............... 10.000
Заизвршенатауслуга,јаиздалследнавафра:

Шпедитерскауслуга 10.000ден.
Обрасци 400ден.
даночнаоснова 10.400ден.
ддв18% 1.872ден.

Вкупно 12.272ден.
Превоз(МинхенСкопје) 12.000ден.

Вкупноуслуги 24.272ден.
Царинапрооднаставка 54.000ден.
ддвпрооднаставка 62.000ден.

Вкупнопроодниставки 116.000ден.
Вкупенизносзаплаќање 140.272ден.

Напомена: ДДВнеепресметаннапревозотсоглас
ночлен21став(2)точка2,инапроод
нитеставкисогласночлен18точка3
одЗаконотзаДДВ.

ДалиТраншпедДОО,Скопјеправилнопостапил?
Одговороте:Да.Платенатацаринаиддвнесе

обврсканаТраншпеддООтукусеобврсканаМона
дОО,Скопје.ТраншпеддООкакошпедитерсамоја
олеснилцаринскатапостапка.

ПревозотодстрананашпедитеротнарелацијаМин
хенСкопјеистотаканеподлежинаоданочувањесо
ддвсогласночлен24став(1)точка3подб,авосог
ласностсочлен21став(2)точка2одЗаконотзаддв.

рањенадруштвотоМакпрометдООгиплатилвонегово
имеизанеговасметка,задазапочнесудскатапостапка.
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Со За ко нот за заш ти та на пот ро шу ва чи те 
("Служ бен вес ник на РМ", број 38/04...152/15) 
се уре ду ва заш ти та та на пра ва та на пот ро шу
ва чите, ус ло ви те и на чи нот на заш ти та та на 
пот ро шу ва чите, ус ло ви те за тр гов ско ра бо те
ње што се од зна че ње за заш ти та на пра ва та на 
пот ро шу ва чите, пра ва та и об врските на здру
же ни ја та на пот ро шу ва чите, ка ко и над леж нос
ти те на ор га ни те на држав на та уп ра ва во од нос 
на заш ти та та на пот ро шу ва чите. Утврду вај ќи 
ги пра ва та на пот ро шу ва чите, со За ко нот за 
заш ти та на пот ро шу ва чи те (во на та мош ни от 
текст: За ко нот), ис тов ре ме но се ут врду ва ат и 
об врски за тр гов ците, про из во ди те ли те и дис
три бу те рите.

Во про дол же ние ќе на ве де ме не кои од об
врските од За ко нот за заш ти та на пот ро шу ва
чи те кои се од не су ва ат на тр гов ците, про из во
ди те ли те и дис трибу те ри те (во на та мош ни от 
текст: тр говци) и гло би те про пи ша ни за непо
чи ту ва ње на за кон ски те од редби.

Др. Горан РафајлоВСки

иН фоР Ми Ра ЊЕ За УС ло Ви ТЕ За ПРо ДаЖБа

За ко нот сод ржи од ред би со кои се ут врду ва пра во 
на пот ро шу ва чи те да би дат ин фор ми ра ни за ква ли
те тот, ка рак те рис ти ки те и ус ло ви те на про даж ба на 
про из во ди те и да ва ње то ус луги. За ко нот го шти ти 
пот ро шу ва чот и ако пот ро шу ва чот се сом не ва де ка 
тр го ве цот не по ста пил спо ред од ред би те од За ко нот, 
на во ди те на пот ро шу ва чот ќе се сме та ат за вис ти ни ти 
и тр го ве цот на ба ра ње на пот ро шу ва чот е дол жен да 
му го вра ти уп ла те ни от из нос за ку пе ни от про из вод 
и да му ја на до мес ти евен ту ал но сто ре на та штета, 
пот ро шу ва чот е дол жен да го вра ти ку пе ни от про из
вод, а тр го ве цот да го при ми вра те ни от про из вод од 
пот ро шу ва чот.

иС Так НУ Ва ЊЕ На ПРо ДаЖ Ни ТЕ УС лоВи

Ед на од нај бит ни те об врски за тр го ве цот е об
врската јас но и на вид но мес то да ги ис так не про
даж ни те ус ло ви во про даж ни от прос тор, по себ ни те 
про даж ни ус ло ви за од дел ни про из во ди и ус лу ги на 
про даж ни те мес та на тие про из во ди и ус луги, а ус
ло ви те за про даж ба на про из во ди за по себ ни гру пи 
пот ро шу ва чи (мла денци, пен зи о нери, ин ва лиди, сту
ден ти и сл.) да ги ис так не на вид но место. За ко нот 
заб ра ну ва ус ло ву ва ње на ку пу ва ње на ед ни про
из во ди со ку пу ва ње на дру ги про из во ди или друг 
на чин на ус ло ву ва ње на ку пу ва ње и про даж ба на 
про из води.

За из врше ни те ус лу ги за поправ ка и од ржу ва ње 
на про из во дите, чи ја вред ност е по го ле ма од 5.000 
де нари, тр го ве цот е дол жен да му дос тави на пот ро
шу ва чот пресмет ка и ра бо тен на лог со опис на ра бо
тите, упот ре бе ни от ма те ри јал или де ло ви за поправ ка 
и од ржу вање.

иС Так НУ Ва ЊЕ На ЦЕ На Та На ПРо иЗ Во Ди ТЕ и 
Да Ва ЊЕ На УС лУГи

Тр го ве цот сог лас но За ко нот е об врзан на ја сен, 
вид лив, чит лив и нед вос мис лен на чин да ја ис так не 
про даж на та це на на про из во ди те и ус лу гите, од нос но 
на про даж но то мес то на кое се из ло же ни про из во дите, 
на про из во ди те во рефус на сос тојба, на ус лу га та кои 
ги да ва и на ре зерв ни те де ло ви кои ги про дава. Про
даж на та це на мо ра да би де на пи ша на во де на ри на 
про из во дот, од нос но ам ба ла жата, на про даж но то 
мес то на про из во дите, ка ко и на про из во дот во 
из ло гот, а тр го ве цот е дол жен да се прид ржу ва на 
ис так на ти те про даж ни це ни и ус ло ви те за про дажба.

ПРо ДаЖ Ба На ПРо иЗ ВоД Со НЕ ДоС Та Ток 
или ГРЕШка

Тр го ве цот е дол жен про из во ди те кои има ат не дос
та ток или грешка, при нив на та про даж ба фи зич ки да 
ги од вои од ос та на ти те про из во ди и јасно, вид ли во и 
чит ли во да ги обе ле жи на про из во дот, а на про даж но то 

оБ ВРСки За ТР ГоВ Ци ТЕ и ДиС ТРи БУ ТЕ Ри ТЕ
СоГ лаС Но За ко НоТ За ЗаШ Ти Та На ПоТ Ро ШУ Ва ЧиТЕ
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местодаистакненатписдекасеработизапродажба
напроизводисонедостатокилигрешка.

АМБАЛАЖА

Трговецотедолженпроизводотдагопродававо
соодветнаамбалажакојанесмеедабидештетнапо
здравјетоналуѓето,морадабидеприспособенана
форматаиколичинатанапроизводотинесмеедаго
доведевозаблудапотрошувачотпоодноснаколи
чинатаиголеминатанапроизводот.

ПРОДАЖБАНАПРОИЗВОДИВОРЕФУСНА
СОСТОЈБАИПРОИЗВОДИНАРАСПРОДАЖБА
ИЛИСОИЗМИНУВАЊЕНАРОК

Запроизводитеворефуснасостојба(коиприку
пувањетосемератвоприсуствонапотрошувачот),
декларациjатаморадасеистакне јасно,видливои
читливонаамбалажатавокојапроизводотсестава
запродажба,илинапродажнотоместо.

ОдредбитеодЗаконот,гообврзувааттрговецотоз
начувањаташтоупатуваатнараспродажба,односнона
намалувањенацените,независноодтоадалинамалу
вањетоеизразеновоизносилипроцент,дабидатреал
ниивистинитиидабидатјасноизразени(наведување
нановатаценапокрајвидливопрецртанатапретходна
цена,или"новацена"и"старацена",илинаведување
напроцентотнанамалувањенаценатаиноватацена
покрајвидливопрецртанатапретходнацена(ценатако
јатрговецотјаприменувал30денапредотпочнувањето
нараспродажбатанапроизводите).Производитекои
сеставенинараспродажба,трговецотморафизички
дагиодвоиијасноинавидноместодаистакненатпис
декасеработизараспродажба,адоколку трговецот
ставинараспродажбапроизводисогрешкаморада
истакненатписсокојќесезапознаепотрошувачотво
штосесостоигрешкатанапроизводот.

ЗАЕДНИЧКАПОНУДАНАПРОИЗВОДИИУСЛУГИ

ЗаедничкапонуданапроизводииуслугиЗаконот
предвидувакогастекнувањетонапроизводитеиус
лугитеезависноилиевоврскасостекнувањетона
некојдругпроизводилиуслуга.Заедничкапонудаза
еднавкупнаценаЗаконотдозволуваза:
1. Производиилиуслугиштопретставуваатеднаце

лина;и
2. Производиилиуслуги,подуслов:

 секојодпроизводитеилисекојаодуслугитеда

можатодделнода се купатпо нивната воо
бичаенаценавоиститеделовнипросториина
трговецот,

 потрошувачотјаснодабидеинформиранза
тааможностизапосебнитепродажниценина
секојодпроизводитеилиуслугите,и

 намалувањетонаценаташтомуепонуденана
потрошувачотнаситепроизводиилиуслугида
ненадминуваеднапеттинаодвкупнитецени
напроизводитеилиуслугите.

Се дозволува бесплатно, заедно со некој друг
производилиуслуга,дасенудат:

 помошниилипридружнипроизводинаосновниот
производ,штосепосебноадаптиранизатојпро
изводзадасепрошириилидасеподобриначи
нотнаискористувањетонаосновниотпроизвод,

 пакувањеиликонтејнериштосекористатзаза
штитаипакувањенапроизводот,имајќијапред
видприродатаивредностанатиепроизводи,

 ситниподароциималиуслугиштосесметаат
завообичаенивотрговскатапракса,какоиис
порака,поставување,контролаиодржувањена
производитештосепродаваат,

 мострипроизведениодстрананапроизводите
лотилидистрибутеротнаосновниотпроизвод,
домеркатадокојатиесенудатвоколичиниили
меркиштоисклучителносесуштественизапро
ценанаквалитетотнапроизводот,

 часовнициодбезначајнакомерцијалнавредност,и
 разнивидовиналозовииликартичкиодовла
стениприредувачинаигринасреќа.

Вооваагрупанеспаѓаат,односносезабранува
бесплатноилизаедносонекојдругпроизводда
сенудатвештачкимлекаидругахрананаменетаза
доенчињадошестмесечнавозраст,шишињаицуцли
ицуцлилажалки.

ОБВРСКАЗАИЗДАВАЊЕСМЕТКА

Трговецотедолжен за продадениот производ,
односноизвршенатауслуганапотрошувачотдаму
издадефискалнасметка,односнојасновидливаи
читливонапишанасметкопотврдаилифактура (до
колкусодругпрописпоинакунееопределено)ида
муовозможипроверканаточностанапресметаниот
износпоодноснаквалитетотиколичинатанакупениот
производ,односноизвршенатауслуга.

Напомена: Обврската за издавањефискална
сметкаерегулиранасоЗаконотзарегистрирањена
готовинскиплаќања.
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ОБВРСКАЗАДОСТАВУВАЊЕДЕКЛАРАЦИЈА,
ГАРАНЦИЈАИСЛИЧНИДОКУМЕНТИ

Законотгообврзуватрговецотприпродажбатана
производитенапотрошувачотдамугипредадеидаму
гипредочипропишанитедокументиидокументитекои
гиизготвилпроизводителотзарадиполеснаисигурна
употребанапроизводот(декларација,гаранција,тех
ничкиупатства,упатствазасклопување,упатстваза
користење,пописнаовластенитесервисиислично).

Гаранцијаисервисирање

Трговецотедолжен,согласносотехничкитепропи
сисокоисеопределуваатпроизводитезакоипроиз
водителот,увозникот,односнозастапникотнастран
скафирмаморадаиздадегаранцијазаквалитетот,
односнозаисправнофункционирањенапроизводот,
документзаначинотнаупотребанапроизводот,да
обезбедисервисзаодржувањеипоправкаиснабду
вањесорезервниделови во гарантниот рок.Трго
вецотедолженнајмалкузапетгодиниодденот
напроизводствотонапроизводот,нонепомалку
оддвегодиниодденотнаистекотнагаранцијата
напроизводот,даобезбедирезервниделови.Во
согласностсопотрошувачотпроизводотможедасе
сервисиранајмногутрипативорамкитенагарантниот
рокидоколкунесепоправипроизводотпотрошувачот
имаправодабараодтрговецотдагозаменисоист
таковновиисправенпроизводилидамуговратипла
тениотизноснапотрошувачотзакупениотпроизвод.

Потрошувачотнемаправодабаразаменанапро
изводотиливраќањенаплатениотизносдоколкуне
достатокотштосесервисираеминимален,односноне
влијаеврзквалитетотиперформанситенаосновната
функцијанапроизводот.

Производителот е должен да се придржува на
обврските од гарантниот лист. Гаранцијата сод
ржи:фирма,односноназивиседиштенадавателот
на гаранцијата; податоци за производот со кој се
идентификувапроизводот;изјавазагаранцијатаиза
условитенагаранцијата;траењенагарантниотрок;
рок во кој трговецот едолжендапостапипобара
њетонакорисникотнагаранцијатаидагиотстрани
дефектитеи недостатоците на производот;фирма,
односноназивиседиштенатрговскотодруштвоили
друго правноилифизичколицештопроизводот го
продалнамало,датумнапродажбата,печатипотпис
наовластениотработникиизјавадекапотрошувачот
гиимазаконскитеправакоипроизлегуваатоднаци

оналнотозаконодавствокоејарегулирапродажбата
напроизводитеидекаовиеправанесезагрозенисо
гаранцијата.

Трошоцитезаматеријалот,резервнитеделови,ра
ботата,преносотипревозотнапроизводотштонастану
ваатприотстранувањенадефектите,односнозамената
напроизводотсоновпроизводврзоснованагаранци
јата,паѓаатнатоварнадавателотнагаранцијата.До
кументитеморадабидатнапишанијасноичитливона
македонскијазикикирилскописмо,штонејаисклучува
можностазаистовременаупотребаинадругитејазици
изнацилесноразбирливизапотрошувачот.

Декларација

Декларацијатаезадолжителназасекојпроизводи
морадагисодржинајмалкуследнивеподатоци:

 називнапроизводот,односноимеподкоепроиз
водотсепродава(ознакаилиописнапроизводот
иакоепотребно,неговотокористењеиодржу
вање,коједоволнопрецизензадамуовозмо
жинапотрошувачотдагопрепознаебараниот
производида горазликуваоддругитеслични
производисокоибиможелдасезамени),

 составнапроизводот,
 начиннаодржувањенапроизводот,
 начиннаупотребанапроизводот,
 индустрискидизајн,трговскамаркаилиознака
напроизводот,акосесметакакобитенелемент
напроизводот,

 датанапроизводствотои рок на употреба,
доколкуеистотопропишано,

фирмаиседиштенапроизводителот,односно
натрговецот,доколкуимасвојатрговскамарка
запроизводотисепретставувакакопроизводи
тел,азаувознитепроизводиифирмаиседиште
(полнаадреса)наувозникот,какоиземјатана
потекло,

 предупредувањезаможнаопасностприупот
реба,доколкутакваопасностпостои,

 изјаванапроизводителотзапостоењенаиз
менетисвојстванапроизводите,состојцина
деловитеидодатоците,односнозакаквиизмени
сеработи,и

 изјаванапроизводителотзаусогласеностна
производитесопропишанитеуслови.

Покрајнаведенитеподатоци,декларацијатамора
дасодржииподатоциутврденисопосебнипрописи.
Податоцитеоддекларацијатаморадабидатвисти
нити, јасно видливи и читливи, напишани намаке
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донски јазикикирилскописмо,штоне јаисклучува
можностазаистовременаупотребаинадругитеја
зициизнацилесноразбирливизапотрошувачот.За
податоцитеоддекларацијатазаувознитепроизводи
одговоренеувозникот.

Напомена:Законотзатрговијаистотакапропи
шуваобврска,стокитештоепуштенивопромет
дасеспакувани,декларирани,означени,односно
обележени.

ОБВРСКАЗАПУШТАЊЕВОПРОМЕТНА
БЕЗБЕДНИПРОИЗВОДИ

Законотпропишуваиобврсказатрговецотдапуш
тавопрометбезбеднипроизводисогласносоутврде
нитетехничкибарањаипрописизасоодветниотпро
изводивосогласностсобарањаташтосеутврдениза
заштитанаживотнатасрединаиздравјетоналуѓето.

Безбеденпроизводесекојпроизводкојнепрет
ставувабилокаковризикикојгиисполнуваусловитесо
коисеобезбедувависокстепенназаштитанабезбед
ностаиздравјетоналуѓето,итоаземајќигипредвид:

 својстватанапроизводоткакоштоесоставот,
пакувањето,упатствотозасоставување,употре
бувањеиодржување,

 дејствотоврздругипроизводикогаќесекористи
заедносодругипроизводи,

 презентацијатанапроизводот,неговитеозна
ки,етикетирањето,упатстватазакористење,фр
лањеибилокаквидругиознакиилиинформации
даденизапроизводот,и

категориитенапотрошувачи,особенодецата
истарителицакоисеизложенинаризикприко
ристењенапроизводот.

Опасенпроизводесекојпроизводштонегиис
полнувапредвиденитеусловизабезбеденпроизвод.
Какоопаснипроизводисесметаатипроизводитекои
имаатформа,мирис,боја,изглед,пакување,етикета,
волуменилиголеминаикоиможепотрошувачитеде
цата,дагизаменатсопрехранбенипроизводиидаги
ставаатвоуста,дагицицаатилиголтнат,штоможе
дабидеопасноидапредизвиказадушување,труе
ње,перфорирањеилиопструкцијанадигестивниот
трактислично.

ОДГОВОРНОСТЗАПРОИЗВОДИТЕ

Трговецотедолжендамупродаденапотрошу
вачотпроизвод,односнодамудавауслугаодтаков
квалитет и квантитет кој целосно одговара на ут

врденитетехничкибарањаипрописи,напропиша
нитестандарди,нормативииусловипредвиденисо
договорот,барањаташтобилеистакнати,какоина
информациитештотрговецотгидалзапроизводот
илиуслугата.

СоЗаконотеутврденаодговорностнапроизводи
телот,увозникотидистрибутерот.

Законотпропишуваправонапотрошувачотнакого
муепродаденпроизводсонедостатокпосвојизбор
дабара,атрговецотедолжен:бесплатнодагиот
странинедостатоцитенапроизводотилидамуплати
надоместнатрошоцитенаправенизаотстранување
нанедостатокот;сразмернодајанамалипродажната
цена;дагозаменипроизводотсосоодветенпроизвод
соистаилидругатрговскамарка,тип,индустриски
дизајнилиознаказапотеклоигеографскаознакана
производотилидагораскинедоговорот(освенако
недостатокотнапроизводотеминимален),дамуго
врати платениот износ и даму плати надомест за
претрпенаташтета.

СоЗаконотсепредвидениидругиобврскизапро
изводителите,трговцитеидистрибутеритеипропиша
нисоодветниглобизанивнонепочитување.

ПРЕКРШОЧНИСАНКЦИИИГЛОБИ

ЗаситеповрединаодредбитеодЗаконот,покрај
глобазаправнотолицеизауправителот,пропишани
сепрекршочнисанкции.

Висинатанаглобатаседвижиод700еврападо
4.000евраводенарскапротиввредност.Глобатаза
правнотолицеодноснотрговецотпоединецсепресме
тувасогласнокритериумитеутврденисоЗаконотза
прекршоците.

ГлобатазаУправителотодноснозаодговорното
лицевотрговецотпоединецизнесува30%ододме
ренатаглобанаправнотолице,односнонатрговецот
поединец.

Прекршочнитесанкциикоисеизрекуваатзаедно
соглобитезапооделнипрекршоцисе:

 привремена забрана за вршењенадејност во
траењеод7работниденазатрговецфизичко
лице,иливотраењеод15работниденазатр
говецправнолице

 забраназавршењеодделнадејноствотраење
до1годиназаправнотолице,односнонатрго
вецотпоединец

 забрананавршењенаодговорнадолжноство
траењеод3месецадо1годиназауправителот.
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Со из ме ни те и до пол ну ва ња та на За ко нот за 
ми ни мал на пла та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (во 
про дол же ние: За ко нот) об ја ве ни во "Служ бен 
вес ник на РМ", број 132/17 пок рај ви си на та на ми
ни мал на та пла та и дру ги те за кон ски из мени1, се 
ут врди и мож ност за до де лу ва ње на фи нан сис ка 
по мош од стра на на држа ва та за ра бо то да ва
чите, а се со цел ут врде ни от из нос на ми ни мал на 
пла та ка ко за кон ска об врска да не пре диз ви ка 
фи нан сис ки по теш ко тии ка ко и да вли јае на лик
вид нос та кај ис тите. Пред ви де на та фи нан сис ка 
по мош ќе се ис пла ќа са мо за ра бо то да ва чи те со 
ис пол ну ва ње на од ре де ни ус ло ви про пи ша ни во 
За ко нот и тоа за пе ри о дот од ме сец сеп тем ври 
2017 до ме сец ав густ 2018 го дина.

Иван Стојанов

ФИ нан СИС Ка По МоШ 
За ИС ПЛа та на МИ нИ МаЛ на ПЛата

Р. 
бр. опис Стап

ка Из нос
1 Бру то пла та 17.130
2 При до не си за за дол жи тел но ПИО 18% 3.083

3 При до не си за за дол жи тел но здрав
стве но оси гу ру ва ње 7,3% 1.250

4
До пол ни те лен при до нес за за дол жи
тел но оси гу ру ва ње во слу чај по вре
да и про фе си о нал но за бо лу ва ње 0,5% 86

5
При до нес за за дол жи тел но оси гу
ру ва ње во слу чај на не вра бо те ност 
(при до нес за вра бо ту ва ње) 1,2% 206

6 вкуп ни при до не си 27% 4.625
7 Бру то пла та на ма ле на за при до не си 12.505
8 Лич но ос ло бо ду ва ње 7.456

9 Да ноч на ос но ва за прес ме тка на 
пер со на лен да нок на до ход 5.049

10 Пер со на лен да нок 10% 505
11 не то пла та 12.000

ФИ нан СИС Ка По МоШ За Ра Бо то Да ва ЧИтЕ

Ка ко што и прет ход но на по ме нав ме со цел из но
сот на ми ни мал на та пла та кој ра бо то да ва чи те ка ко 
ос нов на пла та за дол жи тел но тре ба да го ис пла тат на 
ра бот ни ци те за ра бо та из врше на за пол но ра бот но 
вре ме и ис пол нет нор ми ран учи нок да не пре диз ви ка ат 
фи нан сис ки по теш ко тии кај ра бо то да ва чи те и на ру шу
ва ње на нив на та лик вид ност, за ко но да ве цот пред ви де 
од Бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја да се из дво ју ва ат 
сред ства за фи нан сис ка под дршка за ис пла та та на 
пла та та за пе ри о дот сеп тем ври 2017  ав густ 2018. 
За таа цел, а во сог лас ност со член 4д од За ко нот, 
Ми нис те рот за труд и со ци јал на по ли ти ка во сог лас
ност со Ми нис те рот за фи нан сии до не се Правилник
заначинотнаобезбедувањенафинансискапо
мошзаисплатанаминималнатаплата об ја вен 
во "Служ бен Вес ник на РМ", број 138/17 во кој се 
про пи шу ва на чи нот на обез бе ду ва ње на фи нан сис ка 
по мош за ис пла та на ми ни мал на та пла та од Бу џе тот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до нија. 

Фи нан сис ка та по мош за пе ри од Сеп тем ври 2017  
Фев ру а ри 2018 се обез бе ду ва во ви си на од:

• 2.000 де на ри по вра бо тен, за вра бо те ни кои 
би ле во ра бо тен од нос кај ра бо то да ва чот во ја ну
ари, фев ру а ри и март 2017 го ди на и про сеч ни от 

вИ СИ на на МИ нИ МаЛ на ПЛа та

Сог лас но За ко нот за ми ни мал на пла та ви си на та 
на из но сот на ми ни мал на та пла та за сеп тем ври 2017 
го ди на зак луч но до ис пла та та на пла та та за ју ни 2018 
го ди на из не су ва 17.130 де на ри во бру то из нос.

Ви си на та на ми ни мал на та пла та во бру то из нос 
се ко ја го ди на ќе се усог ла су ва со:

• Ед на тре ти на од по рас тот на про сеч но ис пла те
на та пла та во Ре пуб ли ка Ма ке до нија;

• Ед на тре ти на од по рас тот на ин дек сот на тро шо
ци те на жи вот;

• Ед на тре ти на од ре ал ни от по раст на бру то до
маш ни от про из вод; и

ќе се об ја ву ва се ко ја го ди на во ме сец Март од стра на 
на Ми нис те рот за труд и со ци јал на по ли ти ка по прет
ход но мис ле ње од Еко ном ско  со ци јал ни от со вет во 
"Служ бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до нија" ко ја ќе се 
ис пла ту ва со пла та та за ап рил во те ков на та го дина.

1 Повеќе за измените и дополнувањата на Законот за мини 
мална плата во РМ можете да прочитате во написот објавен 
во Репрезент 09/2017.
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износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овојпериодимбилдо10.000денари; 

•	 1.500денариповработен,	за	вра	бо	те	ни	кои	би	ле	
во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну	ари,	
фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.001и10.500денари; 

•	 1.000денариповработен,	за	вра	бо	те	ни	кои	би	ле	
во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну	ари,	
фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.501и11.000денари; 

•	 500денариповработен,	за	вра	бо	те	ни	кои	би	ле	
во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну	ари,	
фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу11.001и11.500денари. 

ЗапериодотнаисплатанаплатаМарт2018 
Август 2018 година се обезбедувафинансиска
помошвовисинаод50%одпретходноутврдените
износиили:

•	 1.000денариповработен,	 за	 вра	бо	те	ни	 кои	
би	ле	во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну
ари,	фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниот
износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овојпериодимбилдо10.000денари; 

•	 750денариповработен,	за	вра	бо	те	ни	кои	би	ле	
во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну	ари,	
фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.001и10.500денари; 

•	 500денариповработен,	за	вра	бо	те	ни	кои	би	ле	
во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну	ари,	
фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.501и11.000денари; 

•	 250денариповработен,	за	вра	бо	те	ни	кои	би	ле	
во	ра	бо	тен	од	нос	кај	ра	бо	то	да	ва	чот	во	ја	ну	ари,	
фев	ру	а	ри	и	март	2017	го	ди	на	и	просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу11.001и11.500денари. 

Исплатенаплатаза
Јануари,

ФевруарииМарт
2017

Износнафинансискапомош
Септември
2017до

Февруари
2018година

Март2018до
месецАвгуст
2018година

до	10.000	де	нари 	2.000 	1.000
10.001	и	10.500	де	нари 	1.500 	750
10.501	и	11.000	де	нари 	1.000 	500
11.001	и	11.500	де	нари 500 250

За ра бот ни ци те кои ра бо тат со скра те но или 
по мал ку од пол но ра бот но време, про сеч ни от из нос 
на ис пла те на та ме сеч на не то пла та по ра бот ник се 
пресме ту ва сраз мер но со бро јот на од ра бо те ни те 
ча со ви во ме се цот.

Важно: СогласносоопштениетонаУправатаза
јавниприходи,пресметкатанапросечниотизнос
наисплатенатамесечнанетоплатаво јануари,
февруариимарт2017заклучносо31.08.2017го
дина,севршинаначин,приштовкупниотбројна
одработеничасови(ефективничасови,надомес
ток заболедувањена товарнаработодавачот,
прекувременичасови2)воовиетримесециседели
соизносотнапресметанатанетоплатавотрите
месеци,приштоседобиванетоплатапочас.Овој
износсеспоредувасопресметанатаплатапочас,
согласнопраговитенаисплатенаплатаутврдена
созаконотисеодредувакатегоријанафинансис
капомош.

Услови кои треба да ги  
исполнуваат работодавачите

Фи	нан	сис	ка	та	по	мош	се	обез	бе	ду	ва	на	ра	бо	то	да
ва	чот	до	кол	ку	ги	ис	пол	ну	ва	след	ни	те	ус	лови:

•	 Ра	бо	то	да	ва	чот	да	не	е	ос	ло	бо	ден	од	пла	ќа	ње	
на	при	до	не	си	од	За	дол	жи	тел	но	со	ци	јал	но	оси
гу	ру	ва	ње	 или	 пер	со	на	лен	 да	нок	 на	 до	ход	 за	
вра	бо	те	но	то	ли	це	за	кое	се	ко	рис	тат	суб	венции	
за	доп	ла	та	до	ми	ни	мал	на	плата;

•	 Ра	бо	то	да	ва	чот	да	има	ста	тус	на	ак	ти	вен	об	врз
ник,	од	нос	но	да	не	е	во	по	ста	пка	на	сте	чај	или	
лик	ви	да	ци	ја	или	по	ста	пка	на	бри	ше	ње	сог	лас	но	
чле	но	ви	те	477,	477а,	552а	и	552б	од	За	ко	нот	
за	тр	гов	ски	те	друш	тва	"Служ	бен	вес	ник	на	РМ",		
број	28/04…61/16;

•	 Ра	бо	то	да	ва	чот	во	2016	го	ди	на	да	ос	тва	рил	за
гу	ба	или	не	то	до	бив	ка	по	ода	но	чу	ва	ње	во	из	нос	
по	ма	ла	од	10%	од	вкуп	ни	те	рас	ходи;	и

•	 Ра	бо	то	да	ва	чот	да	ги	има	под	ми	ре	но	об	врските	
по	ос	нов	на	плата,	при	до	не	си	од	за	дол	жи	тел	но	
со	ци	јал	но	 оси	гу	ру	ва	ње	и	 да	ноци,	 зак	луч	но	 со	

2 Согласночлен4бстав2одизменитеидополнувањатана
Законот заминималнаплатавоРепубликаМакедонија во
просечниотизноснаисплатенатамесечнанетоплатазара
ботник,несепресметувадодатокотнаплатазапрекувре
менаработа.
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последниотденодмесецотзакојсеобезбедува
финансискатапомош.

Важно:Работодавачитекоиќедобијатфинан
сискапомошзаисплатанаминималнатаплатасе
должни,работницитезакоикористелесубвенции
дагизадржатнаработанајмалкуеднагодинапо
завршувањена периодотна добивањенафинан
сискатапомошвоспротивноќебидатдолжнида
јаврататдобиенатафинансискапомошворокод
30денаодденотнаодјавувањетонаработникот
за кој добивалфинансискапомош,освен во случај
наостварувањенаправонапензија,престанокна
работниотодносповинаиливолјанаработникот
исмртнаработникот.

НАЧИННАОБЕЗБЕДУВАЊЕНА
ФИНАНСИСКАПОМОШ

Работодавачите кои ги исполнуваат претходно
спомнатитеусловиисакаатдакористатфинансиска
помошсогласноЗаконот,потребноеприподнесува
њенаМесечнатапресметказаинтегрирананаплата
(МПИН)доУправатазајавниприходизавработените
лицазакоисебараобезбедувањенафинансискапо
мошзаисплатанаминималнаплатавополе3.23од
клиентскиотсофтвердавнесатшифра401(поединеч
нозасекојвработен).ЗадаможедасеподнесеМПИН
соноваташифра401потребноеодвебстранатана
УЈПдасепреземенајноватаверзијанаклиентскиот
софтверМПИНод05.10.2017.

Управатазајавниприходипоприемотнаподатоци
тевршинивнаобработкаиконтроланаисполнетоста
наусловитеипрекуДекларацијатазаприемгоизвес
туваработодавачотдека гиисполнуваусловитеили
сепредупредувадоколкунегиисполнуваусловитеза
користењенафинансискатапомош.Декларацијатаза
приемнемадабидеодбиенапорадипредупредува
њето,тукуистотослужизаинформирањенаработо
давачотдеканемадаследиисплатанафинансиска
помош.

ИСПЛАТАТАНАФИНАНСИСКАТА
ПОМОШ

Финансискатапомошсеостварувапоисплатана
плататазамесецотзакојсеобезбедувафинансиската
помош.Исплататанафинансискатапомошсеврши
прекуМинистерствотозатрудисоцијалнаполитика.

НАЧИННАПОПОЛНУВАЊЕНАОБРАЗЕЦОТ
МПИН(ПРАКТИЧЕНПРИМЕР)

Платанаработникот:
• Јануари.............................................. 10.080ден.
• Февруари........................................... 10.700ден.
• Март................................................... 10.700ден.
• Ефективничасови
јануари,февруариимарт........................... 520

• Нетоплатапочас
(10.080+10.700+10.700)/520................. 60,54

Проверказакатегоријанафинансискапомош:
• До10.000денари
(финансискапомош2.000денари)
(10.000x3)/520......................................... 57,69

• 10.00110.500
(финансискапомош1.500денари)
(10.500x3)/520......................................... 60,58

Согласнонаправенитепресметкиработодавачотза
овојработникќедобиефинансискапомошвоизнос
од1.500денари(60,58>60,54>57,69).

Работодавачотзаовојработниксоцелобезбеду
вањенафинансискатапомошМПИНобразецотќего
пополнинаследниотначин:

 Поле3.5Траењенастажводенови................ 30
 Поле3.6Ефективнаработачасови............. 168
 Поле3.7Износзаефективнаработа....... 12.000
 Поле3.14Основицазапресметувањена

придонесбрутоплатавовкупенизнос...... 17.130
 Поле3.15Придонесзазадолжително

ПИО................................................................. 3.083
 Поле3.40Придонесзазадолжително

здравственоосигурување.............................. 1.250
 Поле3.42Дополнителенпридонес

заздравственоосигурување.............................. 86
 Поле3.44Придонесзаосигурувањево

случајнаневработеност................................... 206
 Поле3.46Персоналенданокнадоход......... 505
 Поле3.17Шифразавиднастажна

осигурување..................................................... 0050
 Поле3.23-Ознакананадлеженорган

обврзникзапресметкаиуплатана
придонес........................................................... 401

 Поле3.13Нетоплата................................. 12.000
 Поле3.31Ефективнанетоплата.............. 12.000

Пример:
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Маргинатанасолвентностгопокажуванај
нискотоможнонивонакапитал,штоморада
сеодржувазадасеовозможинепреченора
ботењенаосигурителнитеиреосигурителните
друштва.

Колкуебитноодржувањетонапотребното
нивонамаргинатанасолвентностсегледаод
одредбитеначленовите103106,163и167од
Законотзасупервизијанаосигурување("Служ
бенвесникнаРМ",број27/02...23/16)споредкои
друштвотонакварталнаоснова јаизвестува
Агенцијата засупервизијанаосигурувањето
(вонатамошниоттекст:Агенцијата)занивото
намаргинатанасолвентностприштодоколку
тоаопадналонеодложнопреземамеркизаод
ржувањенаистотоинапоредносотоадонесу
ваизабраназараспределбанадобивкатабило
какодивидендаиликакоучествоводобивката
наорганотнауправување,надзорниоторган
илинавработените.Содругизборовикажано,
доколкудруштвотонегообезбедувапотреб
нотонивонамаргинатанасолвентностилине
донесемеркизаобезбедувањенаистото,ќесе
сметадекаработиспротивнонаправилатаза
управувањесоризик.

Ацо диМитРовСКи

ПРЕСМЕтУвАЊЕНАМАРГиНАтА
НАСоЛвЕНтНоСт
вооСиГУРУвАЊЕто

ПРоПиСиСоКоиСЕУРЕдУвА
ПРЕСМЕтУвАЊЕтоНАМАРГиНАтА
НАСоЛвЕНтНоСт

Об врската за ут врду ва ње на мар ги на та на сол вен
тност е де фи ни ра на во чле но ви те 75 и 76 од За ко нот 
за су пер ви зи ја на оси гу ру ва ње то ("Служ бен вес ник на 
РМ", број 27/02...23/16) и во од ред би те на Пра вил ни
кот за пресмет ка на пот реб но то ни во на мар ги на та на 

сол вен тност на друш тва та за оси гу ру ва ње и ре о си гу
ру ва ње ("Служ бен вес ник на РМ", број 5/11...61/16), чиј 
сос та вен дел е и Упат ство то за пресмет ка на пот реб
но то ни во на мар ги на та на сол вен тност.

оБРАСЦиНАКоиСЕПРЕСМЕтУвА
МАРГиНАтАНАСоЛвЕНтНоСт

Кај не жи вот но то оси гу ру ва ње пресмет ка та се врши 
на Обрас ци те МС1 (н.о.) и МС2 (н.о.), до де ка кај кла
си те на жи вот но то оси гу ру ва ње (од 19 до 23) се врши 
на Обрас ци те МС1 (ж.о.), МС2 (ж.о.) и МС3 (ж.о.).

Обрас ци те се из гот ву ва ат ку му ла тив но за се кој 
квартал (01.01.  31.03.; 01.01.  30.06.; 01.01.  30.09.; и 
01.01.  31.12.;), а до Агенци ја та се дос та ву ва ат во рок 
од 30 де на по ис тек на кварта лот, ка ко и до пол ни тел но 
со го диш ни те фи нан сис ки из веш таи (01.01.  31.12.), 
со за бе леш ка де ка при тоа се ко рис тат по да то ци за 
ре фе рен тни от пе ри од од 1 (од нос но од 3 или од 7) 
го ди ни на на зад.

А.	 МАР	ГИ	НА	НА	СОЛ	ВЕН	ТНОСТ	КАЈ		
ОСИ	ГУ	РУ	ВА	ЊЕ	НА	ЖИ	ВОТ

Кај жи вот но то оси гу ру ва ње мар ги на та на сол вен
тност се пресме ту ва од дел но за се ко ја кла са на оси гу
ру вање: кла са 19  Оси гу ру ва ње на жи вот (ос вен она 
од кла си те 2023); кла са 20  Оси гу ру ва ње на брак или 
по ро ду вање; кла са 21  Оси гу ру ва ње на жи вот во врска 
со уде ли во ин вес ти цис ки фон до ви (ко га оси гу ре ни кот 
го пре зе ма ин вес ти ци о ни от ри зик во од нос на про ме на 
на вред нос та на ин вес ти цис ки те ку по ни или дру ги хар
тии од вред ност на ин вес ти ци о ни те фон дови); кла са 22  
 Оси гу ру ва ње на тон ти на (здру же ние на рен ти ери); и 
кла са 23  Оси гу ру ва ње на сред ства за ис пла та (ба
зи ра но на ак ту ар ски пресметки), при што во за ме на 
за ед нок рат ни или пе ри о дич ни уп лати, оси гу ре ни те 
ли ца до би ва ат по ба ру ва ња со од ре де но вре мет ра
е ње и из нос.
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a)	 Пресме	ту	ва	ње	на	први	от	ре	зул	тат

Пресметкатазапочнувасоутврдувањенакоефи
циентот1штосепресметувакакоколичникодделе
њетонанетоматематичкатарезерва(математичката
резерванапоследниотденодтековниотпресметковен
периоднамаленазаматематичкатарезервапооснов
наосигурувањепокриеносореосигурување)ибруто
математичката резерва (вкупнатаматематичка ре
зерванапоследниотденодтековниотпресметковен
период),приштоакоепомалод0,85ќесекористи
0,85(минималенкоефициент).

Запонатамошнатапресметкасекористиитн.ре
левантенфакторштопретставувапроцентутврден
за секоја класа на осигурување, а изнесува од 1%
(закласата21когаинвестициониотризикенатовар
наосигуреникот),до4%закласите19,20,21 (кога
осигуреникотимаправонагарантираноминимално
плаќање)и23.

Првиотрезултатседобивакакопроизвододмно
жењетонабрутоматематичкатарезервасокоефици
ентот1ирелевантниотфактор.

б)	 Пресме	ту	ва	ње	на	вто	ри	от	 
ре	зул	тат

Пресметкатанамаргинатанасолвентностспоред
вториотрезултатсесостоивоутврдувањенакоефи
циентот2штоседобивакоганеторизичниоткапитал
закласитенаосигурување19,20и21напоследниот
денодпериодот(бруторизиченкапиталнамаленза
ризичниот капитал покриен со реосигурување), ќе
сеподелисовкупниотбруторизиченкапиталнапо
следниотденодтековниотпресметковенпериод(по
договоритезаосигурувањенаживотвослучајсмрт)
штосеутврдувакога:

• договоритесклученидо3годинисемножатсо
0,1%,

• договоритесклученинапериодод35годинисе
множатсо0,15%,и

• ситедругидоговорисемножатсо0,3%.
Збирот на тритеодделниизноси го претставува

вкупниотбруторизиченкапиталштосеутврдуваза
класитенаосигурување19,20и21.

Бруторизичниоткапиталсепресметувазакласи
тенаосигурувањекајкоиистиотнеенегативенброј
(разликатамеѓусуматанаосигурувањевослучајна
смртииздвоенатаматематичкарезерва).

Коефициентотпресметанзакласитенаосигурува
ње19,20и21,неможедабидепод0,50(односноако
епомал,секористикоефициентот0,50).

Вториотрезултатзакласитенаосигурување19,20
и21седобивакакопроизвододбруторизичниоткапи
таликоефициентот2.Тојнесепресметувазакласите
наосигурување22и23(закласата22единственосе
искажувааткапитализиранитесредства).

Пресметкатанамаргинатанасолвентностераз
личназакласитенаосигурувањеод1923,асеут
врдуванаследниотначин:

• Закласитенаосигурување19и20,тааезбирод
првиотивториотрезултат;

• Закласатанаосигурување21(колона1и2)и23,
маргинатаепретставенасопрврезултат;

• Закласатанаосигурување21колона3,марги
натаепоставенасовториотрезултат;и

• Закласатанаосигурување22,маргинатагипрет
ставувакапитализиранитесредствапомножени
сокоефициент0,01.

ПРИМЕРЗАПРЕСМЕТКА
НАМАРГИНАТАНАСОЛВЕНТНОСТ

КАЈЖИВОТНООСИГУРУВАЊЕ
ЗАIКВАРТАЛ2017

Запресметкананивотонамаргинатанасолвен
тносткакореферентенпериодќесеземепериодод
седумгодиниитоаод01.04.2010до31.03.2017година:
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1.	 Бруто	математичка	резерва	...........................85.000.000
-	класа	19	 .................................... 	35.000.000
-	класа	20	 ...................................... 	4.000.000
-	класа	21	(2)	 ............................... 	27.000.000
-	класа	23	 .................................... 	19.000.000

2.	 Математичка	резерва	покриена	 
со	реосигурување	...........................................11.071.000
-	класа	19	 ...................................... 	5.500.000
-	класа	20	 ......................................... 	900.000
-	класа	21	(2)	 ..................................4.560.000
-	класа	23	 ....................................... 2.111.000

3.	 Бруто	ризичен	капитал	во	договорите	 
за	осигурување	на	живот	во	 
случај	на	смрт	.................................................36.150.000
До	3	години
-	класа	19	 .................................... 	14.000.000
-	класа	20	 ...................................... 	2.000.000
-	класа	21	(3)	 ................................. 	2.200.000
Од	3-5	години
-	класа	19	 ...................................... 	9.500.000
-	класа	20	 ...................................... 	1.000.000
-	класа	21	(3)	 .................................... 	800.000
Останати
-	класа	19	 ...................................... 	6.000.000
-	класа	20	 ......................................... 	500.000
-	класа	21	(3)	 .................................... 	150.000

4.	 Нето	ризичен	капитал.............................................26.410
-	класа	19	 ........................................... 	22.000
-	класа	20	 ............................................. 	3.200
-	класа	21	(3)	 ........................................ 	1.210

5.	 Капитализирани	средства....................................345.621

Пресме	ту	ва	ње	то	се	врши	на	Обра	зе	цот	МС1	(ж.о.)	
-	Пот	реб	но	ни	во	на	мар	ги	на	на	сол	вен	тност	за	оси-
гу	ру	ва	ње	на	жи	вот	(што	го	да	ва	ме	во	про	дол	же	ние),	
а	ре	ше	ни	е	то	е	да	де	но	на	Р.	бр.	14	и	тоа	од	дел	но	за	
кла	си	те	на	оси	гу	ру	ва	ње	од	19	-	23.

ПРИМЕРЗАПРЕСМЕТКА
НАМАРГИНАТАНАСОЛВЕНТНОСТ

КАЈДОПОЛНИТЕЛНООСИГУРУВАЊЕ
КОНОСИГУРУВАЊЕТОНАЖИВОТ

ЗАIКВАРТАЛ2017

За	пресмет	ка	на	ни	во	то	на	мар	ги	на	та	на	сол	вен-
тност	ка	ко	ре	фе	рен	тен	пе	ри	од	зе	ма	ме	пе	ри	од	од	7	
го	ди	ни	т.е.	пе	ри	од	од	01.04.2010	до	31.03.2017:

1.	 Бруто	полисирана	премија	 .............................10.000.000
2.	 Бруто	исплатени	штети	 ....................................	2.800.000
3.	 Нето	исплатени	штети	 ......................................2.000.000

Пресме	ту	ва	ње	то	се	врши	на	об	ра	зе	цот	МС2	(ж.о.)	-	
Пот	реб	но	ни	во	на	мар	ги	на	на	сол	вен	тност	за	до	пол	ни-
тел	но	оси	гу	ру	ва	ње	кон	оси	гу	ру	ва	ње	то	на	жи	вот	(што	
го	да	ва	ме	во	про	дол	же	ние),	а	ре	ше	ни	е	то	е	да	де	но	на	
Р.	бр.	8	од	ис	ти	от	об	ра	зец.

Оси	гу	ри	тел	ни	те	друш	тва	кои	пок	рај	оси	гу	ру	ва	ње-
то	на	жи	вот	вр	шат	и	до	пол	ни	тел	но	оси	гу	ру	ва	ње	кон	
оси	гу	ру	ва	ње	то	на	жи	вот	го	сос	та	ву	ва	ат	и	Обра	зе	цот	
МС3	(ж.о.)	-	Ко	неч	на	пресмет	ка	на	пот	реб	но	то	ни	во	на	
мар	ги	на	на	сол	вен	тност	(што	го	да	ва	ме	во	про	дол	же-
ние),	а	што	се	до	би	ва	ка	ко	збир	од	из	но	си	те	од	Р.	бр.	
14	кај	МС1	(ж.о.)	и	Р.	бр.	8	од	МС2	(ж.о.)

Напомена:	На	крајот	од	овој	напис,	во	Прилог1,	
дадени	се	пресмет	ки	те	за	на	ве	де	ни	те	при	ме	ри	на	об-
рас	ци	те	МС1	(ж.о.),	МС2	(ж.о.)	и	МС3	(ж.о.).

Б.	 МАР	ГИ	НА	НА	СОЛ	ВЕН	ТНОСТ	КАЈ		
НЕ	ЖИ	ВОТ	НО	ОСИ	ГУ	РУ	ВАЊЕ

Пот	реб	но	то	 ни	во	 на	мар	ги	на	та	 на	 сол	вен	тност	
кај	 оси	гу	ри	тел	ни	те	 и	 ре	о	си	гу	ри	тел	ни	те	друш	тва	 за	
не	жи	вот	но	оси	гу	ру	вање,	се	пресме	ту	ва	од	дел	но	по	
2	раз	лич	ни	ме	то	ди	 (ме	то	да	на	стап	ка	на	пре	ми	ја	и	
ме	то	да	на	стап	ка	на	штети),	а	се	при	фа	ќа	ре	зул	та	тот	
од	ме	то	да	та	што	да	ва	по	го	лем	(по	ви	сок)	ре	зул	тат.

а)	 Ме	тод	стап	ка	на	пре	мија

Овој	 ме	тод	 по	а	ѓа	 од	 вкуп	ни	от	 из	нос	 на	 бру	то	
по	ли	си	ра	на	та	 пре	ми	ја	 за	 оси	гу	ру	ва	ње	до	го	во	ре	на	
(по	ли	си	рана)	 во	 ре	фе	рен	тни	от	 пе	ри	од	 (соп	стве	но	
порт	фо	лио,	 при	ме	но	 со	о	си	гу	ру	ва	ње	и	 ак	тив	но	 ре-
о	си	гу	ру	вање),	што	се	на	ма	лу	ва	за	из	но	сот	на	стор-
ни	ра	ните,	 од	нос	но	 от	пи	ша	ни	 пре	мии	 во	 те	ков	ни	от	
пресмет	ко	вен	пе	риод.

Та	ка	до	би	е	на	та	бру	то	по	ли	си	ра	на	пре	ми	ја	до	кол	ку	
е	по	ма	ла	од	10.000.000	ев	ра	во	де	нар	ска	про	тиввред-
ност	 (по	 сре	ден	 курс	 на	НБ	на	 по	след	ни	от	 ден	 од	
те	ков	ни	от	 пресмет	ко	вен	 пе	риод)	 се	мно	жи	 со	0,18,	
од	нос	но	 со	 0,16	 за	 ос	та	то	кот	 над	10.000.000	 евра.	
Исклу	чок	 е	 здрав	стве	но	то	 оси	гу	ру	ва	ње	 (за	 кое	 се	
при	ме	ну	ва	ат	та	бе	ли	те	за	ве	ро	јат	ност	и	пресмет	ки	те	
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сличнинаживотнотоосигурувањекајкоеизноситеут
врденинапретходноопишаниотначинседелатсо3).

Збиротнаизноситеодпретходниотставгодава
вкупниотизноснабрутополисиранатапремија.

Следниотчекорепресметувањенакоефициентот
штоседобивасоделењенаизносотнанетоиспла
тенитештети (бруто исплатеништети во периодот
намаленизаизносотнаисплатенитештетипокриени
сореосигурување)собрутоисплатенитештети(вопе
риодотод1година).Вослучајдобиениоткоефициент
даепомалод0,5наместодобиениот,ќесекористи
коефициентот0,5.

Маргинатанасолвентностспоредовојметодсе
добива кога вкупниотизноснабрутополисираната
премија ќе се помножи со претходно споменатиот
коефициент.

б)	 Ме	тод	стап	ка	на	штети

Овојметоднапресметканапотребнотонивона
маргинатанасолвентностепосложенодпретходниот
ибарадасеобезбедатповеќеподатоци.

Напочетокотсеутврдуваизносотнабрутонастана
тиштетиитоакакозбиродбрутоисплатенитештети
(заосигурувањеиреосигурување)вореферентниот
периодибруторезервитезаштетинакрајотодрефе
рентниотпериод,намалензаизносотнабруторезер
витезаштетинапочетокотнареферентниотпериод,
адобиениотизносседелисобројотнагодинитево
референтниотпериод.

Доколкубрутонастанатитештетиседо7.000.000
евра(воденарскапротиввредностпосредниоткурс
наНБнапоследниотденодпериодот)семножатсо
0,26(разликатанад7.000.000еврасемножисо0,23).
Исклучок е здравственото осигурување (за кое се
применувааттабелитезаверојатностипресметките
сличнинаживотнотоосигурување) кај коеизносите
утврденинапретходноизнесениотначинседелатсо3
(три).Збиротнадобиенитеизноси(одделносепресме
тувазбиротзанаведенотоздравственоосигурување)
годававкупниотизноснабрутонастанатиштети.

Маргинатанасолвентностспоредовојметодсе
утврдувакакопроизвододвкупниотизноснабруто
настанатиштети и коефициентот утврден со прет
ходниотметод.

Потребнотонивонамаргинатанасолвентносте
поголемиотизносдобиенодприменананаведените
методи.

Конечнатапресметканапотребнотонивонамарги
натанасолвентностезбиродизноситезапотребното
нивонамаргинатанасолвентност.

ПРИМЕРЗАПРЕСМЕТКАНАМАРГИНАТАНА
СОЛВЕНТНОСТКАЈНЕЖИВОТНООСИГУРУВАЊЕ

ЗАIКВАРТАЛ2017

Запресметкананивотонамаргинатанасолвен
тносткакореферентенпериодземамепериодод7
годинит.е.периодод01.04.2010до31.03.2017:

1. Брутополисиранапремијаза
осигурувањеиреосигурување......................871.911.400

2. Отпишанапремија.............................................2.160.000
3. Брутоисплатеништети...................................16.380.014
 а)штетиштонесепокриенисо

реосигурување...............................................12.380.000
 б)штетиштосепокриенисореосигурување...4.000.014
4. Брутоисплатеништетивопериодот.................48.000.000
5. Бруторезервираништетиврзоснова

наосигурувањеиреосигурувањена
31.03.2017.........................................................32.840.200

6. Бруторезервираништетиврзоснова
наосигурувањеиреосигурување
на01.04.2010....................................................20.286.391

Пресметкатанапотребнотонивонамаргинатана
солвентност се вршина пропишаните обрасциМС
1(н.о.) Потребнонивонамаргинанасолвентност
занеживотноосигурување,иМС2 (н.о.)  Конечна
пресметка на потребното ниво намаргина на сол
вентност,споредкоипотребнотонивонамаргината
на солвентност е 114.505.441 денари (Р.бр. 22 од
Образецот).

Напомена:Накрајотодовојнапис,воПрилог2,
дадени се пресметките за наведените примери на
обрасцитеМС1(н.о.),МС2(н.о.).

Службен весник на РМ, бр. 5 од 14.01.2011 година 

5 од 11 
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Службен весник на РМ, бр. 5 од 14.01.2011 година 

5 од 11 
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Службен весник на РМ, бр. 5 од 14.01.2011 година 

4 од 11 
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Вообичаено,сметкатанаменетазаМатери
јалнисредствавоподготовка сеприменува
приизведувањенаградежнитеобјекти,какои
присукцесивнинабавкинаопремакојасеод
вивавоподолгвременскипериод.Примената
наоваасметкаеседоонојмоменткогаизве
дувањетонаградежнитеактивностинебидат
завршенииставенивоупотреба,односноко
гапроцесотнанабавкаќебидезавршен.При
користењенаоваасметкатребадасеимаво
предвиддекаистатанекореспондирасосмет
катазаИзворитенакапиталнисредства,туку
сосметкатанаменета запасивнивременски
разграничувања.

Евидентирањетонастваритекајдржавни
теорганиерегулираносоЗаконотзасметко
водствонабуџетитеибуџетскитекорисници
иПравилникотзасметководствонабуџетите
ибуџетскитекорисници,воделотнанивното
проценувањекакобиланснипозиции,додека
користењетоирасполагањетосоиститеере
гулирановоЗаконотзакористењеираспола
гањесостваритеводржавнасопственостисо
стваритевоопштинскасопственост.

Правилникотзасодржинатанаодделните
сметкивосметковниотпланзабуџетитеибу
џетскитекорисници(„СлужбенвесникнаРМ“
79/2003,96/2004,88/2009,175/2011)пропишува
накојначинбуџетскитекорисницитребадаги
искажатактивноститепринабавканадвижни
теинедвижнитестваривосметководствената
евиденција.

Бранислав ГУЛЕВ

ЕВИДЕНТИРАЊЕНАМАТЕРИЈАЛНИСРЕДСТВА
ВОПОДГОТОВКАИНИВНОСТАВАЊЕВОУПОТРЕБАКАЈ

БУЏЕТСКИТЕКОРИСНИЦИ

Про це ну ва ње то на ства ри те ка ко дол го роч ни сред
ства кај држав ни те ор гани/бу џет ски ко рис ни ци и 

нив но то смет ко вод стве но еви ден ти ра ње е ре гу ли

ра но со од ред би те од За ко нот за смет ко вод ство за 
бу џе ти те и бу џет ски те ко рис ни ци и Пра вил ни кот за 
смет ко вод ство за бу џе ти те и бу џет ски те ко рис ници, 
спо ред кои стварите/долгорочнитесредствасеис
кажуваатпонабавнавредност, ко ја ја со чи ну ва ку
пов на та вред ност зго ле ме на за увоз ни ца рини, да нок 
на до да де на вред ност, из да то ци те за пре воз и си те 
дру ги из да то ци кои ди рек тно мо жат да се до да дат на 
на бав на та вред ност.

Во од нос на на чи нот на ко рис тење, рас по ла гање, 
про дажба, раз ме на или да ва ње под за куп на ства ри те 
тре ба да се има ат во пред вид од ред би те од За ко нот 
за ко рис те ње на ства ри те во држав на соп стве ност и 
со ства ри те во оп штин ска соп стве ност.

СМЕТКОВОДСТВЕНТРЕТМАН
НАМАТЕРИЈАЛНИТЕСРЕДСТВА
ВОПОДГОТОВКА

Смет ка та за Ма те ри јал ни сред ства во под го тов ка 
се при ме ну ва при сук це сив на на бав ка на движ ни те 
ства ри и при из ве ду ва ње на нед виж ни ствари/гра
деж ни об јекти. 

Во од нос на смет ко вод стве но еви ден ти ра ње на 
на бав ка на движ ни и нед виж ни ства ри пот реб но е да 
се има ат во пред вид не кол ку зна чај ни еле менти:

• Да ли на бав ка та се спро ве ду ва сук це сивно, кое ќе 
има ди рек тно вли ја ние на при ме на та на по себ
на та смет ка на ме не та за Ма те ри јал ни сред ства 
во под го товка?

• Да ли на бав ка та се врши за соп стве ни пот ре би 
или за пот ре би те на дру ги бу џет ски ко рис ници?

• Да ли за на бав ка та е склу чен до го вор со еко ном
ски от опе ра тор со кој е до го во ре но пла ќа ње то 
да за поч не со аван сно пла ќање, во про цент кој 
го доз во лу ва За ко нот за јав ни на бавки?

Имај ќи ги во пред вид од ред би те од Пра вил ни кот 
за сод ржи на та на од дел ни те смет ки во смет ков ни от 
план за бу џе ти те и бу џет ски те ко рис ни ци  ("Служ бен 
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весникнаРМ",број79/03,96/04,88/09,175/11)приме
натанасметката030Материјалнисредствавопод
готовкасеоднесувазанабавкикоисеспроведуваат
сукцесивнозасопственипотребивоподолгвременски
период.Тоаеслучајнесамокогасеизведуваатгра
дежниработи,тукуикогасевршинабавканаопрема
којаспореддоговоротсеиспорачуваповеќекратново
подолгвременскипериод.

Што е зна чај но при сук це сив на та  
на бав ка на оп ре ма та?

Откако ќе се спроведе постапката за набавка и
извршисоодветенизборнанајповолниотпонудувач
согласноодредбитеодЗаконотзајавнинабавки,од
говорниотсметководителтребадаобрневнимание
наследното:

• Дали е извршено авансно плаќање согласно
склучениотдоговорсонајповолниотпонудувач.
Доколку се исплатени авансни средства, пот
ребноедасеевидентиравосметководствената
евиденцијасоискажувањенаодливнапарични
средстваодсметкатанабуџетскиоткорисник,

• Доколкунабавкатасеспроведуваводелови/сук
цесивно,тогашсекојапристигнатаопрематреба
дасеевидентиранасметкатанаменетазаМате
ријалнисредствавоподготовкаинасметкатаза
пасивнивременскиразграничувања,врзоснова
на целосна сметководствена документација,
односнофактура,испратницаиприемницакако
потврдадекаопрематаепристигнатавопросто
риитенабуџетскиоткорисник,

• Поцелосноиспорачанатаопрема,аврзоснова
надокумент(записник,протокол)декаопремата
еставенавоупотреба,потребноедасеизврши
сметководственопренесувањенаопрематана
сметката022Опремасоистовременозголему
вањенасостојбатанасметката900Државен
јавенкапитал.Заистиотизностребадасена
малисостојбатанасметките030Материјални
средствавоподготовкаи298Другипасивни
временскиразграничувања.

из ве ду ва ње на гра деж ни об јек ти  
и нив но еви ден ти рање

Одговорниот сметководител требада примени
речиси иста сметководствена политика при еви

дентирањенаградежниактивностинаобјект,како
штоесметководственатаполитикаприсукцесивна
набавканаопрема.Применитевремениситуации
од избраниот економски оператор/градежна ком
панијавотекотнаизведбатанаобјектоттребада
се евидентираат на сметката 030 Материјални
средствавоподготовка,соистовременопримена
вопасиватанасметката298Другипасивнивре
менскиразграничувања.Наовојначинсеевиденти
раатситевремениситуации,заклучносозавршната
ситуација.Временитеситуациитребадабидатве
рификувани, односно потпишани од изведувачот,
инвеститоротибуџетскиоткорисниксопственикна
објектот.Со извршениот технички прием се пот
врдувадалиобјектотезаупотреба.Врзоснована
документот (записник)сокој градежниотобјектсе
стававоупотреба,одговорниотсметководителтре
бадаизвршисметководственпреноснасостојбата
искажананасметката030Материјалнисредства
заподготовканасметката020Градежниобјекти,
какоипреноснасостојбатаодсметката298Дру
гипасивнивременскиразграничувањанасметката
900Државенјавенкапитал.

Доколкусклучениотдоговорсодржиодредбиспо
редкоибуџетскиоткорисниктребадаизвршииспла
танааванспредиспоракатанаопремата,илипред
започнување на градежните работи, такашто при
исплататанааванснитесредстватребадасеимаат
вопредвидследнитеелементи:

• Правилнаприменанасметководственитеначела
ипринципидефинираниво законскатарегула
тива, пред се воЗаконот за сметководство за
буџетитеибуџетскитекорисници,Правилникот
засметководствозабуџетитеибуџетскитеко
рисници,Правилникот за сметковниот план за
буџетитеибуџетскитекорисницииПравилникот
засодржинатанаодделнитесметкивосметков
ниотпланзабуџетитеибуџетскитекорисници,

• Исплатени парични средства во вид на аванс
имааттретманнакраткорочнипобарувања,

• Споредодредбитеодчлен19одЗаконотзасмет
ководствотозабуџетитеибуџетскитекорисници
и член18одПравилникот за сметководството
забуџетитеибуџетскитекориснициаванситесе
искажуваатпонабавнавредност,

• СогласноСметковниотпланвопостојанитесред
ства се вклучени авансите за нематеријални
издатоцииаванситезаматеријалнисредства,
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КНИ ЖЕ ЊА:не за вис но од фак тот што ис ти те не ма ат ма те-
ри ја лен об лик и не ги по се ду ва ат соп стве ни ците. 
Тоа се од ле ани/ис пла те ни па рич ни сред ства за 
на бав ка на по стоја ни те сред ства, 

• Испла та та на аван си те за на бав ка на по стоја ни 
сред ства тре ба да се из врши сог лас но од ред-
би те од За ко нот за јав ни на бавки, спо ред кои 
до го во ре ни от ор ган мо же да пред ви ди аван сно 
пла ќа ње кое не мо же да би де по го ле мо од 20% 
од вред нос та на до го во рот,

• До го во ре ни от ор ган пред ис пла та та на аван сот 
за дол жи тел но обез бе ду ва бан кар ска га ранци ја 
од но си те лот на на бав ка та во ви си на на до го во-
ре ни от аванс. Испла та та на аван си те тре ба да 
сле ду ва от ка ко прет ход но се спро ве де ни по ста-
пки те про пи ша ни со За ко нот за јав ни на бав ки и 
из вршен е из бор на еко ном ски от опе ра тор сог-
лас но пра вил но из врше на та ева лу а ција,

• Аван си те не ги сод ржат ос нов ни те ка рак те рис-
ти ки што ги има ат по стоја ни те сред ства, ка ко 
што: обез бе ду ва ње на из вес ни пра ва (па тенти, 
ли ценци), на бав на вред ност и ис ти те се на о-
ѓа ат кај бу џет ски от ко рис ник. Тоа се од ле а ни 
па рич ни сред ства од смет ка та на суб јек тот. Врз 
ос но ва на из не се ното, не тре ба да се при ме ну ва 
смет ко вод стве ни от прис тап во еви ден ти ра ње на 
ис ти те пре ку зго ле му ва ње на прет ход но на ве де-
ни те смет ки и со одоб ру ва ње на смет ка та 900 - 
Држа вен - ја вен ка пи тал, ту ку со одоб ру ва ње на 
смет ка та 298 - Дру ги па сив ни вре мен ски разгра-
ни чу вања. При ме на та на смет ки те за по стоја ни 
сред ства и на држав ни от - ја вен ка пи тал се врши 
во ус ло ви ко га по стоја ни те сред ства се на ба вени/
прис тигна ти во прос то ри и те на бу џет ски от ко рис-
ник.

Склу чен е до го вор со гра деж на та ком па ни-
ја за из град ба на об јект во из нос од 90.000.000 
де нари.

За из ве ду ва ње то гра деж на та ком па ни ја сук-
це сив но дос та ву ва ла вре ме ни си ту а ции за се кој 
ме сец. Во за кон ски от рок е зав ршен об јек тот, 
из вршен е тех нич ки при ем и ис ти от е ста вен 
во упот реба.

а) Испла тен аванс за из вед ба на 
гра деж ни от об јект:

026 - Аван си за ма те ри јал ни 
сред ства................................9.000.000
298 - Дру ги па сив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .......................9.000.000

481 - Гра деж ни об јек ти .................9.000.000
100 - Смет ка ......................................9.000.000

б) При ме на прва вре ме на си ту а ција:

030 - Ма те ри јал ни сред ства 
во под го тов ка .....................12.500.000
298 - Дру ги па сив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .....................12.500.000

198 - Дру ги ак тив ни 
вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .................12.500.000
220 - До ба ву ва чи во 

зем ја та ....................................12.500.000

в) При ме на вто ра вре ме на си ту а ција:

030 - Ма те ри јал ни сред ства 
во под го тов ка .....................15.000.000
298 - Дру ги па сив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .....................15.000.000

 
198 - Дру ги ак тив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .................15.000.000
220 - До ба ву ва чи 

во зем ја та ...............................15.000.000
.........

При мер 1:
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Пример1:г) Применазавршнаситуација:

030 - Ма те ри јал ни сред ства  
во под го тов ка .....................18.000.000
298 - Дру ги па сив ни  

вре мен ски  
разгра ни чу ва ња .....................18.000.000

198 - Дру ги ак тив ни  
вре мен ски  
разгра ни чу ва ња .................18.000.000
220 - До ба ву ва чи  

во зем ја та ...............................18.000.000

д) Плаќањенаобврските:

220 - До ба ву ва чи во зем ја та .........9.000.000
198 - Дру ги ак тив ни  

вре мен ски  
разгра ни чу ва ња .......................9.000.000

298 - Дру ги па сив ни  
вре мен ски  
разгра ни чу ва ња ...................9.000.000
026 - Аван си за  

ма те ри јал ни сред ства .............9.000.000
за ис пла те ни от аванси 

220 - До ба ву ва чи во зем ја та .......81.000.000
198 - Дру ги ак тив ни  

вре мен ски  
разгра ни чу ва ња .....................81.000.000

481 - Гра деж ни об јек ти ...............81.000.000
100 - Смет ка ........................................81.000.000

за ос та на ти от дел од об врските 

д) Градежниотобјектеставенвоупотреба
врзосноватехничкиприем: 

298 - Дру ги па сив ни  
вре мен ски  
разгра ни чу ва ња .................90.000.000
030 - Ма те ри јал ни сред ства  

во под го тов ка .........................90.000.000

020 - Гра деж ни об јек ти ...............90.000.000
900 - Држа вен  

- ја вен ка пи тал .......................90.000.000

Спро ве де на е по ста пка за јав на на бав ка на 
оп ре ма од стра на на бу џет ски от ко рис ник спро
вел по ста пка за на бав ка на цен трал но ниво, за 
пот ре би те на дру ги бу џет ски ко рис ници. Вред
нос та на оп ре ма та из не су ва 88.000.000 де нари, 
ко ја е до го во ре но да се ис по ра чу ва сук це сив но во 
те кот на 12 ме сеци. 

Спо ред до го во рот оп ре ма та тре ба да се ис
по ра чу ва ди рек тно до ко рис ни кот на ис тите, а 
не до бу џет ски от ко рис ник кој го склу чил до го
во рот.

Сметководственоевидентирањекајбуџетскиот
корисниккојјаспровелпостапката:

а) Испорачанаеопремаво
месецјануаривоизносод
7.000.000денари

990 - Вон би лан сна ак ти ва ............7.000.000
995 - Вон би лан сна  

па си ва ......................................7.000.000

198 - Дру ги ак тив ни  
вре мен ски  
разгра ни чу ва ња ...................7.000.000
220 - До ба ву ва чи  

во зем ја та .................................7.000.000

б) Испорачанаеопремаво
месецфевруаривоизносод
8.000.000денари

990 - Вон би лан сна ак ти ва ............8.000.000
995 - Вон би лан сна па си ва ...............8.000.000

198 - Дру ги ак тив ни  
вре мен ски  
разгра ни чу ва ња ...................8.000.000
220 - До ба ву ва чи  

во зем ја та .................................8.000.000
........
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в) Испо ра ча на е оп ре ма 
во де кем ври во из нос од 
9.500.000 де нари

990 - Вон би лан сна ак ти ва ............9.500.000
995 - Вон би лан сна па си ва ...............9.500.000

198 - Дру ги ак тив ни 
вре мен ски 
разгра ни чу ва ња ...................9.500.000
220 - До ба ву ва чи во зем ја та ............9.500.000

г) Пла ќа ње на об врските:

220 - До ба ву ва чи во зем ја та .......88.000.000
198 - Дру ги ак тив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .....................88.000.000

480 - Ку пу ва ње на 
оп ре ма и ма ши ни ...............88.000.000
100 - Смет ка ........................................88.000.000

 
д) Опре ма та е ста вен во упот реба:

995 - Вон би лан сна па си ва ..........88.000.000
990 - Вон би лан сна ак ти ва ..............88.000.000

Штом бу џет ски от ко рис ник ќе до бие из вес ту ва-
ње де ка оп ре ма та е ста ве на во упот ре ба дол жен е 
писме но да ги из вес ти ко рис ни ци те на оп ре мата, за 
ос нов ни те по да тоци, опис, вред ност и ко ли чина. Врз 
ос но ва на со од вет ни от смет ко вод ствен до ку мент 
ко рис ни ци те на оп ре ма та се долж ни ис ти те да ги 
еви ден ти ра ат во смет ко вод стве на та еви денција, со 
об врска за пресмет ка на амор ти за ци ја поч ну вај ќи од 
на ред ни от ме сец од ме се цот на на бавка. 

Смет ко вод стве но еви ден ти ра ње кај суб јек тот 
кој е ко рис ник на оп ре мата:

030 - Ма те ри јал ни сред ства 
во под го тов ка .....................88.000.000
298 - Дру ги па сив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .....................88.000.000

Опре ма та е ста ве на во упот реба:

022 - Опре ма ...............................88.000.000
900 - Држа вен

- ја вен ка пи тал .......................88.000.000

298 - Дру ги па сив ни 
вре мен ски 
разгра ни чу ва ња .................88.000.000
030 - Ма те ри јал ни 

сред ства 
во под го тов ка .........................88.000.000

Во од нос на пресмет ка та на амор ти за ци ја та тоа е 
ре гу ли ра но со од ред би те од член 24 од Пра вил ни кот 
за смет ко вод ство за бу џе ти те и бу џет ски те ко рис ници, 
спо ред кои пресме ту ва ње то на амор ти за ци ја не се 
од не су ва на дол го роч ни те сред ства до нив но то ста-
ва ње во упот реба.
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