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I

Друш тва та на ка пи та лот (ак ци о нер ски те 
друш тва и друш тва та со ог ра ни че на од го вор-
ност), во те кот на сво е то ра бо те ње мо жат да 
спро ве дат раз лич ни ста тус ни про мени.

Чес ти се слу ча и те на при со е ди ну ва ње или 
спо ју ва ње на друш тва та со цел да се ок руп ни 
ка пи та лот (концен тра ци ја на ка пи та лот), од-
нос но друш тво то да се стек не со по го ле ми 
сред ства, за да мо же да ре а ли зи ра по с ло же ни 
де лов ни пот фати.

Но, не се рет ки ни слу ча и те ко га друш тва та 
спро ве ду ва ат по ста пка за по делба. По дел ба-
та во од нос на спо ју ва ње то се раз ли кува, би-
деј ќи се врши де концен тра ци ја на ка пи та лот. 
На при мер, ако ед но друш тво ста на ло го ле мо 
и гло мазно, би деј ќи врши по ве ќе деј нос ти 
кои не се сродни, со по дел ба та прак тич но 
ќе се из врши фор мал на де концен тра ци ја на 
сред ства та и ќе се из врши пре нос на не кои 
деј нос ти на но ви те друш тва. Крај на та цел на 
по дел ба та е се ка ко по е фи кас но ра бо те ње на 
си те друш тва.

Во спи са ни е то Реп ре зент 2/17, Ви да дов ме 
за ста тус ни те про ме ни за при со е ди ну ва ње и 
спо ју ва ње под нас лов: "При со е ди ну ва ње и 
спо ју ва ње на тр гов ски  друш тва". Во овој 
на пис Ви да ва ме за ста тус ни те про ме ни на 
по дел ба на друш тва та спо ред мо де лот раз-
дво ју ва ње со ос но ва ње и раз дво ју ва ње со 
пре зе мање.

Др. Горан РАФАЈЛОВСКИ

Во За ко нот за тр гов ски те друш тва ("Служ бен вес-
ник на РМ", број 28/04...61/16, во на та мош ни от 

текст: ЗТД), про пи ша ни се мо да ли те ти на по дел ба 
на друш твата.

По дел ба та на друш тва та мо же да се спро ве де на 
два раз лич ни на чи ни и тоа:
Пр виот: Друш тво то што се де ли мо же да го пре не се 

си от имот и об врски и при тоа да прес та не 
без да се спро ве де лик ви да ција, од нос но 
да се спро веде:
• по дел ба на друш тво то со раз дво ју ва ње 

со ос но вање; 
или

• по дел ба на друш тво то со раз дво ју ва ње 
со пре зе мање.

Вто риот: Друш тво то што се де ли мо же да пре не се 
са мо дел од имо тот и об врските и при тоа 
да не прес тане, од нос но да се спро веде:
• по дел ба со из дво ју ва ње со ос но вање;

или
• по дел ба со из дво ју ва ње со пре зе мање.

ЗТД про пи шу ва и т.н. ком би ни ра на по делба, спо ред 
ко ја друш тво то што се де ли ис тов ре ме но го пре не су ва 
си от имот или дел од имо тот и об врските на но ви те и 
на ве ќе по стој ни те друш тва. Ком би ни ра на та по дел ба 
всушност е ком би на ци ја на два та на чи на на по делба: 
раз дво ју ва ње со ос но вање, раз дво ју ва ње со пре зе-
ма ње и из дво ју ва ње со ос но ва ње и из дво ју ва ње со 
пре зе мање.

ПО СТА ПКА ЗА СПРО ВЕ ДУ ВА ЊЕ НА 
ПО ДЕЛ БА НА ДРУШ ТВОТО

По дел ба та на друш твото, би ло да е по мо де лот 
со раз дво ју ва ње или по мо де лот со из дво ју ва ње се 
спро ве ду ва во не кол ку фази:

1. Склу чу ва ње на Спо год ба или до не су ва ње на 
План (и две те во фор ма на но тар ски акт):
• Сог лас но член 520 од ЗТД, Спо год ба та со ко ја 

се уре ду ва ат ус ло ви те за по дел ба ја склу чу ва-
ат ор га ни те на уп ра ву ва ње на друш тва та кои 
учес тву ва ат во по ста пката, ко га по дел ба та се 

ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА
РАЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ ИЛИ СО ПРЕЗЕМАЊЕ
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врши со раз дво ју ва ње со пре зе ма ње или ко га 
по дел ба та се врши со из дво ју ва ње со пре зе-
мање,

• Сог лас но член 521 од ЗТД, ор га нот на уп ра-
ву ва ње на друш тво то што се де ли до не су ва 
План за по дел ба ко га по дел ба та се врши со 
раз дво ју ва ње со ос но ва ње или со из дво ју ва ње 
со ос но ва ње на но ви друш тва;

2. Упис на пред бе леж ба на Спо год ба та или Пла нот 
во Цен трал ни от ре гис тар со пот реб на та до ку-
мен та ција;

3. Об ја ва на пред бе леш ка та на Спо год ба та или 
Пла нот во Служ бен Вес ник на РМ и ба рем во 
еден дне вен вес ник;

4. Из вес ту ва ње по писмен пат до поз на ти те до-
ве ри те ли чии по ба ру ва ња над ми ну ва ат 10.000 
ев ра во де нар ска про тиввред ност;

5. Под го тов ка на до ку мен та ци ја та за увид на сод-
руж ни ци те или ак ци о не рите:
• Сос та ву ва ње на го диш на смет ка во рок кој 

не мо же да би де по мал од три ме се ци од де-
нот на склу чу ва ње на Спо год ба та или Пла нот, 
ако го диш на та смет ка за по след на та де лов на 
го ди на не е по ста ра од шест ме сеци,

• Из веш тај за из врше на ре ви зи ја на Спо-
год ба та или Пла нот од еден или по ве ќе 
ов лас те ни ре ви зо ри сог лас но член 525 од 
ЗТД,

• Из веш тај за ста тус на та про ме на на ор га нот 
на уп ра ву ва ње на друш тво то сог лас но член 
526 од ЗТД;

6. Нај мал ку 30 де на пред од ржу ва ње на Со би-
рот на сод руж ни ци или Соб ра ни е то на ак ци о-
нери, на кое ќе се од лу чу ва за при фа ќа ње на 
Спо год ба та или Пла нот, це ла та до ку мен та ци-
ја од точ ка та 5, за ед но со го диш ни те смет ки 
од прет ход ни те три го ди ни на си те друш тва 
кои учес тву ва ат во по ста пката тре ба да би де 
обез бе де на за увид од стра на на сод руж ни-
ци те или ак ци о не ри те ка ко под го тов ка за од-
лу чу вање;

7. Нај мал ку 30 де на мо ра да по ми нат од об ја ва-
та на пред бе леш ка та на Спо год ба та и Пла нот 
во Цен трал ни от ре гис тар. По ис те кот на овој 
рок мо же да се од ржи Со би рот на сод руж ни-
ци или Соб ра ни е то на ак ци о не ри на кое ќе се 
од лу чу ва за при фа ќа ње на Спо год ба та или 
Пла нот;

8. До не су ва ње на Од лу ка та за пот врду ва ње на 
Спо год ба та или Пла нот на Со би рот на сод руж-
ни ци или Соб ра ни е то на ак ци о нери, кое го во-
ди но тар, за што но та рот сос та ву ва за пис ник; 
и

9. При ја ва за упис на ста тус на та про ме на во Цен-
трал ни от ре гис тар со пот реб на та до ку мен та-
ција.

ПО ДЕЛ БА НА ТР ГОВ СКО ДРУШ ТВО 
СО РАЗ ДВО ЈУ ВАЊЕ

По дел ба та на тр гов ско друш тво со раз дво ју вање, 
ка ко што прет ход но е ка жа но се врши на два на чи на 
и тоа:

• Раз дво ју ва ње со ос но вање; и
• Раз дво ју ва ње со пре зе мање.
И во два та слу чаи друш тво то кое се де ли прес-

та ну ва без да се спро ве де по ста пка на лик ви да-
ција.

1. РАЗ ДВО ЈУ ВА ЊЕ СО ОС НО ВАЊЕ

При раз дво ју ва ње со ос но вање, се ос но ва ат но ви 
друш тва, а друш тво то што се де ли прес та нува.

Со Пла нот за по дел ба се уре ду ва ат си те пра шања, 
но нај важ но е тоа: соп стве ни кот кој има од ре ден дел 
во друш тво то кое се дели, по по дел ба та да рас по ла-
га со ед нак ва вред ност на уде лот во но во ос но ва но то 
друш тво.

Раз дво ју ва ње то со ос но ва ње мо же да се при ка же 
на след ни ов на чин:

Раз дво ју ва ње со ос но вање

Во про дол же ние да ден е при мер за по дел ба на 
друш тво со ог ра ни че на од го вор ност спо ред мо дел 
раз дво ју ва ње со ос но ва ње на но ви друш тва.

II

НОВООСНОВАНО 
ДРУШТВОБ

ДРУШТВО 
КОЕ СЕ ДЕЛИA

НОВООСНОВАНО 
ДРУШТВОВ
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1.	 Сод	руж	ни	ци	те	 на	 друш	тво	то	А - ДОО	 за	
про	из	вод	ство	и	тр	го	ви	ја	 до	не	ле	од	лу	ка	 за	
от	поч	ну	ва	ње	на	по	ста	пка	за	по	дел	ба	со	ос
но	ва	ње	на	две	но	ви	друш	тва:	

•	 Друш	тво	Б	за	про	из	вод	ство

•	 Друш	тво	В	за	тр	го	вија

2.	 Да	тум	на	по	дел	ба	30.06.2017	го	дина

3.	 Но	во	ос	но	ва	ни	те	 друш	тва	 се	 со	ли	дар	ни	
долж	ни	ци	на	до	ве	ри	те	ли	те	на	друш	тво	то	
A кое	се	де	ли	 (друш	тво	то	кое	прес	та	ну	ва	
да	по	стои)

4.	 Уде	ли	те	 на	 сод	руж	ни	ци	те	 во	 ос	нов	на	та	
глав	ни	на	на	друш	тво	то	А	кое	се	де	ли		пред	
по	дел	ба	та	се:

Р.бр Содружници Износ %

1 СодружникНН 4.000.000 23,53%

2 СодружникСС 5.500.000 32,35%

3 СодружникТН 3.600.000 21,18%

4 СодружникВВ 2.000.000 11,76%

5 СодружникГС 1.900.000 11,18%

Основнаглавнина: 17.000.000 100%

5.	 Но	во	то	друш	тво	Б	за	про	из	вод	ство,	во	ос
нов	на	та	глав	ни	на	на	Друш	тво	то	А кое	се	
де	ли	 учес	тву	ва	 со	53,53%,	 од	нос	но	 со	 уде
ли	те	на	сод	руж	ни	ци	те	СС и	ТН

6.	 Но	во	то	друш	тво	В за	тр	го	вија,	во	ос	нов	на
та	глав	ни	на	на	Друш	тво	то	А кое	 се	де	ли	
учес	тву	ва	со	46,47%,	од	нос	но	со	уде	ли	те	на	
сод	руж	ни	ци	те	НН,	ВВ и	ГС

ВрзоснованаПланотзаподелбасоставенвофор
мананотарскиакт,друштвотоАкоеседелисоставило
Делбенбиланс:

ДЕЛБЕНБИЛАНС
НАДРУШТВОТОА
на30.06.2017година

Опис ДруштвоА
коеседели

ДруштвоБ
ново

ДруштвоВ
ново

АКТИВА    

А НЕТЕКОВНИ
СРЕДСТВА

49.050.000 26.450.000 22.600.000

I	 Не	ма	те	ри	јал	ни	
сред	ства 30.000 30.000 

• Лиценцаза 
минерална 
суровина

30.000 30.000 

II	 Ма	те	ри	јал	ни	
сред	ства 48.220.000 26.020.000 22.200.000

• деловназграда 21.000.000  21.000.000
• производен 
погон 25.500.000 25.500.000 

• магацин1   1.200.000  1.200.000
• магацин2      520.000 520.000 

IV	 Дол	го	роч	ни	 
фи	нан	сис	ки	
сред	ства

800.000 400.000 400.000

Б ТЕКОВНИ
СРЕДСТВА 3.040.000 1.433.777 1.606.223

I	 За	лихи 710.000 530.000 180.000
• суровинии 
материјали 530.000 530.000 

• готови 
производи 100.000  100.000

• стока   80.000  80.000
II	 По	ба	ру	вања 1.700.000 500.000 1.200.000
III	 Па	рич	ни	 

сред	ства 			630.000 	403.777 	226.223

ВКУПНОАКТИВА 52.090.000 27.883.777 24.206.223

ПАСИВА 
А ГЛАВНИНА

ИРЕЗЕРВИ 41.350.000 22.058.055 19.291.945

I	 Ос	нов	на	 
глав	нина 17.000.000 9.100.000	 7.900.000	

II	 Ре	зерви 5.000.000 2.600.000 2.400.000
III	 Аку	му	ли	ра	на	 

до	бивка 16.000.000 8.564.800 7.435.200

IV	 До	бив	ка	од	 
те	ков	на	го	дина 3.350.000 1.793.255 1.556.745

Б ОБВРСКИ 10.740.000 5.825.722 4.914.278
I	 Дол	го	роч	ни	 

об	врски 7.300.000 3.705.722 3.594.278

II	 Крат	ко	роч	ни	
об	врски 3.440.000 2.120.000 1.320.000

ВКУПНОПАСИВА 52.090.000 27.883.777 24.206.223

Пример: Поделбанадруштво-раздвоју-
вањесоосновањенадвенови
друштва
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Врз ос но ва на Дел бе ни от би ланс во но во ос но ва-
ни те друш тва Б и В сод руж ни ци те ќе учес тву ва ат со 
уде ли и тоа:

Р.
бр Сод руж ници

Во ДРУШ ТВО Б Во ДРУШ ТВО В

из нос % из нос %

1 Сод руж ник НН 5.500.000 60,44% - -

2 Сод руж ник СС 3.600.000 39,56% - -

3 Сод руж ник ТН - - 4.000.000 50,63%

4 Сод руж ник ВВ - - 2.000.000 25,32%

5 Сод руж ник ГС - - 1.900.000 24,05%

Ос нов на глав ни на 
и % на уде ли те на 
сод руж ни ци те во 
но ви те друш тва

9.100.000 100% 7.900.000 100%

Важно: Но во ос но ва ни те друш тва Б и В врз ос но ва 
на Дел бе ни от би ланс ќе ги сос та ват сво и те 
По чет ни би ланси на состојбата.

2. РАЗ ДВО ЈУ ВА ЊЕ СО ПРЕ ЗЕ МАЊЕ

Пос та пката на по дел ба та на друш тва та спо ред 
мо де лот на раз дво ју ва ње со пре зе ма ње е неш то по с-
ло же на од по дел ба та со мо де лот раз дво ју ва ње со ос-
но вање, би деј ќи во овој слу чај тре ба да се во ди сметка: 

• за ин те ре си те на соп стве ни ци те на друш тво то 
кое е пре зе мач, ка ко и 

• за ин те ре си те на соп стве ни ци те на друш тво то 
кое се де ли и нив но то учес тво во друш тво то пре-
зе мач. 

Ова осо бе но е зна чај но ко га ста ну ва збор за ак ци-
о нер ски друш тва.

Имо тот и об врските од друш тво то кое се де ли го 
пре зе ма ат ве ќе по стој ни друш тва.

Раз дво ју ва ње то со пре зе ма ње мо же да се при ка же 
на след ни ов на чин:

Раз дво ју ва ње со пре зе мање

Во про дол же ние да ден е При мер, за по дел ба на 
ак ци о нер ско друш тво спо ред мо де лот - раз дво ју ва ње 
со пре зе мање.

1. Имо тот и об врските на ак ци о нер ско то друш -
тво АД-А кое се де ли го преземаат две по-
стој ни ак ци о нер ски друш тва - пре зе ма чи АД-Б 
и АД-В 

2. Ос нов на та глав ни на на три те ак ци о нер ски 
друш тва пред по дел ба та во број на ак ции е 
следна: 

• 60.000 ак ции по но ми нал на вред ност од 100 
де на ри на АД-А (кое се дели)

• 10.000 ак ции по но ми нал на вред ност од 100 
де на ри на АД-Б (пре зе мач)

• 30.000 ак ции по но ми нал на вред ност од 100 
де на ри на АД-В (пре зе мач)

3. Спо ред Спо год ба та АД-Б и АД-В пре зе ма чи ќе 
ја зго ле мат ос нов на та глав ни на со из да ва ње 
на но ви ак ции и тоа:

• 10.000 ак ции ќе из да де АД-Б, со што ос нов-
на та глав ни на ќе би де 20.000 ак ции

• 50.000 ак ции ќе из да де АД-В, со што ос нов-
на та глав ни на ќе би де 80.000 ак ции

Важно: Зна ча ен ус лов на по дел ба та е: ак ци о не ри те 
од друш тво то АД-А кое се дели, во друш тва-
та пре зе ма чи АД-Б и АД-В, да се стек нат со 
ак ции сраз мер но на учес тво то кое го има ле 
во ка пи та лот на друш тво то АД-А, или тре ба 
да се обеш те тат.

На при мер, ако друш тво то АД-А кое се де ли има 
10 ак ци о не ри и се кој од нив има по 10% од ак ци и те на 
АД-А, се кој од нив би до бил по 10% од но во из да де-
ни те ак ции и то а  во АД-Б (1.000 ак ции по 100 де нари) 
и во АД-В (5.000 ак ции по 100 де нари).

Во про дол же ние е да ден Дел бен би ланс на друш-
тво то АД-А кое се дели:

При мер: По дел ба на друш тво - 
раз дво ју ва ње со пре зе мање

ПОСТОЈНО ДРУШТВО 
- ПРЕЗЕМАЧБ

ДРУШТВО 
КОЕ СЕ ДЕЛИA

ПОСТОЈНО ДРУШТВО 
- ПРЕЗЕМАЧВ
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ДЕЛБЕНБИЛАНСНААД-А
(друштвокоеседели)

наден____________година

Опис
АД-А

(друштво
коеседели)

Делкојгопрезема

АД-Б
преземач

АД-В
преземач

АКТИВА    

А НЕТЕКОВНИ
СРЕДСТВА

16.300.000 3.775.000 12.525.000

I	 Не	ма	те	ри	јал	ни	
сред	ства 700.000 175.000 525.000

II	 Ма	те	ри	јал	ни	
сред	ства 15.600.000 3.600.000 12.000.000

• Земјиште 11.000.000 2.450.000 8.550.000

•Постројкии 
опрема 4.600.000 1.150.000 3.450.000

Б ТЕКОВНИ
СРЕДСТВА 8.390.000 2.125.000 6.265.000

I	 За	лихи 3.020.000 855.000 2.165.000

•Залихана 
материјали    1.420.000 410.000 1.010.000

•Стоканазалиха      1.600.000 445.000 1.155.000

II	 По	ба	ру	ва	ња	од	
ку	пу	вачи      2.050.000 505.000 1.545.000

III	 Па	рич	ни	 
сред	ства      3.320.000 765.000 2.555.000

ВКУПНОАКТИВА 24.690.000 5.900.000 18.790.000

ПАСИВА 
А ГЛАВНИНА

ИРЕЗЕРВИ 11.500.000 2.470.000 9.030.000

I	 Ос	нов	на	 
глав	нина 6.000.000 1.000.000 5.000.000

II	 Ре	зерви 2.500.000 725.000 1.775.000

III	 Аку	му	ли	ра	на	 
до	бивка 2.100.000 525.000 1.575.000

IV	 До	бив	ка	од	 
те	ков	на	го	дина 900.000 220.000 680.000

Б ОБВРСКИ 13.190.000 3.430.000 9.760.000

I	 Дол	го	роч	ни	 
об	врски 9.320.000 2.330.000 6.990.000

II	 Крат	ко	роч	ни	
об	врски 3.870.000 1.100.000 2.770.000

ВКУПНОПАСИВА 24.690.000 5.900.000 18.790.000

ВрзоснованаДелбениотбиланснаАД-А,друш
тватапреземачиАД-БиАД-В,ќесоставатБиланси
насостојбатасопреземениотделоддруштвотоАД-А:

БИЛАНСНАСОСТОЈБА
(ИЗВЕШТАЈЗАФИНАНСИСКАТАСОСТОЈБА)
НААД-Б_____________________________

(друштвоштопреземаделодАДА)
наден____________година

Опис Пред
преземање

Дел
преземен
одАД-А

Вкупно

АКТИВА    

А НЕТЕКОВНИ
СРЕДСТВА

3.080.000 3.775.000 6.855.000

I	 Не	ма	те	ри	јал	ни	
сред	ства 200.000 175.000 375.000

II	 Ма	те	ри	јал	ни	
сред	ства 2.880.000 3.600.000 6.480.000

• Земјиште 1.900.000 2.450.000 4.350.000

•Постројкии 
опрема 980.000 1.150.000 2.130.000

Б ТЕКОВНИ
СРЕДСТВА 2.820.000 2.125.000 4.945.000

I	 За	лихи    1.810.000 855.000 2.665.000

•Залихана 
материјали    790.000 410.000 1.200.000

•Стоканазалиха      1.020.000 445.000 1.465.000

II	 По	ба	ру	ва	ња	од	
ку	пу	вачи      355.000 505.000 860.000

III	 Па	рич	ни	 
сред	ства      655.000 765.000 1.420.000

ВКУПНОАКТИВА 5.900.000 5.900.000 11.800.000

ПАСИВА 

А ГЛАВНИНА
ИРЕЗЕРВИ 3.540.000 2.470.000 6.010.000

I	 Ос	нов	на	 
глав	нина 1.000.000 1.000.000 2.000.000

II	 Ре	зерви 1.000.000 725.000 1.725.000

III	 Аку	му	ли	ра	на	 
до	бивка 910.000 525.000 1.435.000

IV	 До	бив	ка	од	 
те	ков	на	го	дина 630.000 220.000 850.000

Б ОБВРСКИ 2.360.000 3.430.000 5.790.000

I	 Дол	го	роч	ни	 
об	врски 1.850.000 2.330.000 4.180.000

II	 Крат	ко	роч	ни	
об	врски 510.000 1.100.000 1.610.000

ВКУПНОПАСИВА 5.900.000 5.900.000 11.800.000



8 REPREZENT  SEPTEMVRI  9/2017

Сметководство

III
БИ ЛАНС НА СОС ТОЈ БА 

(ИЗ ВЕШ ТАЈ ЗА ФИ НАН СИС КА ТА СОС ТОЈБА) 
НА АД-В _____________________________ 

(друш тво што пре зе ма дел од АД-А)
на ден ____________ го дина

Опис Пред 
преземање

Дел 
преземен 
од АД-А

Вкупно

АК ТИ ВА      

А НЕ ТЕ КОВ НИ
СРЕД СТВА

10.235.000 12.525.000 22.760.000

I Не ма те ри јал ни 
сред ства 700.000 525.000 1.225.000

II Ма те ри јал ни 
сред ства 9.535.000 12.000.000 21.535.000

• Зем јиште 4.900.000 8.550.000 13.450.000

• Пос трој ки и 
оп рема 4.635.000 3.450.000 8.085.000

Б ТЕ КОВ НИ 
СРЕД СТВА 8.555.000 6.265.000 14.820.000

I За лихи 4.425.000 2.165.000 6.590.000

• За ли ха на 
ма те ри јали    1.800.000 1.010.000 2.810.000

• Сто ка на за лиха      2.625.000 1.155.000 3.780.000

II По ба ру ва ња од 
ку пу вачи      1.600.000 1.545.000 3.145.000

III Па рич ни 
сред ства      2.530.000 2.555.000 5.085.000

ВКУП НО АК ТИВА 18.790.000 18.790.000 37.580.000

ПА СИ ВА   

А ГЛАВ НИ НА 
И РЕ ЗЕРВИ 12.990.000 9.030.000 22.020.000

I Ос нов на 
глав нина 3.000.000 5.000.000 8.000.000

II Ре зерви 3.640.000 1.775.000 5.415.000

III Аку му ли ра на 
до бивка 4.100.000 1.575.000 5.675.000

IV До бив ка од 
те ков на го дина 2.250.000 680.000 2.930.000

Б ОБ ВРСКИ 5.800.000 9.760.000 15.560.000

I Дол го роч ни 
об врски 3.920.000 6.990.000 10.910.000

II Крат ко роч ни 
об врски 1.880.000 2.770.000 4.650.000

ВКУП НО ПА СИВА 18.790.000 18.790.000 37.580.000

ДА НО ЧЕН АС ПЕКТ 
НА ПО ДЕЛ БА НА ДРУШ ТВО

Во слу чај на ста тус на про ме на - по дел ба на друш-
тво според моделот на раз дво ју ва ње со ос но вање,  
пок рај смет ко вод стве ни от ас пект од осо бе но зна-
че ње е и ода но чу ва ње то или не о да но чу ва ње то на 
сред ствата, од нос но ка пи та лот кои се пре не су ва ат 
на но ви те друш тва или на друштвата преземачи.

Чес то се по ста ву ва пра ша њето:

Да ли пре но сот на имо тот и об врските 
под ле жат на ода но чу ва ње или не и со кој 
За кон?

1 Во За ко нот за да но кот на до бив ка "Служ бен 
вес ник на РМ", број 112/14...190/16, за ста тус ни 
про ме ни е про пи шано: 
Во член 25:

“(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 та про це на на имо тот и на об врските 
по об јек тив на вред ност и до кол ку ре ва ло ри за-
ци о ни те ре зер ви се за пи шу ва ат во ос нов на та 
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.“

Во член 27:
“(1) Да ноч ни те об врз ни ци кај кои нас та на ла 

ста тус на из ме на (по делба, спо ју ва ње и при-
со е ди ну вање), до Упра ва та за јав ни при хо ди 
дос та ву ва ат Го диш на смет ка и Да ноч на при-
ја ва за пе ри о дот од по че то кот на го ди на та 
до да ту мот на нас та ну ва ње на ста тус на та 
про ме на во Цен трал ни от ре гис тар на Ре пуб-
ли ка Ма ке до нија, ка ко и по че тен би ланс на 
сос тој ба на но во то друш тво кое про дол жу ва 
со врше ње на деј ност.

(2) Ако кај да ноч ни от об врз ник нас та не 
ста тус на из ме на се сме та де ка по стои да но-
чен кон ти ну и тет до кол ку да ноч ни от об врз ник 
про дол жу ва со деј нос та кое не ма вли ја ние на 
ода но чу ва њето.
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Сметководство

Основна 
главнина .............600.000

НОВООСНОВАНО 
ДРУШТВОБ

Основна 
главнина ...........1.000.000
Ревалоризациони 
резерви ................200.000
Вкупно 
капитал ............1.200.000

ДРУШТВО 
КОЕ СЕ ДЕЛИA

При мер: Ос нов на та глав ни на на 
но во ос но ва ни те друш тва е 
зго ле ме на - тре ба да се пла ти 
да нок на до бив ка

(3) Кон ти ну и те тот во ода но чу ва ње то од 
став (2) од овој член по стои са мо ако при пре-
но сот на друш тво то што превзе ма не дој де 
до про ме на во про це на та на вред нос та на 
имо тот и на об врските на друш тво то што 
пре не сува. 

(4) Кон ти ну и те тот во ода но чу ва ње не по-
стои до кол ку со зго ле му ва ње то на про це не-
та та вред ност на имо тот и об врските над 
смет ко вод стве на та деј ност, се зго ле ми ос-
нов на та глав ни на на друш тво то што пре зема, 
то гаш так во то зго ле му ва ње се ода но чува."

Спо ред прет ход но ци ти ра ни те од ред би да нок на 
до бив ка се пресме ту ва и пла ќа до кол ку ос нов на та 
глав ни на на но во фор ми ра ни те друш тва од по дел ба та 
им се зго ле ми за ре ва ло ри за ци о ни те ре зерви, од нос-
но ко га ре ва ло ри за ци о ни те ре зер ви се за пи шу ва ат 
во ос нов на та глав ни на на но ви те друш тва или на 
друштвата преземачи.

Во про дол же ние Ви да ва ме ше мат ски при каз ко га 
не се плаќа, од нос но ко га се пла ќа да нок на до бивка 
во случај на поделба - раздвојување со основање:

Во овој слу чај, би деј ќи е зго ле ме на ос нов на та 
глав ни на на но во ос но ва ни те друш тва за ре ва ло ри-
за ци о ни те ре зер ви ќе се пресме та и пла ти да нок на 
до бив ка 20.000 (200.000 х 10%).

2 Во 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, ста тус-
ни те про ме ни (спо ју ва ње, по дел ба и слично), не се 
сме та ат за про мет кој под ле жи на ода но чу вање. 
Тоа зна чи при пре но сот на сред ства та на но во ос но-
ва ни те друш тва или друштвата преземачи не тре ба 
да се пресме та да нок на до да де на вред ност.

3 Во За ко нот за да но ци те на имот "Служ бен вес ник 
на РМ", број 61/04...23/16, во член 25 став 1 точ ка 
10 е про пи шано: 

"Да нок на про мет на нед виж нос ти не се 
плаќа:…

…10) при вло жу ва ње на нед виж нос ти во 
ка пи та лот на тр гов ски те друш тва."  

Тоа зна чи пре но сот на нед виж нос ти те во но во-
ос но ва ни те друш тва или во друштвата преземачи 
не се ода но чу ва со да нок на имот.

При мер: Ос нов на та глав ни на на 
но во ос но ва ни те друш тва 
не е зго ле ме на - не се пла ќа 
да нок на до бивка

Основна 
главнина ..............500.000
Ревалоризациони 
резерви ................100.000
Вкупно 
капитал ...............600.000

НОВООСНОВАНО 
ДРУШТВОБ

Основна 
главнина ...........1.000.000
Ревалоризациони 
резерви ................200.000
Вкупно 
капитал ............1.200.000

ДРУШТВО 
КОЕ СЕ ДЕЛИA

НОВООСНОВАНО 
ДРУШТВО

Основна 
главнина ..............500.000
Ревалоризациони 
резерви ................100.000
Вкупно 
капитал ...............600.000

В

Основна 
главнина .............600.000

НОВООСНОВАНО 
ДРУШТВОВ
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КОМПЕНЗАЦИЈА И ЦЕСИЈА 
ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Јасмина РАфАЈЛОВСКА Во чле нот 325 од ЗОО про пи ша но е кои оп шти ус
ло ви тре ба да би дат ис пол не ти:

 исто род ност на по ба ру ва ња та, што зна чи по
ба ру ва ња та да гла сат на па ри или дру ги за мен
ли ви пред ме ти од ист род и ист ква ли тет;

 за ем ност на по ба ру ва ња та, по стои ко га се
ко ја стра на во ком пен за ци ја та во ед но и дол жи 
и по ба ру ва;

 ста са ност на по ба ру ва ња та, зна чи во мо мен тот 
на пре би ва ње то на по ба ру ва ња та да се ста са ни 
за нап ла та, што зна чи не мо жат да се пре би ва ат 
по ба ру ва ња што не се ста са ни за нап ла та.

Се ка ко од овие оп шти ус ло ви по сто јат и иск лу чо ци, 
би деј ќи во чле нот 325 ста ну ва збор са мо за две стра ни.

Со ком пен за ци ја та, исто та ка, се из бег ну ва ко га 
ед на стра на ќе пад не во сте чај или е ин сол вент на, дру
га та стра на ко ја има спре ма неа и по ба ру ва ње и долг, 
да не мо же да го на ми ри сво е то по ба ру ва ње, би деј ќи 
со ком пен за ци ја та се гас не ка ко по ба ру ва ње то та ка и 
дол гот на исто род ни те и ста са ни об вр ски.

Докол ку врз ед на од стра ни те што вр шат ком пен за ци
ја се отво ри сте чај, во тој слу чај се сме та де ка неј зи ни те 
по ба ру ва ња, од нос но дол го ви се ста са ни, та ка што прет
ста ву ва иск лу чок од ус ло вот "ста са ност". По ба ру ва ња та 
врз кои по стои ус лов, мо же да се ком пен зи ра ат докол ку 
од ло же ни от ус лов се ис пол ни. Ако пак се ис пол ни рас
кин ли ви от ус лов, во тој слу чај по ба ру ва ње то пре ста на ло, 
па тоа не мо же да се ком пен зи ра.

Спо ред чле нот 326 од ЗОО, пре би ва ње то не на
ста ну ва са мо по се бе, ту ку е по треб но ед на та стра на 
да да де на дру га та стра на Из ја ва за ком пен за ци ја. 
Фор ма та на оваа из ја ва не е про пи ша на.

По да де на та Из ја ва за ком пен за ци ја се сме та де ка 
пре би ва ње то на ста на ло ко га се стек на ти ус ло ви те, од
нос но во мо мен тот ко га ме ѓу себ ни те по ба ру ва ња и об
вр ски ста са ле за нап ла та. Тоа зна чи, ком пен за ци ја та 
не на ста ну ва ко га е да де на Из ја ва та за ком пен за ци ја, 
ту ку ко га се стек на ле ус ло ви те за ком пен за ци ја, а тоа 
по пра ви ло е пред да се да де из ја ва та.

Из ја ва та за ком пен за ци ја не мо же да се од бие и 
не е по треб на сог лас ност од дру га та стра на ко ја 

Нап ла та та на по ба ру ва ња, од нос но на ми
ру ва ње то на об вр ски те, освен без го то вин ски 
и во огра ни чен из нос го то вин ски, друш тво то 
мо же да ги из вр ши и по пат на т.н. "плаќањесо
пресметка", са мо врз ос но ва на ве ро до стој на 
до ку мен та ци ја  из ја ва за ком пен за ци ја, до го
вор за це си ја и слич но.

Сог лас но член 2 став 1 точ ка 11 од За ко
нот за плат ни от про мет ("Служ бен вес ник на 
РМ" број 113/07...170/13) "Пла ќа ње со прес ме
тка" прет ста ву ва ме ѓу себ но на ми ру ва ње на 
па рични те об вр ски и по ба ру ва ња ме ѓу учес
ни ци те во плат ни от про мет со ком пен за ци ја, 
асиг на ци ја, це си ја, пре зе ма ње на долг и дру ги 
об ли ци на ме ѓу себ но на ми ру ва ње на об вр ски 
и по ба ру ва ња.

Сог лас но член 25 од За ко нот за плат ни от 
про мет си те учес ни ци во плат ни от про мет 
кои има ат бло ки ра на транс ак ци ска сме тка 
ќе мо жат да вр шат пла ќа ње со прес ме тка 
(со компензација или цесија) најдоцна до 31 
Декември 2017 година. 

1. КОМПЕНЗАЦИЈА НА МЕ ЃУ СЕБ НИ ТЕ 
ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Пре би ва ње то (com pen sa tio) е на чин на пре ста нок 
на об ли га то рен од нос, со кој ме ѓу себ ни те по ба ру ва ња 
на две и по ве ќе стра ни се на ми ру ва ат по прес ме тко
вен пат. За ин сти ту тот зна чај но е де ка се пре би ва ат 
по ба ру ва ња со по ба ру ва ња од нај мал ку два долж нич
кодо ве ри тел ски од но си, кои не мо ра да има ат иста 
прав на ос но ва, ни ту по ба ру ва ња та да би дат со исти 
вред но сти, ни ту мо ра да на ста нат во исто вре ме.

Пре би ва ње то (ком пен за ци ја ) е ре гу ли ра но во чле
но ви те од 325 до 332 од За ко нот за об ли га ци о ни те 
од но си ("Служ бен вес ник на РМ", број 18/01...161/09, 
во на та мош ни от текст: ЗОО).
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Пример1: Изјавазакомпензација
(дваучесника)

учествувавокомпензацијата, би деј ќи ком пен за ци ја
та е ед но стран чин, ко га ста ну ва збор за два учес ни ка.

Иск лу чок е, ко га во пре би ва ње то учес тву ва ат по ве
ќе од два учес ни ка, би деј ќи ста ну ва збор за до бро вол
на ком пен за ци ја и се кој учес ник тре ба со свој пот пис и 
пе чат да го при фа ти учес тво то во ком пен за ци ја та.

Об вр ски те мо жат да се пре би јат со за ста ре ни по ба
ру ва ња, са мо ако тоа не би ло за ста ре но во мо мен тот 
ко га се стек на ле ус ло ви те сог лас но став 1 од член 328 
од ЗОО. Меѓутоа, акодолжникот за застареното
побарувањенеистакнеприговорназастареност
изастаренотопобарувањеможедасепребие.

Пре би ва ње то мо же да би де пот пол но ако из но сот 
на по ба ру ва ње то е ист со из но сот на об вр ски те или 
де лум но ако из но сот на по ба ру ва ње то е по го лем од 
из но сот на об вр ска та, во тој слу чај пре би ва ње то се 
вр ши во ви си на на по ма ли от из нос.

Че сто па ти се по ста ву ва пра ша ње то:
Даликакоучесниквокомпензацијатаможе

дабидеифизичколице-граѓанин?
Одговороте:Може, би деј ќи не по стои за кон ска 

за бра на за исто то.
Во те о ри ја та и пра кти ка та по сто јат след ни ве ви до

ви пре би ва ња (ком пен за ции):
 законскопребивање(com pen za tio ex le ge) на

ста ну ва по си ла на за кон ко га ќе се стек нат си те 
за кон ски пред ви де ни прет по ста вки и не за вис но 
од вол ја та на учес ни ци те во пре би ва ње то или 
од лу ка та на су дот;

 пребивањесо едностранаизјаванаволја 
би деј ќи за тоа се ис пол ни ле за кон ски те ус ло ви;

 договорнопребивање (com pen sa tio vo lun ta ria) е 
доб ро вол но пре би ва ње на ме ѓу себ ни те по ба ру
ва ња ка ко ре зул тат на вол ја та на стра ни те и не 
мо ра ат да се при др жу ва ат на за кон ски те ус ло ви 
за пре би ва ње, на при мер: мо жат да се пре би ва ат 
и не ста са ни или не исто род ни по ба ру ва ња;

 судскопребивање (com pen sa tio ne ces sa ria), 
на ста ну ва со суд ска од лу ка.

Спо ред бро јот на учес ни ци те пре би ва ње то мо же 
да би де:

 со ед но стра на из ја ва (два учес ни ка);
 мул ти ла те рал но  лан ча но (3 и по ве ќе учесници).

Во кои слу чаи не мо же да се вр ши пре би ва ње?

Спо ред член 330 од ЗОО, не мо же да се вр ши пре
би ва ње на по ба ру ва ња и тоа:

 побарувањекоенеможедасезаплени;
 побарувањена предметиили вредностина

предметикоинадолжникотмубиледадени
начувањеилизаем,иликоидолжникотгизел
бесправноилигизадржалбесправно;

 побарувањенастанатосонамернопричину-
вањештета;

 побарувањенанадоместнаштетапричинета
сооштетувањеназдравјеилисопричинување
насмрт;и

 побарувањештопроизлегуваодзаконскаоб-
врсказаиздржување.

1. МакпромДОО Скоп је за про да де на 
сто ка на КонексДОО Скоп је му 
до ста вил фра 80 со ва лу та на 
пла ќа ње 26.05.2017 го ди на 
(80.000 + 14.400 ДДВ) ............................ 94.400

2. КонексДОО  Скоп је за из вр ше на 
ус лу га на МакпромДОО Скоп је 
му до ста вил фра 20 со ва лу та на 
пла ќа ње 05.09.2017 го ди на 
(60.000 + 10.800 ДДВ) ............................ 70.800

3. КонексДОО  Скоп је на 
08.09.2017 го ди на му до ста вил 
на МакпромДОО Скоп је 
Из ја ва за ком пен за ци ја ......................... 70.800
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Пример2: Компензацијасоповеќеучесници

КНИЖЕЊЕ:

120 - По ба ру ва ња од 
ку пу ва чи во зем ја та ................70.800
740 - Про даж ба на 

про из во ди и ус лу ги ..................60.000
230 - Об вр ски за ДДВ .......................10.800

По ф-ра 20 из вр ше на ус лу га
220 - Об вр ски спре ма 

до ба ву ва чи во зем ја та ............70.800
120 - По ба ру ва ња од 

ку пу ва чи во зем ја та .................70.800
По Из ја ва за ком пен за ци ја број 10/17

КајМакпромДОО-Скопје

120 - По ба ру ва ња од ку пу ва чи 
во зем ја та ................................94.400
741 - Про даж ба на сто ки...................80.000
230 - Об вр ски за ДДВ .......................14.400

По ф-ра 80 про да де ни сто ки
410 - Транс порт ни ус лу ги ................60.000
130 - Да нок на до да де на 

вред ност ..................................10.800
220 - Об вр ски спре ма 

до ба ву ва чи во зем ја та .............70.800
По ф-ра 20 из вр ше на ус лу га

220 - Об вр ски спре ма 
до ба ву ва чи во зем ја та ............70.800
120 - По ба ру ва ња од 

ку пу ва чи во зем ја та .................70.800
По Из ја ва за ком пен за ци ја број 10/17

1. БопакДОО - Скоп је по ба ру ва 
од АлтрансДОО- Скоп је по 
ф-ра 10 од 06.09.2017 го ди на 
(150.000 + 27.000 ДДВ) ........................ 177.000

2. АлтрансДОО - Скоп је по ба ру ва 
по ф-ра 60 од КаргоДОО- Скоп је 
од 08.09.2017 го ди на 
(120.000 + 21.600 ДДВ) ........................ 141.600

3. КаргоДОО - Скоп је по ба ру ва од Бопак
ДОО- Скоп је по ф-ра 104 од 14.09.2017 
го ди на (100.000 + 18.000 ДДВ) ........... 118.000

4. БопакДОО- Скоп је со ста вил 
Пред лог за ком пен за ци ја на из нос 
од 118.000 де на ри и ја до ста вил на 
пот пис на си те учес ни ци

70.800

ИЗЈАВАЗАКОМПЕНЗАЦИЈАБРОЈ10/17

КОНЕКСДОО- Скопје МАКПРОМДОО- Скопје
ул. Гоце Делчев бр. 50 ул. Рузвелтова бр. 25
1000 Скопје 1000 СКопје
Сметка: 300-0000124846-10 Сметка: 300-0000056724-40

Врз основа на одредбите од членовите 325 и 332 од Законот за обли-
гационите односи даваме изјава дека ќе извршиме пребивање (компенза-
ција) на следниве меѓусебно стасани парични побарувања во износ од:

Денари ___________

НАШИ ПОБАРУВАЊА С-ка 120 ВАШИ ПОБАРУВАЊА С-ка 220

Ф-рa
број Дата Va Износ Ф-ра

број Дата Va Износ

20 22.05.17 05.09.17 70.800 дел од 80 08.09.17 26.05.17 70.800

ВКуПНО: 70.800 ВКуПНО: 70.800

Razlikata od 23.600 (dvaesetitriiljadii{estotinidenari), }e 
ja pla time virmanski, vo dogovoreniot rok.

Скопје, 08.09.2017 година M.P. Koneks DOO - Skopje

______________________________
(potpis na ovlasten davatel na izjavata)

Напомена: Доколку ја прифатите компензацијата еден 
заверен примерок да ни вратите.

Согласностзакомпензација

Врз основа на Вашата изјава за компензација, даваме согласност за 
пребивање на наведените меѓусебни побарувања и обврски.

Скопје, 08.09.2017 година M.P. Koneks DOO - Skopje

____________________________
(potpis na ovlasteno lice)

Важно: Нај че сто Из ја ва та за ком пен за ци ја е со 
фор ма и со др жи на ка ко што е да де на во це лост, од-
нос но со сог лас ност од дру га та стра на. Ме ѓу тоа ка ко 
што прет ход но ука жав ме на одред би те од ЗОО (член 
326), неморадасебарасогласностнадоверителотза
должниковатаизјава,доволноеизјаватадасодржи
волјанаеднатастраназадагокомпензирасвоето
побарувањесопобарувањенадругатастранаспрема
неа,акосеисполнетиусловитеодчлен325одЗОО.

Тоа зна чи, Из ја ва та за ком пен за ци ја мо же да го 
со др жи са мо де лот од Из ја ва та за ком пен за ци ја, а не 
и сог лас но ста за ком пен за ци ја.

КајКонексДОО-Скопје

660 - Сто ки на за ли ха ......................80.000
130 - Да нок на до да де на 

вред ност ..................................14.400
220 - Об вр ски спре ма 

до ба ву ва чи во зем ја та .............94.400
По ф-ра 80 на ба ве на сто ка
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ПРЕДЛОГ за КОМПЕНзаЦИЈа сО ПОВЕЌЕ УЧЕсНИЦИ

Врз ос но ва на одред би те од чле но ви те 325 и 332 од За ко нот за об ли га ци о ни те од но си да ва ме из ја ва де ка ќе из вр
ши ме пре би ва ње (ком пен за ци ја) на след ни ве ме ѓу себ но ста са ни па рич ни по ба ру ва ња во из нос од:

Де на ри 118.000
По ба ру ва БОПаК аЛТРаНс КаРГО
Дол жи аЛТРаНс КаРГО БОПаК

Ф-ра 
број Да та Vа Из нос Ф-ра 

број Да та Vа Из нос Ф-ра 
број Да та Vа Из нос

10 06.09.17 13.09.17 118.000 дел од 
фра 60

08.09.17 15.09.17 118.000 дел од 
фра 104

14.09.17 20.09.17 118.000

Вкуп но: 118.000 Вкуп но: 118.000 Вкуп но: 118.000

Бо пак ДОО  Скоп је Ал транс ДОО  Скоп је Кар го ДОО  Скоп је

_____________________________(мп)          
пот пис

_____________________________(мп)          
пот пис

_____________________________(мп)          
пот пис

да та___________________20___г. да та___________________20___г. да та___________________20___г.

Во пра кти ка та фор ма та на ком пен за ци ја та во ко ја 
учес тву ва ат по ве ќе стра ни мо же да би де и раз лич на 
од да де на та во При мер 2.

Зна чај но е тоа што овој вид ком пен за ци ја мо ра 
да би де пот пи ша на од си те учес ни ци.

Кни же ње то кај си те учес ни ци ќе се из вр ши нај на

пред врз ос но ва на фа кту ри те за из вр ше ни те про даж
би, од нос но на ба вки или из вр ше ни, од нос но ко ри сте ни 
ус лу ги, а по тоа врз ос но ва на ком пен за ци ја та кај си те 
учес ни ци (Бо пак, Ал транс и Кар го) и ќе се спро ве дат 
след ни ве кни же ња: 220/120 на нај ма ли от из нос, од
нос но 118.000 де на ри:

Кај Бо пак ДОО - скоп је
120  Ал транс 220  Кар го

177.000 118.000  
ком пен за ци ја

118.000 118.000

Кај Кар го ДОО - скоп је
120  Бо пак 220  Ал транс

118.000 118.000  
ком пен за ци ја

118.000 141.600

Кај ал транс ДОО - скоп је
120  Кар го 220  Бо пак

141.600 118.000  
ком пен за ци ја

118.000 177.000
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Пример1: Цесија(отстапувањенапобарување)

2. ЦЕСИЈА(ОТСТАПУВАЊЕ
нАПОБАРУВАЊАТА)

Цесијата(отстапувањенапобарувањата)ерегу
лиранавочленовите424до445одЗОО.

Споредчлен424одЗОО:
"Доверителотможесодоговорсклученсо

третдагопренесуваврзнегосвоетопоба
рување..."

Соцесијанеможедасепренесуваатпобарувања:
 закоидоверителотидолжникотседоговориле

деканеможедасепренесуваврздруг;
 закоедоверителотидолжникотседоговориле

деканеможедасепренесувабезсогласност
надолжникот;

 чиепренесувањеезабранетосозакон;
 коееповрзаносоличностанадоверителот;
 коеспоредсвојатаприродамусеспротивста

вуванапренесувањенадруг.
Значи,доколкумеѓудоверителотидолжникот

постоипобарувањечиепренесувањенеезабране
то,односнонепостоидоговорданесепренесува,
можедасесклучидоговорзацесија,дасецеди
раатстасанитеинестасанипобарувања,условени
побарувања,делодпобарувањаидруго.

Когастанувазборзацесија,условедапостоиме
ѓусебендолжничкодоверителскиодносмеѓунајмалку
трилицаитоа:

цедентпрвобитендоверител,односнотојкој
гоотстапува(цедира)побарувањето;

цесионерпримач,односноновдоверителна
побарувањето;

цесусдолжниккојгоменувадоверителот.

Предметнадоговоротзацесијаепобарување.До
говоротзацесијапоправилоедвострандоговори
сесклучувамеѓупрвобитниотиновиотдоверител
цедентицесионер.Должникот(цесусот)останува
ист,тојнеедоговорнастранаинеепотребнанегова
согласност.Меѓутоаотстапувачот(цедентот)едол
жендагоизвестидолжникот(цесусот)заизвршеното
отстапувањенапобарувањето(член426одЗОО).

Акодоверителотодбилокојапричинаистотопо
барувањегоотстапинаповеќелица,побарувањето
припаѓанаонојпримач,закојотстапувачотпрвого
известилдолжникот(член427одЗОО).

Со отстапување на побарувањето на примачот
преминуваатиспореднитеправа,какоштосеправата
напрвенственанаплата,хипотеката,залогот,правото
оддоговоротсогарантот,правотонакамата,догово
рнатаказнаислично.

Содоговоротзацесија,цедентотнацесионерот
требадамугипредадеситеисправи(документи)за
отстапенотопобарување(например:фактури,дого
воризакредитислично)задацесионеротможеда
гонаплатипобарувањетоодцесусот.

Честосепоставувапрашањето:
Даликакоучесниквоцесијаможедабидеи

физичколицеграѓанин?
Одговороте:Да,учесниквоцесијатаможедабиде

ифизичколицеграѓанинитоавоулоганадолжник
илидоверител(првобитенилииден).

Цесијатаможедабиде:договорна,законскаили
судска.

Договорнатацесија по правило се спроведува
зарадикомпензацијанадолг.Меѓутоапричинитеза
цесијаможатдабидатразлични.

Можеда се случи, пред склучувањето на дого
ворот зацесијамеѓуцедентотицесионерот,дане
постоел никаков должничкодоверителски однос.
Најчестпримерепродажбата(откупотнапобарува
њетоfactoring).

1. МакопродуктДООСкопјеЦедент,
врзоснованафактури02505
и02887имапобарување
одКингДООСкопјеЦесус............. 224.200
анаУнивестДООСкопје
Цесионер,пофра750
занаемнинамудолжи........................ 295.000
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2.	 На	08.09.2017	го	ди	на	склу	чен 
е	до	го	вор	за	це	си	ја	ме	ѓу	Макопродукт
ДОО-	Скоп	је	-	Це	дент	и	УнивестДОО 
-	Скоп	је	-	Це	си	о	нер	во	из	нос	од	......... 224.200

3. МакопродуктДОО	-	Скоп	је	-	Це	дент, 
на	долж	ни	кот	КингДОО-	Скоп	је 
-	Це	сус	му	до	ста	вил	из	ве	сту	ва	ње 
за	склу	чен	До	го	вор	за	це	си	ја	.............. 224.200

4.	 Си	те	учес	ни	ци	се	да	ноч	ни	об	врз	ни	ци	за	ДДВ

Врз	ос	но	ва	на	член	424	до	433	од	ЗОО:
1.	 Ма	ко	про	дукт	ДОО	-	Скоп	је	(Це	дент	-	от	ста-

пу	вач	 на	 по	ба	ру	ва	ње	то),	 за	ста	пу	ва	но	 од	
___________________	и

2.	 Уни	вест	ДОО	-	Скоп	је	(Це	си	о	нер	-	при	мач	на	
поба	ру	ва	ње	то),	за	ста	пу	ва	но	од	__________	 
_____________	на	ден	_____________	2017	
го	ди	на	склу	чи	ја:

ДОГОВОР
зацесија(отстапувањенапобарување)

Член1

Со	 овој	 до	го	вор	 се	 ре	гу	ли	ра	ат	ме	ѓу	себ	ни	те	
об	вр	ски,	 од	нос	но	 по	ба	ру	ва	ња	ме	ѓу	Це	ден	тот	 и	
Це	си	о	не	рот.

Член2

Це	ден	тот	 -	Ма	ко	про	дукт	ДОО	 -	Скоп	је	му	 ги	
от	ста	пу	ва	на	Це	си	о	не	рот	Уни	вест	ДОО	-	Скоп	је,	
сво	и	те	по	ба	ру	ва	ња	од	Це	су	сот	Кинг	ДОО	-	Скоп	је,	
по	след	на	ва	спе	ци	фи	ка	ци	ја:

Ред
број Фактура Датум Датумна

стасаност Износ

1 2 3 4 5

1 02505 10.07.17 17.08.17 59.000

2 02887 12.07.17 22.08.17 165.200

Вкупно: 224.200

Член3

Це	си	о	не	рот	го	пре	зе	ма	ова	по	ба	ру	ва	ње	на	де-
нот	на	пот	пи	шу	ва	ње	то	на	овој	до	го	вор.

Член4

Це	ден	тот	се	об	вр	зу	ва	пис	ме	но	да	го	из	ве	сти	
Це	су	сот	за	пре	но	сот	на	по	ба	ру	ва	ње	то	во	ко	рист	

на	Це	си	о	не	рот	и	еден	при	ме	рок	од	До	го	во	рот	за	
це	си	ја	да	му	до	ста	ви	со	из	ве	сту	ва	ње	то.

За	пол	но	важ	ност	на	овој	до	го	вор	не	е	по	треб-
на	сог	лас	ност	од	Це	су	сот,	би	деј	ќи	со	пре	но	сот	на	
по	ба	ру	ва	ње	то	не	се	ме	ну	ва	по	лож	ба	та	на	Це	су	сот	
ка	ко	долж	ник.

Член5

Со	де	нот	 на	 пре	зе	ма	ње	то	на	 по	ба	ру	ва	ње	то,	
Це	си	о	не	рот	ги	стек	ну	ва	си	те	пра	ва	врз	ос	но	ва	на	
по	ба	ру	ва	ње	то,	 ка	ко	што	 е:	 пра	во	 на	 пр	венс	тво	
на	нап	ла	та,	пра	во	на	ка	ма	та,	до	го	во	ре	на	каз	на	и	
слич	но,	што	ги	имал	це	ден	тот	пред	от	ста	пу	ва	ње	то	
на	по	ба	ру	ва	ње	то.

Член6

Це	су	сот	се	за	дол	жу	ва,	по	при	ма	ње	то	на	из	ве-
сту	ва	ње	то	од	Це	ден	тот	да	го	пла	ти	на	Це	си	о	не-
рот	из	но	сот	утвр	ден	во	член	1	од	овој	до	го	вор	до	
_______	2017	го	ди	на	на	сме	тка	________________
бан	ка	де	по	нент	____________________	МК	ЕДБ	
_______________.

Ако	Це	су	сот	не	ја	под	ми	ри	об	вр	ска	та	во	ро	кот	
утвр	ден	во	став	1	од	овој	член,	дол	жен	е	на	Це	си-
о	не	рот	да	му	пла	ти	каз	не	на	(за	тез	на)	ка	ма	та.

Член7

Ако	Це	су	сот	и	по	крај	при	ме	но	то	из	ве	сту	ва	ње	
или	пред	тоа,	из	но	сот	на	дол	гот	му	 го	пла	ти	на	
Це	ден	тот	на	ме	сто	на	Це	си	о	не	рот,	Це	ден	тот	без	
од	ла	га	ње	тој	из	нос	 ќе	му	 го	пла	ти	 -	доз	на	чи	на	
сме	тка	та	на	Це	си	о	не	рот.

Член8

Овој	до	го	вор	е	со	ста	вен	во	5	(пет)	ед	но	о	браз	ни	
при	ме	ро	ци,	од	кои	2	(два)	за	Це	ден	тот	и	2	(два)	при	ме-
ро	ка	за	Це	си	о	не	рот	и	1	(еден)	при	ме	рок	за	Це	су	сот.

Член9

До	го	во	рот	ста	пу	ва	во	си	ла	со	де	нот	на	пот	пи-
шу	ва	ње	то.

Член10

Во	слу	чај	на	спор	над	ле	жен	е	Ос	нов	ни	от	суд	
__________	во	Скоп	је.

Makoprodukt DOO - Skopje 
/Cedent/

Univest DOO - Skopje 
/Cesioner/

_________________________
(ovlasteno lice)

M.P.
_________________________

(ovlasteno lice)
M.P.
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КНИЖЕЊЕ:

До Кинг Доо - СКоп је
ПРЕДМЕТ: иЗВеСТУВАЊе ЗА 

оТСТАпУВАЊе нА поБАРУВАЊе
Врз ос но ва на член 426 став 1 од За ко нот за 

об ли га ци о ни те од но си и член __ од До го во рот за 
це си ја, Ве из ве сту ва ме, де ка на ден __________ 
2017 го ди на, склу чив ме До го вор за це си ја со на-
ши от до ве ри тел - Це си о нер Уни вест Доо - Скоп је, 
со се ди ште на ул. __________ бр. _____ Скоп је, со 
сме тка _____________________ бан ка де по нент 
__________________ МК еДБ ______________.

Сог лас но До го во рот за це си ја, по ба ру ва ње то 
што го има ме од Вас, во из нос од 224.200 де на ри, 
по ф-ри број 02505 и 02887 од 2017 го ди на го пре-
не сов ме на на ши от до ве ри тел - Це си о нер.

на ве де ни от из нос уп ла те те го на сме тка та на 
Це си о не рот.

по уп ла та та на на ве де ни от из нос на сме тка та 
на на ши от до ве ри тел - Це си о нер се гас не ва ша та 
об вр ска спре ма нас во из нос од 224.200 де на ри по 
ф-ри 02505 и 02887.

Скоп је ___________ 2017 го ди на

при лог: До го вор за це си ја

Ма ко про дукт Доо - Скоп је
М.п. ____________________________

Напомена*:Мно гу ре тко Це ден тот му ис пра ќа на 
Це су сот пис ме но из ве сту ва ње, би деј ќи до го во рот за 
це си ја нај че сто се пот пи шу ва од си те три учес ни ка во 
це си ја та (це дент, це си о нер и це сус).

Врз ос но ва на по да то ци те во Пример1, во сме тко-
водс тво то на друш тва та ќе се спро ве дат след ни ве:

КајМакопродуктДОО-Цедент

414 - на ем ......................................250.000
130 - Да нок на до да де на 

вред ност ..................................45.000
220 - об вр ски спре ма 

до ба ву ва чи во зем ја та ...........295.000
Наемниназамесец07/17

120 - по ба ру ва ња од 
ку пу ва чи во зем ја та ..............224.200
741 - при хо ди од 

про даж ба на сто ки .................190.000
230 - об вр ски за ДДВ .......................34.200

Поф-ри02505и02887продаденастока
220 - об вр ски спре ма 

до ба ву ва чи во зем ја та ..........224.200
120 - по ба ру ва ња од 

ку пу ва чи во зем ја та ...............224.200
Подоговорзацесија

КајУнивестДОО-Цесионер

120 - по ба ру ва ња од ку пу ва чи .....295.000
741 - при хо ди од 

про даж ба на сто ки .................250.000
230 - об вр ски за ДДВ .......................45.000

Поф-разазакупнина
1209 - оста на ти по ба ру ва ња 

од ку пу ва чи............................224.200
120 - по ба ру ва ња од 

ку пу ва чи во зем ја та ...............224.200
ПренесенипобарувањапоДоговорзацесија

1000 - Сме тка ...................................224.200
1209 - оста на ти по ба ру ва ња 

од ку пу ва чи .............................224.200
ПоБИброј...платеноодЦесусот

КајКингДОО-Цесус

660 - Сто ки на за ли ха ....................190.000
130 - Да нок на до да де на 

вред ност ..................................34.200
220 - об вр ски спре ма 

до ба ву ва чи во зем ја та ...........224.200
Поф-ри02505и02887занабавенастока

220 - об вр ски спре ма 
до ба ву ва чи во зем ја та ..........224.200
2209 - оста на ти об вр ски 

од до ба ву ва чи ........................224.200
ПреноснаобврскипоДоговорзацесија

2209 - оста на ти об вр ски 
од до ба ву ва чи .......................224.200
1000 - Сме тка ....................................224.200

БИброј...платенонаУнивестпо
известувањезаДоговорзацесија

Пример2: Известувањезапренос
напобарување*
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КНИЖЕЊЕ:

Во пра кти ка та се слу чу ва це си о не рот да му 
одо бри до пол ни те лен по пуст на це су сот ако тој го 
под ми ри дол гот пред до го во ре ни от рок.

1. Со До го вор за це си ја склу чен 
ме ѓу Це дент А и Це си о нер Б, 
Це ден тот А ги пре нел сво и те 
по ба ру ва ња од Це сус В на 
Це си о не рот Б во из нос од .................. 200.000

2. Це си о не рот Б по склу чу ва ње то 
на До го во рот за це си ја го из ве сту ва 
Це су сот В де ка ќе му одо бри 10% 
по пуст ако му пла ти по ра но .................. 20.000

3. Це су сот В се сог ла сил и го из ве стил 
Це си о не рот Б и му пла тил.................. 180.000

Во сме тко водс тво то на це си о не рот и це су сот ќе се 
спро ве дат след ни ве:

КајЦесионеротБ

1209 - Оста на ти по ба ру ва ња 
од ку пу ва чи............................200.000
120 - По ба ру ва ња од 

ку пу ва чи во зем ја та ...............200.000
Пренесенипобарувања
поДоговорзацесија

467 - До пол ни тел но 
одо брен по пуст .......................20.000
1209 - Оста на ти по ба ру ва ња 

од ку пу ва чи ...............................20.000
Заодобренпопуст10%

1000 - Сме тка ...................................180.000
1209 - Оста на ти по ба ру ва ња 

од ку пу ва чи .............................180.000
ПоБИ-платеноодЦесусВ

КајЦесусотВ

220 - Об вр ски спре ма 
до ба ву ва чи во зем ја та ..........200.000
2209 - Оста на ти об вр ски 

од до ба ву ва чи ........................200.000
Обврскапоизвестување
заДоговорзацесија

2209 - Оста на ти об вр ски 
од до ба ву ва чи .........................20.000
7697 - При хо ди од до пол ни тел но 

одо брен по пуст ........................20.000
Дополнителноодобрен
попуст10%одЦесионерБ

2209 - Оста на ти об вр ски 
од до ба ву ва чи .......................180.000
1000 - Сме тка ....................................180.000

ПоБИ-измиренаобврскаспремаЦесионерБ

Напомена:Во Пример2 да де ни се кни же ња та на 
сме тки те 120 и 220 со цел да се при ка же са мо до пол-
ни тел но одо бре ни от по пуст.

Ко га се одо бру ва до пол ни те лен по пуст да ноч ни те 
об врз ни ци го по ста ву ва ат след но во пра ша ње:

ДалиможедасеизвршиисправканаДДВзадо-
полнителноодобренпопуствослучајнацесија?

Во чле нот 22 од За ко нот за ДДВ е про пи ша но:
"Акоданочнатаоснова сепроменипоради вра-

ќањенадобрата,поништувањенадоговоротили
порадименувањена ценитеоткако бил извршен
прометотданочниотобврзниккојгоизвршилпро-
метот,морадагоисправиданокоткојгодолжиза
својотпромет,аданочниотобврзниккајкогоеиз-
вршенпрометотморадајаисправиодбивкатана
претходниотданоквосогласностсопромената,во
текотнапресметковниотпериоднаизвршената
промена."

Би деј ќи во Пример2 не ста ну ва збор за ис по ра ка 
на сто ка, ту ку са мо за пла ќа ње (фи нан си ска транс ак-
ци ја), зна чи не мо же да се при ме ни прет ход но ци ти ра-
ни от член 22 од За ко нот за ДДВ, од нос но це си о не рот 
не мо же да го ко ре ги ра прет ход ни от ДДВ. Тоа зна чи 
за це си о не рот бру то из но сот на по пуст ќе би де рас-
ход, а за це су сот ќе би де при ход, ка ко што се да де ни 
кни же ња та и во Пример2.

Пример3: Цесионеротмуодобрува
попустнацесусот
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НЕД ВИЖ НО СТИ, ПО СТРОЈ КИ И ОПРЕ МА 
СОГ ЛАС НО ОД ДЕЛ 17 ОД МСФИ ЗА МСЕ

Сме тко водс тве ни от трет ман и обе ло де ну-
ва ње то во фи нан си ски те из ве штаи на нед виж-
но сти те, по строј ки те и опре ма та за ма ли те и 
ми кро ен ти те ти (друш тва), е уре де н во Од дел 
17 - Нед виж но сти, по строј ки и опре ма од Ме ѓу-
на род ни от Стан дард за Фи нан си ско Из ве сту ва -
ње за Ма ли и Сред ни Ен ти те ти (во на та мош ни от 
текст: Од дел 17 од МСФИ за МСЕ).

МСФИ за МСЕ е об ја вен со до пол ну ва ње-
то на Пра вил ни кот за водење сме тко водс тво 
(„Служ бен вес ник на РМ", број 107/11).

Одборот за Меѓународни Сметководствени 
Стандарди објави Измени во повеќе Оддели 
од МСФИ за МСЕ, меѓу кои и во Одделот 17. 
Најзначајна измена во Одделот 17 е тоа што 
и на малите и средни ентитети им е дозволен 
"изборот" за  моделот на ревалоризација за 
недвижностите, постројките и опремата.

Односно малите и средни ентитети можат 
да донесат сметководствена политика по 
почетното признавање недвижностите, 
постројките и опремата да ги мерат според: 
моделот на набавна вредност или според 
моделот на ревалоризација. Пред оваа измена 
тие можеа да го применуваат само моделот на 
набавна вредност.

Кај нас овие измени сеуште не се прифатени.  
Во овој на пис да де ни се упат ство со пра к-

тич ни при ме ри за Од дел 17 од МСФИ за МСЕ, 
како што е објавен кај нас во "Службен весник 
на РМ", број 107/11. Исто така дадени се и раз-
ли ки те во сме тко водс тве ни от трет ман по ме ѓу 
МСС 16 - Нед виж но сти, по строј ки и опре ма кој 
го при ме ну ва ат сред ни те и го ле ми ен ти те ти и 
Од дел 17 од МСФИ за МСЕ кој го при ме ну ва ат 
ма ли те и ми кро ен ти те ти. 

Напомена: Во овој на пис ко ри сте ни се и 
тер ми нот ен ти тет и тер ми нот друш тво со ед-
на кво зна че ње. 

Вера РАФАЈЛОВСКА Нед виж но сти, по строј ки и опре ма се ма те ри јал ни 
средс тва ко и што:

(а) се чу ва ат за упо тре ба во про из водс тво или 
на ба вка на сто ки или ус лу ги, за из нај му ва ње 
на дру ги, или за ад ми ни стра тив ни це ли, и

(б) се оче ку ва да се ко ри стат во те кот на по ве ќе 
од еден пер и од.

Нед виж но сти, по строј ки и опре ма не вклу чу ва ат:
(а) би о ло шки средс тва по вр за ни со зем јо дел ска 

актив ност (ви ди Од дел 34 - Спе ци ја ли зи ра ни 
актив но сти), или

(б) ми не рал ни пра ва и ми не рал ни ре зер ви, ка кви 
што се на фта, при ро ден гас, и слич ни не об-
нов ли ви ре сур си.

Сог лас но точ ка та 17.4 од Од дел 17 ен ти те тот 
приз на ва нед виж но сти, по строј ки и опре ма са мо до-
кол ку:

(а) е ве ро јат но де ка ид ни те еко ном ски ко ри сти 
по вр за ни со ста вка та ќе прет ста ву ва ат при лив 
за ен ти те тот, и

(б) тро шо кот за ста вка та мо же да се из ме ри ве-
ро до стој но.

Ре зерв ни те де ло ви и опре ма та за сер ви си ра ње 
обич но се еви ден ти ра ат ка ко за ли ха и ка ко што 
се тро шат се приз на ва ат во до би вка или за гу ба. 
Ме ѓу тоа, глав ни те ре зерв ни де ло ви и рас по лож-
ли ва та опре ма што се оче ку ва да би де ста ве на 
во функ ци ја се ква ли фи ку ва ат ка ко нед виж но сти, 
по строј ки и опре ма ко га ен ти те тот оче ку ва да ги 
ко ри сти во те кот на по ве ќе од еден пресметковен 
пер и од. Слич но на ова до кол ку ре зерв ни те де ло ви 
и опре ма та за сер ви си ра ње мо же да се ко ри сти 
са мо за ед но со ста вка на нед виж но сти, по строј ки 
и опре ма, исти те се сме та ат за нед виж но сти, 
по строј ки и опре ма.

1 ПРИЗНАВАЊЕ
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вредност на средството на неговите главни
компоненти и ќе ја амортизира секоја таква
компонентаодделновотекотнанејзиниотко
рисенвек.

Услов за продолжување со работа со ста
вка на недвижности, постројки и опрема (на пр.
автобус)можедабидевршењеторедовниглавни
проверки за дефекти без оглед дали делови од
ставката биле заменувани. Кога секоја главна
проверкаеизвршена,трошокотзанеа сеприз
нава во сметководствената вредност на ста
вкатананедвижности,постројкииопремакако
замена, доколку се исполнети критериумите за
признавање. Секоја преостаната сметководс
твена вредност натрошокот од претходната
главнапроверка (какопосебнаодфизичкитеде
лови)сеотпишува.Овасеслучувабезогледдали
трошокотодпретходнатаглавнапроверкабил
идентификуван вотрансакцијата во која став
ката била стекната или изградена. Доколку е
неопходно,проценетиоттрошокнаиднаслична
проверкаможедасеискористикакоиндикаторза
тоаколкуизнесувалтрошокотнакомпонентата
одпостојнатапроверкакогаставкатабиластек
натаилиизградена."

Друштвото овааопрема ќе ја класифицира како
опрема,бидејќисекористисамозатаапроизводна
постројкаиистатаќесекористизаповеќеодеден
пресметковенпериод.

Друштвотоовиеалатиќегикласифициракакоза
лихавосогласностсоОддел13ЗалихиодМСФИ
заМСЕ,бидејќиовиеалатигикористизаодржување
наситепостројкииопрема,анесамозаеднапроиз
воднапостројка.

Напомена:Прашањето за незначајна вредност
(мала вредност или т.н.праг наматеријалност)
ентитетоттребадагоуредисоопштактзасметко
водствениполитикивозависностодспецифичностите
насвоетоработење.

Согласноточките17.6и17.7одОддел17:
„Делови од некои ставки на недвижности,

постројки и опрема може да бараат нивно за
менувањеворедовниинтервали (напр. кровот
однекојазграда).Ентитетотќегододадекон
сметководствената вредност на ставката
нанедвижности,постројкииопрематрошокот
за замена наделотодтаа ставкатогаш кога
трошокотќенастане,доколкузаменетиотдел
сеочекувадаобезбедииднакористзаентите
тот.Сметководственатавредностнатиеде
ловиштосезаменуваатсеотпишувасогласно
17.2717.30.

Точката17.16пропишувадекадоколкуглавни
текомпонентинаеднаставкананедвижности,
постројки и опрема имаат значајно различни
моделинатрошењенаекономскатакорист,ен
титетотќе јараспределипочетнатанабавна

ДруштвотоБ произведува хемикалии и за
одржување на производната постројка користи
алатисомалавредност.

Пример2: Алатисомалавредност

ДруштвотоАпроизведуваземјоделскихеми
калиииимаобврскадавградизаштитнаобвивка
напостројкатасокојасепроизведуваатземјо
делскитехемикалии.Заштитнатаобвивкатреба
дајаконтролираодкорозијанасекоишестме
сеци.Споредискуството,заштитнатаобвивкаво
просекјазаменуванасекојачетвртагодинаија
амортизирасоправолинискиметодзачетириго
дини.Остатокотодвреметоепроценетнанула.
Останатите делови од постројката се аморти
зираатсоправолинискиметодзапериодод20
години.

Инспекцискитеорганиутврдиледеказаштит
натаобвивкаеоштетенаитребадасезамени
иакоекористенатригодини.Новатазаштитна
обвивка е 400.000 денари, а старата заштит
наобвивкаесосметководственавредностод
100.000денари.

Пример3: Деловизазамена

ДруштвотоАпроизведувахемикалии.Заодр
жувањенапроизводнатапостројкакористиспе
цијализиранаопремазаодржувањесамозатаа
производнапостројка.

Пример1: Резервниделовииопремаза
одржување
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Но ва та за штит на об ви вка, друш тво то ќе ја при ка-
же ка ко средс тво во из нос од 400.000 де на ри и ќе ја 
еви ден ти ра на со од вет на та сме тка 012, а за ста ра та 
об ви вка из но сот од 100.000 де на ри ќе го еви ден ти ра 
ка ко рас ход (451/018).

Во сме тко водс тво то, зем ји ште то ќе се еви ден ти ра 
во из нос од 12.000.000 де на ри, би деј ќи ку ќа та ќе би де 
сру ше на за да се из гра ди де лов ни от об јект. Ко неч на-
та вред ност на де лов ни от об јект (гра де жен об јект) ќе 
би де утвр де на по из град ба та и до би е на та доз во ла за 
ко ри сте ње на об је ктот.

 
Нед виж но сти те, по строј ки те и опре ма та по чет но 

се ме рат спо ред нив на та на бав на вред ност, освен во 
слу чај ко га нед виж но сти те и по строј ки те се стек ну ва ат 
со раз ме на. 

2.1 ЕЛЕ МЕН ТИ НА НА БАВ НА ВРЕД НОСТ

Сог лас но точ ка та 17.10 од Од дел 17 во на бав-
на та вред ност на нед виж но сти те, по строј ки те и опре-
ма та се вклу чу ва:

(а) на бав на та це на, вклу чу вај ќи ги и прав ни те и 
бро кер ски те на до ме сто ци, ца ри на та и не по-
врат ни те да но ци за на ба вка та, на ма ле на за 
тр гов ски те по пу сти и ра бо ти,

(б) кој би ло тро шок кој мо же ди рект но да се 
при пи ше на но се ње то на средс тва та до ло-
ка ци ја та и со стој ба та во ко ја е тоа опе ра тив но 
спо соб но на на чин пред ви ден од стра на на 
ра ко водс тво то. Тука спаѓаат тро шо ци те за 
под го то вка на ло ка ци ја та, по чет на ис по ра ка и 
ра ку ва ње, ин ста ли ра ње и мон ти ра ње и те сти-
ра ње на функ ци о нал но ста и дру го,

(в) по чет на та про цен ка на тро шо кот за де мон-
ти ра ње и от стра ну ва ње на средс тво то и 

об но ву ва ње на про сто рот на кој е ло ци ра но 
средс тво то, об вр ска што ен ти те тот ја соз да-
ва или ко га средс тво то се стек ну ва или ка ко 
пос ле ди ца од ко ри сте ње на средс тво то во 
одре ден пер и од за дру ги це ли по крај про-
из водс тво на за ли хи во да де ни от пер и од.

2.2 ТРО ШО ЦИ КОИ НЕ СЕ ВКЛУ ЧУ ВА АТ ВО НА БАВ НА ТА 
ВРЕД НОСТ

Сог лас но точ ка та 17.11 од Од дел 17 во на бав-
на та вред ност не се вклу чу ва ат:

(а) тро шо ци за отва ра ње на нов ка па ци тет,
(б) тро шо ци за во ве ду ва ње на нов про из вод или 

ус лу га (вклу чи тел но и тро шо ци за рек ла ми ра-
ње и про мо тив ни актив но сти),

(в) тро шо ци за вр ше ње на ра бо тата на но ва ло ка-
ци ја или со но ва кла са на по тро шу ва чи (вклу-
чи тел но и тро шо ци за обу ка на пер со на лот),

(г) ад ми ни стра тив ни и дру ги оп шти тро шо ци,
(д) тро шо ци за по зај му ва ње (Согласно Од дел 

25 - Тро шо ци за по зај му ва ње).
Важ но: Сред ни те и го ле ми те друш тва за дол жи-

тел но ги ка пи та ли зи ра ат тро шо ци те за по зај му ва ње, 
од нос но ги вклу чу ва ат во на бав на та вред ност на 
средс тва та што се ква ли фи ку ва ат сог лас но МСС 23 
- Тро шо ци на по зај му ва ње (ви ди во спи са ни е то Ре-
пре зент 7-8/17).

Друш тво то А ку пи ло ста ра ку ќа со двор но ме сто 
во из нос од 12.000.000 де на ри, за да на тоа ме сто 
из гра ди де ло вен об јект.

При мер 4: Раз гра ни чу ва ње на зем ји ште и 
гра де жен об јект

2

1. Друш тво то А на ба ви ло опре ма ............ 944.000
(800.000 + 144.000 ДДВ)

2. Тро шо ци за транс порт............................. 23.600
(20.000 + 3.600 ДДВ)

3. Тро шо ци за ин ста ли ра ње 
на опре ма та ........................................... 118.000
(100.000 + 18.000 ДДВ)

4. Те ков на вред ност на тро шо кот 
за де мон ти ра ње на опре ма та ................ 80.000

5. Тро шо ци за прис по со бу ва ње 
на опре ма та ........................................... 159.300
(135.000 + 24.300 ДДВ)

6. Тро шо ци за обу ка (доквалификација) 
на вра бо те ни те ........................................ 19.000

7. Тро шо ци за ка ма та на кре дит 
до ста ва ње на средс тво то во 
упо тре ба ................................................... 50.000

При мер 5:

МЕРЕЊЕ ПРИ ПРИЗНАВАЊЕ



Сметководство

REPREZENT  SEPTEMVRI  9/2017 21

2.3 МЕ РЕ ЊЕ НА НА БАВ НА ТА ВРЕД НОСТ

На бав на та вред ност на нед виж но сти, по строј ки и 
опре ма е па ри чен екви ва лент на це на та на да ту мот 
на приз на ва ње. Ако пла ќа ње то се од ло жи со нор мал-
ни от кре ди тен рок, на бав на та вред ност од го ва ра на 
се гаш на та вред ност на си те ид ни пла ќа ња.

На бав на та вред ност на по строј ка та т.е. те ков на та 
вред ност (се гаш на вред ност на ид ни те пла ќа ња) е 
1.625.893 де на ри.

Прес ме тка: 2.000.000 х 1/(1.1)2

  2.000.000 х 0,9090902

  2.000.000 х 0,8264 = 1.652.893

012 - Постројки и опрема ..............1.135.000
016 - Материјални средства 

во подготовка ...........................1.135.000
Опремата е ставена во употреба

Според МСС 16

016 - Материјални средства 
во подготовка .......................1.185.000

130 - Данок на додадена 
вредност ..................................189.000
220 - Обврски спрема 

добавувачи во земјата ............1.324.000
2860 - Долгорочни обврски за 

кредити ..........................................50.000
Набавена опрема

4416 - Трошоци за обука ......................19.000
220 - Обврски спрема 

добавувачи во земјата .................19.000
По ф-ра за обука
012 - Постројки и опрема ..............1.185.000

016 - Материјални средства 
во подготовка ...........................1.185.000

Опремата е ставена во употреба

Р. 
бр. Опис Износ

Точка - Одредба
Оддел 

17
MСС

16
1 Набавна цена 800.000 17.10а 16а 
2 Трошоци за транспорт 20.000 17.10б 16б 

3 Трошоци за инста-
лирање на опремата 100.000 17.10б 17г 

4 Трошоци за 
демонтирање 80.000 17.10в 17б 

5 Трошоци за приспосо-
бување на опремата 135.000 17.10б 17а 

6 
Трошоци за обука 
(доквалификација) 
на вработените 

19.000 17.11в 19в

7 

Трошоци за камата 
на кредит до ставање 
на средството во 
употреба 

50.000 17.11д 
и 25.2 

МСС 23 
точка 8

8 ОДДЕЛ 17 Набавна 
вредност (од 1 до 5) 1.135.000 

9 
МСС 16 
Набавна вредност 
(од 1 до 5) + 7

1.185.000 

КНИ ЖЕ ЊА:

Според Оддел 17

016 - Материјални средства 
во подготовка .......................1.135.000

130 - Данок на додадена 
вредност ..................................189.000
220 - Обврски спрема 

добавувачи во земјата ............1.324.000
Набавена опрема
474 - Расходи за камати ....................50.000

2860 - Долгорочни обврски за 
кредити ..........................................50.000

Пресметана камата
4416 - Трошоци за обука ......................19.000

220 - Обврски спрема 
добавувачи во земјата .................19.000

По ф-ра за обука

Табела 1

Друш тво то А на ба ви ло по строј ка во из нос од 
2.000.000 де на ри со рок на пла ќа ње од две го-
ди ни без ка ма та. Со од вет на та ди сконт на стап ка 
е 10% го диш но.

При мер 6: Набавна вредност ко га плаќањето 
е од ло же но

Врз основа на податоците во Пример 5 пресметка-
та на набавната вредност на опремата е дадена во 
Табела 1 и тоа за малите и микро друштва согласно 
Оддел 17, а за средните и големите друштва согласно 
МСС 16, со цел да се прикаже разликата во однос на 
капитализацијата на каматата:
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012 - Постројки и опрема .................100.000
019 - Акумулирана амортизација ......85.000
130 - Данок на додадена вредност ...18.000
100 - Сметка .......................................20.000

012 - Постројки и опрема ....................200.000
230 - Обврски за ДДВ ............................18.000
760 - Добивка од размена  

на материјални средства ...............5.000
Размена на опре ма

Книжењата се дадени согласно Оддел 17 од МСФИ 
за МСЕ, односно според т.н. "нето принцип".

Во практиката најчесто се врши замена на моторно 
возило "старо за ново". Во овие случаи пресметката 
на ДДВ зависи од тоа дали учесниците се обврзници 
за ДДВ, како и од тоа дали се заменуваат патнички 
автомобили за кои не може да се користи право на 
одбивка на ДДВ или товарни возила за кои може да 
се користи правото за одбивка на ДДВ.

 

Тро шо кот од ка ма та приз нат во Из ве шта јот за се-
оп фат на до би вка или Би лан сот на ус пех за пр ва та 
го ди на е 165.289, а за вто ра та го ди на 181.818 де на ри.

Вкуп ни от долг е 2.000.000 (1.652.893 + 165.289 + 
181.818).

2.4	 Раз	ме	на	на	сРедс	тва

Нед виж но сти, по строј ки и опре ма мо же да се стек нат 
во раз ме на за не мо не тар но средс тво или средс тва, или 
ком би на ци ја од мо не тар ни и не мо не тар ни средс тва. 

Според точката 17.14 ен ти те тот ќе ја ме ри 
на бав на та вред ност на стек на то то средс тво по об
је	ктив	ната	вред	ност, освен ако (а) транс ак ци ја та 
за раз ме на не ма ко мер ци јал на су шти на или (б) об је-
ктив на та вред ност ни ту на при ме но то средс тво ни ту 
на да де но то средс тво не се ве ро до стој но мер ли ви. 

Во та ков слу чај, на бав на та вред ност на средс тво то 
се ме ри по сме тко водс тве на та вред ност на да де но то 
средс тво.

Кај	друш	тво	то	а

430 - Трошоци за амор ти за ци ја ..........5.000
019 - Акумулирана амортизација ...........5.000

Прес ме та на амор ти за ци ја до  
де нот на раз ме на та

1. Друш тво то а	раз ме ни ло опре ма  
со Друш тво то Б	и за добиената  
опрема примило ...................................20.000

2. По да то ци за да де на опре ма:
- На бав на вред ност на  

опре ма та ........................................200.000
- Акумулирана амортизација .............80.000
- Про це нет пре о ста нат век на  

ко ри сте ње ...................................10 го ди ни
- Про це нет оста ток на  

вред но ста ........................................20.000
3. Про це не та објективна вред ност 

за примената опрема без ДДВ .......... 100.000
4. Пресметан ДДВ  

(100.000 х 18%) ....................................18.000

При	мер	7: Раз	ме	на	на	опрема

Друш тво то а од Друштвото Б	набавило нов 
патнички автомобил Citroen во замена за стар 
патнички автомобил.
1. Сметководствена вредност  

на стариот автомобил е ........................ 200.000
• набавна вредност .............800.000
• акумулирана  

амортизација .....................600.000
2. Стариот автомобил е  

проценет со продажна вредност .......... 150.000
3. Друштвото а	на Друштвото Б	 

му доставило фактура за стариот 
автомобил без ДДВ (согласно 
член 23 точка 20, бидејќи при 
набавката на автомобилот не е 
одбиен претходен ДДВ) ........................ 150.000

4. Друштвото Б	на Друштвото а	 
му доставило фактура за  
новиот автомобил 
(950.000 + 171.000 ДДВ) ..................... 1.121.000

5. За износот на стариот  
автомобил спроведена е  
компензација, а разликата 
е платена  ............................................... 971.000

При	мер	8: замена	на	стар	за	нов	патнички	
автомобил

КнИ	Же	Ња:
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КНИ ЖЕ ЊА:

КНИ ЖЕ ЊА:

Кај Друш тво то А

120 - Побарувања од купувачи ........150.000
01360 - Патнички автомобил (нов) ...1.121.000
019 - Акумулирана амортизација ....600.000
460 - Загуба од продажба на

материјални средства ...............50.000
01360 - Патнички автомобил (стар) ........800.000
220 - Обврски спрема добавувачи ..1.121.000

Размена на стар за нов патнички автомобил
220 - Обврски спрема добавувачи ..150.000

120 - Побарувања од купувачи ...........150.000
По компензација број...
220 - Обврски спрема добавувачи ..971.000

100 - Сметка .........................................971.000
Доплата по ф-ра број...

Напомена: Во Пример 8, книжењата се дадени 
по т.н. "нето принцип" (искажана е само загубата од 
50.000 денари од продажбата на стариот автомобил).

Од аспект на ДДВ станува збор за два промета но 
нема влијание во ДДВ, бидејќи друштвото А фактурира 
без ДДВ (член 23 точка 20), а за новиот автомобил 
нема право на одбивка на претходниот данок.

Но доколку Друштвото А, посебно ја евидентира 
продажбата на стариот автомобил, а посебно набавката 
на новиот автомобил, односно го примени "бруто 
принципот", во тој случај на крајот на годината ќе треба 
да спроведе корективни книжења, согласно Оддел 17.

На идентичен начин согласно МСС 16 - Недви-
жности, постројки и опрема треба да постапат и 
големите и средни друштва.

Во тој случај ќе се спроведат следниве:

Кај Друш тво то А

120 - Побарувања од купувачи ........150.000
744 - Приходи од продажба 

на материјални средства ...........150.000
По ф-ра продаден стар патнички автомобил
019 - Акумулирана амортизација ....600.000
451 - Вредносно усогласување 

на материјални средства ........150.000
460 - Загуба од продажба на

материјални средства ...............50.000
01360 - Патнички автомобил - стар ........800.000

Исклучување од евиденција

01360 - Патнички автомобил - нов ...1.121.000
220 - Обврски спрема 

добавувачи ...............................1.121.000
По ф-ра набавен нов патнички автомобил
220 - Обврски спрема 

добавувачи ..............................150.000
120 - Побарувања од купувачи ...........150.000

По компензација број...
220 - Обврски спрема 

добавувачи ..............................971.000
100 - Сметка .........................................971.000

Доплата по ф-ра
744 - Приходи од продажба

на материјални средства ........150.000
451 - Вредносно усогласување

на материјални средства ...........150.000
Корекција - сведување на "нето-принцип"

Нед виж но сти те, по строј ки те и опре ма та по по чет но то 
приз на ва ње, ма ли те и ми кро ен ти те ти ги ме рат по на бав-
на вред ност на ма ле на за аку му ли ра на та амор ти за ци ја и 
аку му ли ра ни те за гу би по ра ди обез вред ну ва ње.

Тоа зна чи кај нас ма ли те и ми кро ен ти те ти не мо-
жат да вр шат ре ва ло ри за ци ја на нед виж но сти те, 
по строј ки те и опре ма та, согласно објавениот Оддел 
17 во Службен весник на РМ.

Важ но: Сред ни те и го ле ми те ен ти те ти сог лас но 
точ ка та 29 од МСС 16, за нед виж но сти те, по строј ки-
те и опре ма та мо жат со оп шт акт за сме тко водс тве ни 
по ли ти ки да из бе рат мо дел на на бав на вред ност или 
мо дел на ре ва ло ри за ци ја (проценка).

Под прет по ста вка ако се зе мат по да то ци те 
од При мер 5, односно од Табела 1:
1. На бав на вред ност - Од дел 17 ........ 1.135.000
2. На бав на вред ност - МСС 16 ........... 1.185.000
3. Ко ри сен век .......................................5 го ди ни
4. Оста ток на вред но ста про це не та 

од ра ко водс тво то ...............................100.000
5. Ме тод на амор ти за ци ја - пра во ли ни ски

Стапка.......................................................20%
6. Обез вред ну ва ње 

(опре ма та би ла оште те на) ................ 120.000

При мер 9: Мо дел на на бав на вред ност

3 МЕРЕЊЕ ПО ПОЧЕТНО ПРИЗНАВАЊЕ
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На по ме на: Ако не се на ма ли ко рис ни от век стап-
ката на амор ти за ци ја  ќе се намали.

Оста то кот од вред но ста т.н. ре зи ду ал на вред-
ност прет ста ву ва про це не та про даж на вред ност 
од при лив на средс тва ако средс тво то на кра јот 
на ко рис ни от век се про да де или се предаде ка ко 
от пад. Ако се оче ку ва де ка средс тво то ќе има зна-
чај на вред ност на кра јот на пла ни ра ни от ко ри сен век 
(на при мер: ен ти те тот ги за ме ну ва ка ми о ни те на се-
кои 3 го ди ни), во тој слу чај спо ред ка та ло шка та или 
па зар на та вред ност на употребуваните ка ми о ни ќе се 
про це ни оста то кот на вред но ста и ќе се од бие од на-
бав на та вред ност, а пре о ста на та та вред ност ќе би де 
ос но ви ца за амор ти за ци ја.

Во пра кти ка та те шко мо же точ но да се про це ни 
оста то кот на вред но ста на средс тва та кои има ат долг 
ко ри сен век 20, 30 и по ве ќе го ди ни. За тоа тре ба да 
се из вр ши пре ис пи ту ва ње на оста то кот од вред но ста 
до кол ку има ин ди ка ции де ка зна чај но се про ме не ти 
ус ло ви те од прет ход на та про цен ка.

КНИ ЖЕ ЊА:

Според Оддел 17

430 - Трошоци за амортизација ......207.000
019 - Акумулирана амортизација 

на материјални средства ...........207.000
Пресметана амортизација
451 - Вредносно усогласување 

(обезвреднување) на 
материјални средства ...............10.000
018 - Вредносно усогласување на 

материјални средства ..................10.000
Обезвреднување на опрема

Според МСС 16

430 - Трошоци за амортизација ......217.000
019 - Акумулирана амортизација 

на материјални средства ...........217.000
Пресметана амортизација
451 - Вредносно усогласување 

(обезвреднување) на 
материјални средства ...............10.000
018 - Вредносно усогласување на 

материјални средства ..................10.000
Обезвреднување на опрема

Опис
Иснос Точка - 

Одредба

Оддел 
17

МСС 
16

Оддел 
17

МСС 
16

Набавна 
вредност 1.135.000 1.185.000 17.10а 23

Остаток од 
вредноста (100.000) (100.000) 17.18 51

Основица за 
амортизација 1.035.000 1.085.000 17.18 50

Годишна 
амортизација (207.000) (217.000) 17.22 62

Сметководствена 
вредност пред 
обезвреднување

828.000 868.000

Обезвреднување (10.000) (10.000) 17.24 63

Сметководстве-
на вредност 818.000 858.000

Табела 2

На по ме на: Обез вред ну ва ње  на средс тва та се 
врши ко га е на ма ле на нивната па зар на вред ност, на-
ста на ле зна чај ни тех но ло шки про ме ни, оште ту ва ња и 
дру го. Се вр ши сог лас но Од дел 27 од МСФИ за МСЕ. 
При про цен ка та да ли средс тво то е обез вред не то се 
ко ри стат над во реш ни и вна треш ни из во ри на ин фор-
ма ции.

Сог лас но точ ка та 7.16 од Од дел 17:
„До кол ку глав ни те ком по нен ти на ед на ста вка 

на нед виж но сти, по строј ки и опре ма има ат зна-
чај но раз лич ни мо де ли на тро ше ње на еко ном ска 
ко рист, ен ти те тот ќе ја рас пре де ли по чет на та 
на бав на вред ност на средс тво то на не го ви те 
глав ни ком по нен ти и ќе ја амор ти зи ра се ко ја та ква 
ком по нен та од дел но во те кот на неј зи ни от ко ри сен 
век. Дру ги те средс тва се амор ти зи ра ат во те кот 
на нив ни от ко ри сен век ка ко по е ди неч ни средс тва. 

4 АМОРТИЗАЦИЈА

Во Табела 2, дадена е основицата за пресметка на 
амортизацијата, кога е проценет остатокот на вредност, 
годишната амортизација и обезвреднувањето на 
средствата и тоа согласно Оддел 17 и МСС 16, со цел 
да се видат разликите.
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Со одре де ни иск лу чо ци, ка ко што се ка ме но ло ми 
и де по нии, зем ји шта та кои има ат не о гра ни чен 
ко ри сен век и за тоа не се амор ти зи ра ат".

Тро шо кот за амор ти за ци ја за се кој пер и од се приз-
на ва ка ко до би вка или за гу ба до кол ку друг Од дел од 
МСФИ за МСЕ не ба ра тро шо кот да се приз нае ка ко 
дел од на бав на та вред ност на средс тво то. На при-
мер, амор ти за ци ја та од изра бо тка на нед виж но сти, 
по строј ки и опре ма се вклу чу ва во за ли хи (ви ди Од дел 
13 - За ли хи).

Ста тич ни от дел во из нос од 400.000 де на ри ќе се 
амор ти зи ра по стап ка од 10%, а под виж ни от дел во 
из нос од 400.000 ќе се амор ти зи ра по стап ка од 20%.

4.1 ПО ЧЕ ТОК И ПРЕ СТА НОК НА АМОР ТИ ЗА ЦИ ЈА

 Амор ти за ци ја на средс тво:
 поч ну ва ко га исто то се ста ва во упо тре ба, 

т.е. ко га се на о ѓа на ло ка ци ја та и во ус ло ви-
те не оп ход ни за исто то да би де опе ра тив но 
спо соб но на на чин пред ви ден од ра ко водс-
тво то,

 пре ста ну ва ко га средс тво то е от пи ша но.
 Амор ти за ци ја та не пре ста ну ва ко га средс-

тво то не се користи или се пов ле ку ва од 
актив на упо тре ба, освен ако средс тво то e 
це лос но амор ти зи ра но.

Исклучок може да биде ако амортизацијата се 
пресметува по функ ци о на лен ме тод.

На пример: Амортизација нема да се пресмета, 
односно за тој период ќе биде нула ако производство-
то е сопрено.

Друш тво то А на ба ви ло опре ма во из нос од 
800.000 де на ри ко ја се со стои од два де ла: ста-
ти чен и под ви жен. Ра ко водс тво то про це ни ло 
де ка ед ни от дел - ста ти чниот, ќе се амор ти зи ра 
за ко ри сен век од 10 го ди ни, а под виж ни от дел 
ќе се амор ти зи ра за ко ри сен век од 5 го ди ни 
со при ме на на пра во ли ни ски ме тод. Два та де-
ла има ат ед на ква вред ност по 400.000 де на ри. 
Оста то кот на вред ност на два та де ла е про це-
нет на ну ла.

При мер 10: Амор ти за ци ја на глав ни де ло ви

4.2 МЕ ТОД НА АМОР ТИ ЗА ЦИ ЈА

Сог лас но точ ка та 17.22 од Од дел 17:
Ен ти те тот из би ра та ков ме тод на амор ти за ци ја 

кој го одра зу ва мо де лот спо ред кој се оче ку ва да се 
тро ши ид на та еко ном ска ко рист на средс тво то. Во 
мож ни те ме то ди на амор ти за ци ја спа ѓа ат пра во ли-
ни ски от ме тод, ме то дот на опа ѓач ко сал до и ме то дот 
зас но ван на упо тре ба ка ко што е ме то дот на еди ни ци 
на про из водс тво.

Пра во ли ни ски от ме тод ја ало ци ра на бав на та 
вред ност, ка ко тро шок за амор ти за ци ја во ед на кви 
из но си во те кот на ко рис ни от век. 

Овој ме тод се ко ри сти нај че сто.
Ме тод на опа ѓач ко сал до (де гре сив на ме то-

да), ре зул ти ра со нај го лем тро шок на амор ти за ци ја 
во пр ва та го ди на, а нај мал во пос лед на та го ди на.
Се при ме ну ва ат по ве ќе мо де ли на де гре сив на амор-
ти за ци ја, но нај поз на ти се: арит ме тич ки ме тод на опа-
ѓач ко сал до и ге о ме три ски ме тод на опа ѓач ко сал до.

Во При мер 11 прес ме тка та на амортизацијата 
спо ред арит ме тич ки от ме тод на опа ѓач ко сал до е из-
вр ше на со след на ва фор му ла:

                   HB                  (b + 1 - 2 x н) х p
AMH  =                           +  
                    4                                2

AMH = Из нос на го диш на амор ти за ци ја;
HB = На бав на вред ност;
b = Ко ри сен век;
н = Го ди ни од ко ри сен век;
p = Раз ли ка во из нос на амор ти за ци ја за се ко ја 
 го дина.

Прес ме тка за пр ва та го ди на:

                 100.000            (4 + 1 - 2 x 1) х 10.000
AMH =                            +  
                      4                                  2
                     

25.000 + 15.000 = 40.000

Прес ме тка за вто ра та го ди на:

                 100.000            (4 + 1 - 2 x 2) х 10.000
AMH =                            +  
                      4                                  2
                     

25.000 + 5.000 = 30.000
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1. На ба ве на е опре ма ............................100.000
2. Оста ток на вред ност .....................................0
3. Про це нет ко ри сен век .......................4 го ди ни
4. Бру то до би вка без 

тро шок за амор ти за ци ја ..................... 200.000

При мер 11: Из бор на ме тод на амор ти за ци ја

Година 
Метод на амортизација 

праволиниски опаѓачко 
салдо функционален

1 25.000 40.000 30.000 
2 25.000 30.000 60.000 
3 25.000 20.000 10.000 
4 25.000 10.000 

Вкупно 100.000 100.000 100.000 

Опис
Метод на амортизација 

право-
линиски 

опаѓачко 
салдо функционален

Бруто 
добивка без 
амортизација 

200.000 200.000 200.000 

Амортизација 
прва година (25.000) (40.000) (30.000) 

Бруто 
добивка со 
амортизација

175.000 160.000 170.000 

Данок на 
добивка - - -

Нето 
добивка 175.000 160.000 170.000 

Табела 3

Табела 4

5 ОТУЃУВАЊЕ

За на ред ни те го ди ни прес ме тка та се вр ши по иста-
та фор му ла со зго ле му ва ње на го ди ни те.

Ме тод зас но ван на упо тре ба (фунционален). 
Спо ред овој ме тод прес ме тка та за амор ти за ци ја се 
вр ши врз ос но ва на ко ри сте ни ча со ви (на при мер: 
за транс порт ни средс тва), или спо ред про из веде ни 
еди ни ци. Ка ра кте ри стич но за овој ме тод е тоа што 
тро шо кот за амор ти за ци ја мо же да би де ну ла ако 
средс тво то не се ко ри сти.

Во При мер 11, спо ред ме то дот на упо тре ба 
(фунционален) прес ме тка та на амор ти за ци ја е из-
вр ше на спо ред ве кот на ко ри сте ње и про цен ка де ка 
опре ма та за тој пер и од ќе мо же да се ко ри сти 100.000 
ча са. 

Во пр ва та го ди на ко ри сте на е 30.000 ча са:
30.000 : 100.000 x 100 = 30%
100.000 x 30% = 30.000
Во вто ра та го ди на ко ри сте на е 60.000 ча са:
60.000 : 100.000 x 100 = 60%
100.000 x 60% = 60.000
Во тре та та го ди на ко ри сте на е 10.000 ча са:
10.000 : 100.000 x 100 = 10%
100.000 x 10% = 10.000
Претходно опремата е амортизирана за три го-

дини.
На по ме на: Прет ход но на ве де ни те ме то ди за амор-

ти за ци ја ги ко ри стат си те друш тва не за вис но од го ле-
ми на та, би деј ќи и за сред ни те и за го ле ми те друш тва 
во МСС 16 има иден тич ни одред би за ме то ди те на 
амор ти за ци ја.

Во про дол же ние во Табела 3 и 4 е да ден при мер 
на прес ме тка на амор ти за ци ја спо ред си те ме то ди и 
вли ја ни е то на тро шо кот за амор ти за ци ја врз фи нан-
си ски от ре зул тат на друш тво то.

Важно: Пресметката на амортизацијата по било 
кој метод е признат расход од аспект на данокот 
на добивка.

На по ме на: Во пр ва та го ди на спо ред пра во ли ни-
ски от ме тод на амор ти за ци ја, друш тво то иска жу ва 
нај го ле ма не то до би вка, а спо ред ме то дот на опа ѓач ко 
сал до нај ма ла не то до би вка. 

 

Сог лас но точ ка та 17.27 од Од дел 17, ен ти те тот 
ги от пи шу ва нед виж но сти те, по строј ки те и опре ма та:

(а) ко га се оту ѓу ва ат; или
(б) ко га не се оче ку ва ат ид ни еко ном ски ко ри сти 

од нивната упо тре ба или оту ѓу ва ње.
Ен ти те тот приз на ва до би вка или за гу ба при от пи шу-

ва ње на ста вка на нед виж но сти, по строј ки и опре ма во 
до би вка та или за гу ба та ко га ста вка та се от пи шу ва (освен 
ако Од де лот 20 - На е ми не ба ра по и на ку при про даж ба 
или по вра тен на ем). Ен ти те тот не ма да ја кла си фи ци ра 
та ква та приз на е на до би вка ка ко при ход.

За одре ду ва ње на да ту мот на оту ѓу ва ње на ед но 
средс тво, ен ти те тот ќе ги при ме ну ва кри те ри у ми те 
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од Од дел 23 - Приходи за приз на ва ње на при хо ди 
од про даж ба на до бра. Од де лот 20 се при ме ну ва на 
от ту ѓу ва ње по пат на про даж ба или по вра тен на ем.

Ен ти те тот ја одре ду ва приз на е на та до би вка или 
за гу ба од от пи шу ва ње то на ста вка на нед виж но сти, по-
строј ки и опре ма ка ко разликапомеѓунетоприливите
одотуѓувањето, ако та кви има, и сме тко водс тве на та 
вред ност на ста вка та. 

Со ог лед на тоа што си те зна чи тел ни ри зи ци и ко ри сти 
од сопс тве но ста на по строј ка та се пре не се ни на ку пу ва-
чот, Друш тво то А ќе ја от пи ше по строј ка та на 10 Јули 
2017 го ди на (точката23.10(а)од Од дел 23 - Приходи).

Важно: За сред ни те и го ле ми друш тва сог лас но 
точката55 од МСС 16: Средс тво то пре ста ну ва да се 
амор ти зи ра на пр ви от да тум од да ту мот ко га средс-
тво то е кла си фи ци ра но ка ко средс тво кое се чу ва за 
про даж ба сог лас но МСФИ 5 - Нетековнисредства 
кои сечуваатзапродажбаипрекинатиработења, 
ако средс тво то да се про да де во пер и од од ед на го-
ди на. Во овој случај ќе се спроведат следниве:

Важно: Малитеимикродруштваневршатпре
носназалихананедвижноститедоколкуодлучат
дагипродадат.

КНИЖЕЊЕ:

СпоредМСС16

019 - Аку му ли ра на амор ти за ци ја  
на ма те ри јал ни средс тва ........400.000

672 - Гра деж ни об је кти кои  
се чу ва ат за про даж ба ............600.000
011 - Гра деж ни об је кти .....................1.000.000

Поодлукапреноснаградежен
објектназалиха
120 - По ба ру ва ње од ку пу ва чи ........767.000

760 - До би вка од про даж ба  
на ма те ри јал ни  
средс тва ........................................50.000

672 - Гра деж ни об је кти кои  
се чу ва ат за про даж ба ...............600.000

230 - Об вр ски за ДДВ .......................... 117.000
Продаденградеженобјект

Друш тво то А на 10 Јули 2017 го ди на про да ло 
по строј ка со од ло же но пла ќа ње за 900.000 де на ри 
без ДДВ, но го за др жало пра во то на сопс тве ност 
над по строј ка та, ка ко га ран ци ја до де ка ку пу ва чот 
не го пла ти це ли от из нос. Со за др жу ва ње то на 
сопс тве но ста не е огра ни че но пра во то на ко ри-
сте ње на по строј ка та од стра на на ку пу ва чот. Ку-
пу ва чот на 11 Септември го пла тил це ли от из нос.

Пример12: Датумнаотуѓување

1. На бав на вред ност ........................... 1.000.000
2. Аку му ли ра на амор ти за ци ја ................400.000
3. Сме тко водс тве на вред ност ...............600.000
4. Гра деж ни от об јект е про да ден за ...... 767.000 

(650.000 + 117.000 ДДВ)

Пример13: Продажбанаградеженобјект

КНИЖЕЊЕ:

СпоредОддел17

019 - Аку му ли ра на амор ти за ци ја  
на ма те ри јал ни средс тва ........400.000

120 - По ба ру ва ње од ку пу ва чи ........767.000
011 - Гра деж ни об је кти .....................1.000.000
760 - До би вка од про даж ба  

на ма те ри јал ни средс тва .............50.000
230 - Об вр ски за ДДВ .......................... 117.000

Продаденградеженобјект

1. Друш тво то А во Септември 2017  
го ди на до не ло од лу ка да рас хо ду ва  
опре ма ко ја е оште те на.

2. По прес ме тка та на амор ти за ци ја та  
зак луч но со септември со стој ба та  
е след на:
- На бав на вред ност .........................200.000
- Аку му ли ра на амор ти за ци ја ...........166.600
- Не от пи ша на вред ност .....................23.400
- Про це не та вред ност  

на от пад ...........................................10.000

Пример14: Расходувањенаопрема
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КНИ ЖЕ ЊЕ: 7 РАЗЛИКИ ВО СМЕТКОВОДСТВЕНИОТ 
ТРЕТМАН ПОМЕЃУ ОДДЕЛ 17 ОД МСФИ 
ЗА МСЕ И МСС 16

6 ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

019 - Аку му ли ра на амор ти за ци ја 
на ма те ри јал ни средс тва ........166.600

451 - Вред нос но усог ла су ва ње 
(обез вред ну ва ње) на 
ма те ри јал но средс тво ...............23.400

3108 - За ли ха на от па ден ма те ри јал ..10.000
012 - По строј ки и опре ма ....................200.000

Рас хо ду ва ње опре ма и про це нет от пад

Ентитетот треба да обелодени за секоја класа на 
недвижности, постројки и опрема што се смета за 
соодветно согласно ставот 4.11(а):
(а) основите за мерење употребени за одредување 

на бруто сметководствената вредност,
(б) употребените методи за амортизација,
(в) употребените корисни векови или стапки на 

амортизација,
(г) бруто сметководствената вредност и акумулираната 

амортизација (собрана со акумулираните загуби 
поради обезвреднување) на почетокот и на крајот 
на периодот на известување,

(д) усогласување на сметководствената вредност на 
почетокот и на крајот на периодот на известување 
со одделно прикажување на:
- нови набавки, отуѓувања, стекнувања по пат 

на деловни комбинации, трансфери во вло-
жувања во недвижност доколку постои веро-
достојно мерење на објективната вред-
ност (види точка 16.8), загуби поради обез-
вреднување признаени или анулирани во 
добивката или загубата согласно Оддел 27, 
амортизација, други промени.

Усогласувањето не треба да се прикажува и за 
претходните периоди.
Ентитетот исто така ќе го обелодени и следново:
(а) постоењето и сметководствените вредности 

на недвижностите, постројките и опремата за 
коишто ентитетот има ограничена сопственост 
или коишто се заложени како обезбедување за 
обврските,

(б) износот на обврските за стекнување на нед-
вижности, постројки и опрема.

Раз ли ка та во сме тко водс тве ни от трет ман за нед-
виж но сти те, по строј ки те и опре ма та по ме ѓу ба ра ња та 
од Од дел 17 од МСФИ за МСЕ и МСС 16 вклу чу ва ат:
 МСФИ за МСЕ е со ста вен со ед но ста вен ја зик и 

вклу чу ва зна чи тел но по мал ку упат ства ка ко да се 
при ме нат прин ци пи те.

 Од дел 17 од МСФИ за МСЕ не доз во лу ва во 
набавната вредност на недвижностите, постројките 
и опремата да се вклучат трошоците за позајмување, 
односно не дозволува капитализација на трошоците 
за позајмување. Сите трошоци за позајмување се 
расход во периодот во кој настануваат. 

 Спо ред МСС 23 - Трошоци на позајмување ен-
ти те тот тре ба да ги ка пи та ли зи ра  тро шо ци те за 
позајмување за средс твата кои се ква ли фи ку ва ат.

 (види Пример 5 во овој напис)
 Од дел 17 од МСФИ за МСЕ не доз во лува избор по 

почетното признавање, недвижностите, постројките 
и опремата да се мерат според модел на набавна 
вредност или модел на ревалоризација. Според 
овој Оддел недвижностите, постројките и опремата 
по почетното признавање се мерат само според 
модел на набавна вредност.

 МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема 
дозволува по почетното признавање ентитетот да 
ги мери недвижностите, постројките и опремата 
според модел на набавна вредност или според 
модел на ревалоризација.

 Од дел 17 од МСФИ за МСЕ, бара про вер ка/кон-
тро ла на оста то кот на вред но ста, ко рис ни от век 
и ме то дот на амор ти за ци ја, да се вр ши са мо ако 
по стои не ка ква ин ди ка ци ја де ка има зна чај ни про-
ме ни од прет ход ни от да тум на из ве сту ва ње то.

 МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема ба ра 
го диш на про вер ка/кон тро ла на оста то кот од вред-
но ста, ко рис ни от век и ме то дот на амор ти за ци ја на 
нед виж но сти, по строј ки и опре ма.

 Од дел 17 од МСФИ не ба ра не те ков ни те средс тва 
кои се чу ва ат за про даж ба да се еви ден ти ра ат ка-
ко за ли ха. 

 МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за 
продажба и прекинато работење. Овој МСФИ ба-
ра не те ков ни те средс тва кои се чу ва ат за про даж ба 
и пре ки на то то ра бо те ње да се еви ден ти ра ат ка ко 
за ли ха. (види Пример 14 во овој напис)
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И пок рај по ве ќе го диш на та при ме на на За ко
нот за да но кот на до да де на вред ност ("Служ
бен вес ник на РМ", брoj 44/99...189/16, во на та
мош ни от текст: За ко нот за ДДВ), во прак ти ка та 
по стојат ди ле ми во од нос на ода но чу ва ње то 
на на до мес то ци те за ус лу ги те кои ги да ва ат 
ад во ка тите.

Во овој на пис Ви да ва ме об јас ну ва ња со 
прак тич ни при ме ри за ода но чу ва ње то со ДДВ 
на наг ра ди те и тро шо ци те на ад во ка тите.

М-р Трајан НИКОЛОСКИ

Спо ред чле нот 2 од 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: "Прометотнадобраиуслуги(вонатамошни
оттекст:промет)којсевршисонадоместок
воземјатаодстрананаданочниотобврзникво
рамкитенанеговатастопанскадејностиуво
зотнадобра".

Ако се раз гле да за кон ско то де фи ни ра ње на про ме-
тот на доб ра и ус лу ги ка ко пред мет на ода но чу вање, 
мо же да се за бе ле жи де ка е пот реб но ис пол ну ва ње 
на пет ус ло ви за да по стои пред мет на ода но чу вање:

1 да по стои про мет на доб ра и/или ус луги,
1 про ме тот да се врши за на до мес ток,
1 про ме тот да се врши во зем јата,
1 про ме тот да се врши од да но чен об врз ник и 
1 про ме тот да при па ѓа на све ра та на сто пан

ска та деј ност на да ноч ни от об врз ник.
Пред да пре ми не ме на прак тич но по јас ну ва ње на 

ода но чу ва ње то на ад во кат ски те ус луги, нак рат ко ќе ги 
по јас ни ме пет те ус ло ви за по стое ње то на пред мет 
на ода но чу ва њето.

Про ме тот на доб ра прет ста ву ва пре не су ва ње на 
еко ном ска та суп станца од врши те лот на про ме тот 
кон при ма те лот на доб рото. При ма те лот на доб рото, 
до кол ку е из вршен про ме тот, мо же да го ко рис ти 
доб рото, од нос но да рас по ла га со ис тото, што зна чи 
и мож ност за от ту ѓу вање. За пре нос на пра во то на 

рас по ла га ње мо ра да по стои јас но ис ка жа на вол ја и 
на ис по ра ча те лот (ис пол ну ва чот) и на при ма те лот, 
за ис то то да до бие трет ман на про мет на добро. 
Единстве но кај пре но сот на доб ра та по си ла на за кон 
или врз ос но ва на на лог на ор ган на јав на та власт от-
сус тву ва вол ја та на ис пол ну ва чот. 

За про мет на ус лу га се сме та се ко ја ак тив ност ко ја 
не прет ста ву ва про мет на добро. За ус лу га се сме та 
се кое сто ру ва ње (пра вење, чи нење), трпе ње или нес-
то ру ва ње (неп ра вење, не чи нење).

И кај про ме тот на ус лу ги тре ба да по стои вол ја 
ме ѓу врши те лот и при ма те лот на ус лу га та за ис та-
та да би де из вршена. Ме ѓу тоа, про мет на ус лу ги се 
врши и то гаш, ко га мес то вол ја та на из врши те лот 
на ус лу га та нас та пу ва за кон или на лог на ор ган на 
јав на та власт со кој се врши при ну да за из вршу ва ње 
на ус лу гата.

Во ус ло ви ко га по стојат ис пол ну вач на про ме тот 
и при ма тел на про ме тот кој го из вршу ва про ти вис-
пол ну ва њето, ста ну ва збор за про мет со на до мес ток.

Ова значи, дека, за да по стои про мет, мо ра да 
по стои и на до мес ток кој ќе прет ста ву ва про ти вис-
пол ну ва ње за так ви от про мет - по и на ку ка жано, мо ра 
да по стои еко ном ски ин те рес кај оној кој го врши ис-
пол ну ва њето. Про ме тот и на до мес то кот кој е до би ен 
или кој тре ба да се до бие мо ра да би дат ме ѓу себ но 
пов рзани. Так ва та пов рза ност е при чин ска.

До кол ку од ре ден на до мес ток, за из вршен про-
мет, ста не не мо жен, не зна чи де ка не е вос поста вен 
од ре ден од нос ме ѓу ис пол ну ва чот на про ме тот и ис-
пол ну ва чот на на до мес то кот, од нос но де ка не по стои 
про мет за на до мес ток.

Трет ус лов за по стое ње на про мет кој е пред мет 
на ода но чу ва ње е так ви от про мет да би де из вршен 
во зем јата, од нос но на те ри то ри ја та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја ис клу чу вај ќи ги сло бод ни те зо ни (ТИРЗ), 
ца рин ски те зо ни и ца рин ски те скла дови, кај кои са мо 
про ме тот на ме нет за крај на пот ро шу вач ка е пред мет 
на ода но чу вање.

Про ме тот за на до мес ток, на те ри то ри ја та на ва-
же ње на За ко нот за ДДВ, тре ба да би де ос тва рен од 
да но чен об врз ник.

НАГ РА ДИ  И ТРО ШО ЦИ НА АД ВО КА ТИ  
ОД АС ПЕКТ НА ДДВ
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 Да ноч ни от об врз ник ка ко фи зич ко или прав но 
лице, са мос тој но врши сто пан ска деј ност. Це ли те 
и ре зул та ти те од врше ње то на сто пан ска та деј ност 
се не битни. Од ова де фи ни ра ње про из ле гу ва дека, 
прав на та фор ма и прав на та спо соб ност не се бит ни 
за здо би ва ње то на свој ство то на да но чен об врз ник. 
Свој ство то на да но чен об врз ник се до би ва со са мо то 
са мос тој но врше ње на сто пан ска та деј ност.

Са мос тој нос та во из вршу ва ње то на сто пан ска та 
деј ност е нај бит на та ка рак те рис ти ка на да ноч ни от 
об врз ник. Оваа ка рак те рис ти ка е осо бе но зна чај на 
за фи зич ки те ли ца ка ко да ноч ни об врз ници. Са мос-
тој нос та во из вршу ва ње то на сто пан ска та деј ност 
значи, из вршу ва ње на ис та та за сво ја смет ка и на 
сво ја од го вор ност.

Сто пан ска та деј ност ко ја се из вршу ва пов ре ме но 
или трај но и е усме ре на кон ос тва ру ва ње на при хо ди 
е ка рак те рис ти ка на да ноч ни от об врз ник . Ед нок рат-
но то из вршу ва ње на од ре ден про мет и то гаш ко га се 
ос тва ру ва ат при хо ди (на до мес ток) не зна чи врше ње 
на сто пан ска деј ност. Пов ре ме нос та со тен денци ја на 
трај ност ка ко и трај но то врше ње на про мет, зна чи од-
ре де но пов то ру ва ње на про ме тот, од нос но од нап ред 
пла ни ран про мет кој ќе се из вршу ва во по долг пе ри од 
и кој ќе се пов то ру ва - ба рем по ве ќе од ед наш. Ова 
зна чи де ка про ме тот се пов то ру ва и има од ре ден ин-
тен зи тет и ис ти от за зе ма еден дел од па за рот.

Врше ње то на сто пан ска та деј ност се ко гаш е усме ре-
но кон ос тва ру ва ње на при ходи - про ме тот се из вршу ва 
за од ре ден на до мес ток. Да ли ќе се ос тва ри до бив ка од 
из вршу ва ње то на про ме тот во оп што не е битно.

Се га ко га ги раз гле дав ме ус ло ви те за по стое ње на 
пред мет на ода но чу ва ње со да но кот на до да де на вред-
ност, низ прак тич ни при ме ри ќе го раз гле да ме да ноч ни-
от трет ман на ус лу ги те кои ги из вршу ва ат ад во ка тите, 
од нос но да ноч ни от трет ман на на до мес то ци те и тро-
шо ци те кои ги нап ла ќа ат ад во ка ти те за сво и те ус луги.

Стојан Стоја нов ски од Скоп је е ад во кат кој 
е ре гис три ран за це ли те на ДДВ. Тој, по прет-
ход но склу чен до го вор за да ва ње прав на по мош 
со друш тво то Ви но жи то ДОО од Скопје, под-
гот вил туж би за неп ла те ни дол го ви од 10 долж-
ници, за ку пени, а неп ла те ни тр гов ски стоки. За 
под го тов ка на туж би те до го во рил наг ра да во 
из нос од 70.000 де нари.

Од прак тич ни при чини, во При мер 1 ка жав ме де-
ка ад во ка тот са мо ќе под гот ви туж би за долж ни ци те 
иа ко во прак ти ка та ад во ка тот ќе би де ан га жи ран за 
из вршу ва ње на по ве ќе ус луги. Да ги раз гле да ме се га 
ус ло ви те за по стое ње на про мет на ус лу ги од стра на 
на ад во ка тот Стоја нов ски.

Во При мер 1, Ви но жи то ДOО од Скоп је по ба ра ло 
из гот ву ва ње на туж би од стра на на ад во ка тот Стоја-
нов ски. Тој врз ос но ва на нив но то ба ра ње (на лог) ги 
из гот вил туж би те за долж ни ците. Со из гот ву ва ње то 
на туж би те тој из вршил про мет на ус луги. Ова зна чи 
де ка први от ус лов е ис пол нет.

За ва ка из гот ве ни те туж би тој по ба рал на до мес ток 
во из нос од 70.000 де нари. Овој из нос е до го во рен со 
ко рис ни кот на ус лу га та и да ле ку е по ви сок од из но сот 
кој е про пи шан во Та ри фа та за наг ра да и на до мес ток 
на тро шо ци те за ра бо та на ад во ка ти те. Зна чи и овој 
втор ус лов - да по стои на до мес ток од ко рис ни кот на 
ус лу га та е ис пол нет.

Мес то то на из вршу ва ње на оваа ус лу га од стра на 
на ад во ка тот Стоја нов ски е во Ре пуб ли ка Ма ке до нија, 
по точ но во Скопје. Имено, сог лас но член 14 став 3 
точ ка 4, ад во кат ски те ус лу ги: 

"се сме та ат за из врше ни во мес то то ка де ко-
рис ни кот на ус лу ги те има вис тин ско се диш те 
или под руж ни ца за кои ус лу ги те би ле вис тин ски 
из вршени". 
Би деј ќи Ви но жи то ДОО ка ко ко рис ник е од Скопје, 

тоа и мес то то на из вршу ва ње е во Скопје. Ова зна чи 
и ис пол не тост на тре ти от ус лов - ус лу га та да би де 
из врше на во зем јата.

Во При мер 1 ре ков ме де ка ад во ка тот Стоја нов-
ски е ре гис три ран за це ли те на да но кот на до да де на 
вред ност- што зна чи дека, тој е да но чен об врз ник кој 
ги ис пол ну ва ус ло ви те од чле нот 51 на За ко нот за 
ДДВ и е ов лас тен да ис ка жу ва и да нок на до да де на 
вред ност за ус лу ги те кои ги из вршува, а кои под ле-
жат на ода но чу ва ње и се ода но чиви. Тој са мос тој но 
од лу чил да го при фа ти ба ра ње то од Ви но жи то ДОО 
за из гот ву ва ње на туж би те и по ба рал и до го во рил 
на до мес ток, што зна чи ус лу га та ја врши за соп стве-
на смет ка и на соп стве на од го вор ност. Впро чем и во 
чле нот 2 од За ко нот за адво ка ту ра ("Служ бен вес ник 
на РМ", број 80/92 и 148/15), се ве ли дека: 

"ад во ка ту ра та е са мос тој на и не за вис на јав на 
служ ба што обез бе ду ва прав на по мош и врши 
јав ни ов лас ту ва ња во сог лас ност со за кон", 

При мер 1:
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а ад во ка тот е: 
"сло бо ден, са мос тоен и не за ви сен во сво ја та ра-
бо та и во рам ки те на за ко нот и ов лас ту ва ње то 
са мос тој но од лу чу ва за на чи нот на зас та пу ва-
ње на пра ва та и ин те ре си те на стран ката" 
(член 15).
Под гот ву ва ње то на туж бите, ад во ка тот Стоја нов-

ски го из вршил во рам ки те на соп стве на та сто пан ска 
деј ност - тој е ов лас тен за да ва ње прав на по мош. 
Впро чем и во чле нот 3 од За ко нот за адво ка ту ра ка де 
се де фи ни ра прав на та по мош се вели:

"Прав на та по мош се сос тои во да ва ње на прав-
ни со вети, зас та пу ва ње во во де ње пре го во ри и 
врше ње ус лу ги од об лас та на де ло вен про то кол, 
сос та ву ва ње на ис пра ви за прав ни дела, сос та-
ву ва ње на до го во ри за ос но вање, пар тнер ство, 
со ра бот ка и слич ни ак ти во врска со ос но ва ње то 
или ра бо те ње то на де лов ни те суб јекти, сос та-
ву ва ње на под не со ци во суд ски и дру ги по ста-
пки, зас та пу ва ње на стран ки те пред су до вите, 
држав ни те ор га ни ор га ни те на еди ни ци те на 
ло кал на та са мо уп ра ва и дру ги прав ни и фи зич ки 
лица, од бра на на осом ни че ни и об ви не ти ли ца и 
врше ње на дру ги ра бо ти на прав на по мош".
Ова зна чи де ка и овој по след ен ус лов, ус лу га та 

да е из врше на од стра на на да ноч ни от об врз ник во 
рам ки те на не го ва та сто пан ска деј ност е ис пол нет.

Од се то прет ход но из не сено, про из ле гу ва де ка 
во При мер 1 има ме про мет кој е пред мет на ода но-
чу вање. 

Но, да ли тој е ода но чив? 
Ако се про ве рат ос ло бо ду ва ња та во За ко нот за 

ДДВ ќе се ви ди де ка ад во кат ски те ус лу ги не се сод ржа-
ни во ис тите. Спо ред тоа мо же ме да зак лу чи ме де ка 
овој про мет под ле жи на ода но чу ва ње и е ода но чив. Со 
про вер ка во ус лу ги те кои се ода но чу ва ат со пов лас те-
на да ноч на стап ка (член 30 став 2 од За ко нот за ДДВ) 
ис то та ка ќе ви ди ме де ка овие ус лу ги не се сод ржа ни 
во пов лас те но то ода но чу вање, што на ве ду ва на зак-
лу чок де ка ад во кат ски те ус лу ги се ода но чу ва ат со 
оп шта та да ноч на стап ка од 18%.

Во При мер 1, ад во ка тот Стоја нов ски, за из гот ве-
ни те тужби, ќе мо ра да пресме та да нок во из нос од 
12.600 де на ри (70.000 х 18% = 12.600).

Стојан Стоја нов ски од Скоп је е ад во кат кој 
е ре гис три ран за це ли те на ДДВ. Тој, по прет-
ход но склу чен до го вор за да ва ње прав на по мош 
со друш тво то Ви но жи то ДОО од Скопје, под-
гот вил туж би за неп ла те ни дол го ви од 10 долж-
ници, за ку пени, а неп ла те ни тр гов ски стоки. За 
под го тов ка на туж би те до го во рил наг ра да во 
из нос од 70.000 де нари.

 Ис то та ка до го во рил и из вршил зас та пу-
ва ње и од бра на пред суд во Би то ла за наг ра да 
од 3.500 де на ри и тро шо ци во из нос од 11.000 
де нари. 

Ако се раз гле да При мер 2 ќе се ви ди де ка един-
стве на раз ли ка во од нос на При мер 1 е нап ла та та на 
наг ра да та од 3.500 де на ри за од бра на та во Би то ла, 
ка ко и тро шо ци те за од бра на та во Би то ла во из нос 
од 11.000 де на ри (ко рис те ње соп ствен ав то мо бил, 
днев ни ца и от сус тво од канце ла рија). 

Да ли оваа наг ра да за зас та пу ва ње то и тро шо-
ци те под ле жат на ода но чу вање?
Од го во рот е пот врден: наг ра да та и тро шо ци те 

за из вршу ва ње на прав на та по мош од стра на на 
ад во ка тот има ат трет ман на на до мес ток за из врше-
на ус луга, па спо ред тоа вле гу ва ат во да ноч на та 
ос но ва за пресме ту ва ње на да но кот. Во При мер 2, 
ад во ка тот Стоја нов ски тре ба да пресме та да нок со оп-
шта та да ноч на стап ка од 18% на вкуп ни от на до мес ток 
од 84.500 де на ри (70.000 + 3.500 + 11.000 = 84.500). Во 
овој слу чај да но кот на до да де на вред ност ќе из не су ва 
15.210 де на ри (84.500 х 18% = 15.210).

Стојан Стоја нов ски од Скоп је е ад во кат кој 
е ре гис три ран за це ли те на ДДВ. Тој, по прет-
ход но склу чен до го вор за да ва ње прав на по мош 
со друш тво то Ви но жи то ДОО од Скопје, под-
гот вил туж би за неп ла те ни дол го ви од 10 долж-
ници, за ку пени, а неп ла те ни тр гов ски стоки. 
За под го тов ка на туж би те до го во рил наг ра да 
во из нос од 70.000 де нари. Пла те ни те суд ски 
так си во из нос од 80.000 де на ри за де сет те 
тужби, ги префак ту ри рал на друш тво то Ви-
но жи то ДОО.

При мер 2:

При мер 3:
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Истотакадоговорилиизвршилзастапување
иодбранапредсудвоБитолазанаградаод3.500
денариитрошоцивоизносод11.000денари. 

Ако доб ро се раз гле да Пример3, ќе се ви ди де ка 
по стои ед на единстве на раз ли ка во из но сот на пла
те ни те и префак ту ри ра ни те суд ски так си во из нос 
од 80.000 де на ри во од нос на Пример2. Би деј ќи во 
Пример2 кон ста ти рав ме де ка и наг ра да та и тро шо
ци те под ле жат на ода но чу ва ње и се ода но чиви, ов де 
се по ста ву ва пра ша њето: 

Далисудскитетаксиплатениодадвокатотсе
делоднадоместокот,односнодалииститепри
паѓаатнаданочнатаоснова?
Пред да го да де ме кон крет ни от од го вор за нив но то 

ода но чу ва ње или не о да но чу вање, да ви ди ме во как ви 
од но си се ад во ка тот Стоја нов ски и Ви но жи то ДОО по 
ос нов на суд ски те такси.

Друш тво то Ви но жи то ДОО е тоа кое го по ве ду ва 
спо рот (ту жи тел) и сог лас но со член 146 од За ко нот 
за пар нич на та по ста пка ("Служ бен вес ник на РМ", 
број 79/05...124/15), долж но е да "јаплатисудската
таксаворокод15денаодденотнаподнесувањето
натужбата...". Значи, суд ска та так са е дол жен да ја 
пла ти ту жи те лот (Ви но жи то ДОО), а не ад во ка тот кој 
ја сос тавил туж бата. Во Пример3, нај ве ро јат но по 
ба ра ње на Ви но жи то ДОО или по не го ва сог лас ност, а 
со цел за заб р зу ва ње на по ста пката ("Виеплатетеја
судскататакса,аниеќевијанадоместиме"), так са та 
е пла те на од ад во ка тот Стоја нов ски. Адвокатотнее
нитудолжник,нитудоверителпоосновнасудската
такса. Адво ка тот кој ја при ма и пла ќа суд ска та такса, 
во овој слу чај е са мо по сре дник во плат ни от про мет. 
АдвокатотСтојановскикакоданоченобврзник,во
Пример3вршипрометвотуѓоимеизатуѓасметка,
штозначидекатојсамопосредувавопрометот.

Од се то по го ре из не се но мо же ме да зак лу чи ме 
де ка и пок рај тоа што ад во ка тот Стоја нов ски ќе го 
ис ка же во фак ту ра та и овој из нос на суд ска та так са 
од 80.000 де нари, се пак да но кот ќе го пресме та на 
ис та та да ноч на ос но ва ка ко и во Пример2 на из нос 
од 84.500 де на ри (70.000 + 3.500 + 11.000 = 84.500).

Впро чем и во За ко нот за ДДВ, во чле нот 18 точ ка 3, 
се сод ржи од ред бата, спо ред ко ја во да ноч на та ос но
ва не се оп фа ќа "износотштогодобиваданочниот
обврзникодпримателотнадобротоилиодкорис
никотнауслугатакакоплаќањезатрошоцитешто

гинаправилвонивноимеизанивнасметка,акотој
износеевидентиранвокниговодството".

ДруштвотоВиножитоДООодСкопјесеза
нимавасопрометнаголемоималонапрехран
бенипроизводииерегистриранданоченобврзник
зацелитенаДДВ.Вопарничнапостапка,како
туженикгогубиспоротсодруштвотоСлогаАД
одСкопјеисопресудаезадолженодагинадо
местиипарничнитетрошоцикоигиопфаќаат
инаградатаитрошоцитезаправнапомошво
износод35.000денариодадвокатотнатужи
телотСлогаАД.

Се по ста ву ва пра ша њето: 
Штопретставуваатвоовојслучајовиетрошоци
коисудотсопресудагиналожувазаплаќање? 
Далитиесенадоместокзаизвршенауслугаод
адвокат?
Далитиесеоданочуваат?
Во Пример4, друш тво то Ви но жи то ДОО од Скоп је 

ни ту по ба ра ло ус луга, ни ту ко рис те ло ус лу га од ад
во ка тот кој да вал прав на по мош на друш тво то Сло га 
АД. Нап ро тив, ус лу ги те би ле по ба ра ни од друш тво
то Сло га АД и за не го би ле из вршени. Адво ка тот ја 
из вршил ус лу га та и нап ла тил наг ра да и тро шо ци од 
тоа друш тво, а со тоа нап ла тил и да нок на до да де на 
вред ност од тоа друш тво. Ме ѓу тоа, во оп што не ма ло 
да дој де до ко рис те ње на ус лу ги те од ад во ка тот од 
стра на на Сло га АД, до кол ку Ви но жи то ДОО со сво е
то од не су ва ње не до ве ло до по ве ду ва ње на суд ски от 
спор. Впро чем и со пре су да та се кон ста ти ра гу бе ње 
на по ста пката од стра на на Ви но жи то ДОО, а со тоа и 
на до мес ту ва ње на тро шо ци те на по ста пката.

Воовојслучајплаќањетонапарничнитетро
шоциодстрананаВиножитоДООодСкопјекон
тужителот,вклучителноитрошоцитенаадвокатот
наСлогаАД,несеработизаплаќањенанадо
местокзакористенауслугаодтојадвокат,туку
занадоместнаштета. На до мест на ште та прет ста
ву ва вкуп но то нап ла ќа ње на пар нич ни те тро шо ци од 
ту жи те лот кој го до би ва спо рот. Про цес ни те ка ма ти 
ис то та ка се сме та ат за обеш те ту ва ње (на до мест на 
штета).

Пример4:
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ДруштвотоВиножитоДООодСкопје, по
ведувасудскиспорвоЛондон,заделовенпрос
торсодруштвотоSpringLTDодЛондон.Нед
вижноста којаепредметнасудскиотспорсе
наоѓавоЛондон.Заправнапомошсеангажира
адвокатотСтојанСтојановскиодСкопје.За
подготовканаподнесоците,застапувањепред
судотвоЛондон,заправнисоветиизатрошо
ци запостапката,адвокатотСтојановскиму
фактуриралнадруштвотоВиножитоизносод
1.370.000денари.

АдвокатотСтојановскиерегистриранда
ноченобврзникзацелитенаДДВ.

Се по ста ву ва пра ша њето: 
Дали и во овој случај, адвокатотСтојановски
требадапресметаданокнадодаденавредност
навкупниотизноснанаградатаитрошоците
запостапката?
Уште во Пример1 ви дов ме дека, до кол ку се ис

пол не ти пет те ус ло ви од чле нот 2 на За ко нот за ДДВ 
по стои про мет кој е пред мет на ода но чу ва ње и ис ти от 
се ода но чу ва со оп шта та да ноч на стапка. Во Пример5, 
единстве но пра ша ње кое мо же да се по с тави е: 

Далиизвршувањетонаадвокатскатауслугаево
земјата,односновоСкопјеилипаквостранство,
односновоЛондон? 
Ова пра ша ње се на мет ну ва од при чи на што нед

виж нос та се на о ѓа во Лон дон, а и по ста пката се во ди 
пред та мо шен суд. До кол ку мес то то на из вршу ва ње 
на ус лу га та е во Лон дон, во тој слу чај не е ис пол нет 
тре ти от ус лов кој го на ве дов ме уш те на по че то кот  
про ме тот да е из вршен во зем јата, па спо ред тоа не ма 
да има ме пред мет на ода но чу вање.

За раз ли ка од дру ги те ус лу ги кои се пов рза ни со 
стек ну ва ње и от ту ѓу ва ње на нед ви жен имот (ус лу ги на 
по сре ду ва ње од стра на на агенции за нед виж ности, 
ус лу ги на веш ти ли ца за нед виж нос ти  про цен ка на 
имот, из да ва ње на о ди и мис ле ња и но тар ски ра бо ти 
во врска со до го во ри за ку поп ро даж ба и сл.) прав но
то со ве ту вање, по точ но ад во кат ски те ус лу ги не се 
сме та ат за ус лу ги непос ре дно пов рза ни со нед виж
ни от имот, па от та му нив но то мес то на из вршу вање, 
ка ко што на ве дов ме и кај Пример1, се оп ре де лу ва 

сог лас но член 14 став 3 точ ка 4, од За ко нот за ДДВ. 
Ова значи, де ка и ус лу ги те на ад во ка ти те кои се ти
пич ни за ад во кат ска та про фе сија, а се из вршу ва ат во 
врска со нед ви жен имот се сме та ат за из врше ни во 
мес то то ка де ко рис ни кот на ус лу ги те има вис тин ско 
се диш те или под руж ни ца за кои ус лу ги те би ле вис
тин ски из вршени.

Во Пример5, би деј ќи Ви но жи то ДОО ка ко ко рис ник 
е од Скопје, тоа и мес то то на из вршу ва ње е во Скопје, 
па спо ред тоа и овој про мет на ус лу ги се сме та за 
из вршен во зем ја та и ис ти от ќе под ле жи на ода но чу
ва ње и ќе се ода но чи со оп шта та да ноч на стапка. Во 
Пример5, ад во ка тот Стоја нов ски требадапресмета
данокнадодаденавредноствоизносод246.600
денари (1.370.000 х 18% = 246.600).

ДруштвотоНоваДОО Загреб,побарало
услуга одСтојан Стојановски од Скопје 
адвокат кој е регистриран за целитенаДДВ
да подготвитужба за неплатендолг против
друштвотоСлогаДООСкопјеидагозастапу
вапреднадлежниотсудвоСкопје.

За подготовка натужбата договорена е
награда воизносод70.000денари, награда за
застапувањевоизносод3.500денариитрошоци
воизносод11.000денари.

Во Пример6 друштвото Нова ДОО има седиште 
во Загреб, Република Хрватска. Адвокатот Стојан 
Стојановски услугата ќе ја изврши во Скопје.

Далинаградатазаподготовканатужба,наградата
за застапувањеитрошоцитеподлежатна ода
ночувањесоДДВ?
Адвокатот Стојан Стојановски не треба да пре 

смета ДДВ на наградата за подготовка на тужба, 
наградата за застапување, како и на трошоците, 
бидејќи корисникот на услугата има седиште надвор 
од територијата на Република Македонија и согласно 
член 14 став 3 точка 4 од Законот за ДДВ овиеуслуги
неподлежатнаоданочувањесоДДВ. 

Пример5:

Пример6:
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Да ноч на та при ја ва за данокот на додадена 
вредност, односно Обра зе цот ДДВ-04 е про пи-
шан со Пра вил ни кот за фор ма та и сод ржи на та 
на да ноч на та при ја ва на да но кот на до да де на 
вред ност ("Служ бен вес ник на РМ", број 222/16).

Во овој напис Ви да ва ме упат ства со прак-
тич ни при ме ри за по пол ну ва ње на по ле то 27 
- Оста на ти да ноци, прет ход ни да но ци и из но си 
за од би ва ње од Обра зе цот ДДВ-04.

Вера РАФАЈЛОВСКА

ОСТАНАТИ ДАНОЦИ, ПРЕТХОДНИ
ДАНОЦИ И ИЗНОСИ ЗА ОДБИВАЊЕ

ПОЛЕ 27 ОД ОБРАЗЕЦОТ ДДВ-04

Во Да ноч на та при ја ва - Обра зец ДДВ-04 во по ле то 
27 се вне су ва ат из но си кои се дол жат или по ба ру-

ва ат сог лас но За ко нот за ДДВ и тоа спо ред:
 член 55 став 1 (не ов лас те но ис так нат ДДВ, 

од нос но ДДВ ис ка жан во фак ту ра од да но чен 
об врз ник кој не е ре гис три ран за це ли те на 
ДДВ);

 член 55 став 2 (во фак ту ра та од дел но е ис так-
нат по го лем да нок од дол гу ва ниот);

 член 37 (ис прав ка на од бив ка на прет ход ни да-
ноци, до кол ку дој де до про ме на на окол нос ти те 
на ко рис те ње на ос нов ни те сред ства, во од нос 
на окол нос ти те кои ва же ле во прва та ка лен дар-
ска го ди на на упот ре ба на тие сред ства, од нос но 
мо мен тот ко га е ко рис те но пра во то на од бив ка 
на да но кот);

 член 22 (да ноч ни из но си кои се дол жат или по-
ба ру ва ат за ра ди про ме на на да ноч на та стап ка 
или по ниш ту ва ње на до го вор);

 да ноч ни из но си кои се по ба ру ва ат по из да де ни 
сер ти фи ка ти од НА ТО сили; 

 ДДВ сод ржан во доб ра на за ли ха на ме не ти 
за на та мош на про даж ба пред ре гис тра ци ја на 
да ноч ни от об врз ник за це ли те на ДДВ; и

 Друго.

За се кој од на ве де ни те ос но ви се вне су ва ат по да-
то ци во де лот: Ос нов за ис ка жу ва ње на по да ток на 
по ле то 27 од ДДВ при ја вата.

1 ДА НОЧ НИ ИЗ НО СИ КОИ СЕ
ДОЛ ЖАТ СПО РЕД ЧЛЕН 55 СТАВ 1 -
НЕ ОВ ЛАС ТЕ НО ИС ТАК НАТ ДДВ

Ако не кое ли це во фак ту ра та го ис ка же од дел но 
да но кот на до да де на вред ност, а тоа не е ов лас те но 
(не е ре гис три ра но за це ли те на ДДВ - за дол жи тел но 
или доб ро волно), то гаш го дол жи ис ка жа ни от да нок. 
Во овој слу чај даночниот обврзник е долже н да го 
пла ти да но кот во рок од 5 ра бот ни де на по из да-
ва ње то на фак ту рата.

По пра ви ло не ре гис три ра ни те да ноч ни об врз ни ци 
не ис так ну ва ат во фак ту ра та ДДВ. Но во прак ти ка та 
има слу чаи ко га УЈП да ноч ни от об врз ник ќе го де ре-
гис трира, а тој и по на та му из да ва фак ту ри со МК и 
да но чен број и во фак ту ра та ис ка жу ва ДДВ. Во тој 
слу чај дол жен е да го пла ти да но кот во рок од 5 ра-
бот ни дена.

На по мена: Важ но е да се на по ме не де ка ис ка жа ни-
от да нок од не ре гис три ран да но чен об врз ник за при-
ма те лот на фак ту ра та не се приз на ва за прет хо ден 
да нок и тој не мо же да го од бие. За да се избегнат 
проб ле ми те во врска со од бив ката на прет ход ни от 
да нок, при ма те лот тре ба да би де прет паз лив и да 
про ве ри да ли ли це то кое ја из да ва фак ту ра та е ре-
гис три ран за це ли те на ДДВ, од нос но да ли про дол-
жу ва да би де ре гис три ран за це ли те на ДДВ.

Во Да ноч на та при ја ва Обра зец ДДВ-04, да ноч ни от 
долж ник не ов лас те но ис так на ти от ДДВ ќе го ис ка же 
во по ле то 27.

Ис то та ка во де лот: "Ос нов за ис ка жу ва ње на по-
да ток во по ле 27 од ДДВ При ја вата", ќе се ис ка же 
из но сот на да но кот во по лето: Да ноч ни из но си кои се 
дол жат спо ред член 55 став 1 од ЗДДВ - не ов лас-
те но ис так нат ДДВ.
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ПРО МЕТ НА ДОБ РА И УС ЛУГИ

Да ноч на ос нова
без ДДВ ДДВ

Ода но чив про мет по оп шта да-
ноч на стапка 01 0 02 0
Ода но чив про мет по пов лас те на 
да ноч на стапка 03 500,000 04 25,000
Про мет ос ло бо ден од да нок со 
пра во на од бив ка на прет хо ден 
да нок 05 0
Про мет ос ло бо ден
од да нок без пра во на од бив ка 
на прет хо ден да нок 06 0
Про мет из вршен спре ма да ноч-
ни об врз ни ци кои не ма ат се диш-
те во зем јата, кој не е пред мет на 
ода но чу ва ње во зем јата 07 0
Про мет во зем ја та за кој да но-
кот го пресме ту ва при ма те лот 
на про ме тот (пре не су ва ње на 
да ноч на об врска сог лас но член 
32-а) 08 0
При мен про мет из вршен од 
стра на на да ноч ни об врз ни ци 
кои не ма ат се диш те во зем ја та 
по оп шта да ноч на стап ка (член 
32 точ ка 4) 09 0 10 0
При мен про мет из вршен од 
стра на на да ноч ни об врз ни ци 
кои не ма ат се диш те во зем ја та 
по пов лас те на да ноч на стап ка 
(член 32 точ ка 4) 11 0 12 0
При мен про мет во зем ја та за 
кој да но кот го пресме ту ва при-
ма те лот на про ме тот по оп шта 
да ноч на стапка
(член 32-а) 13 0 14 0
При мен про мет во зем ја та за кој 
да но кот го пресме ту ва при ма те-
лот на про ме тот по пов лас те на 
да ноч на стап ка (член 32-а) 15 0 16 0
Вку пен ДДВ 
(02+04+10+12+14+16) 17 25,000

ВЛЕЗ НИ ИС ПОЛ НУ ВА ЊА СО ПРА ВО НА ОД БИВКА

Да ноч на ос нова
без ДДВ ДДВ

Вле зен про мет 18 0 19 0
Вле зен про мет за кој да но кот 
го пресме ту ва при ма те лот на 
про ме тот 20 0 21 0
Вле зен да нок во зем ја та за
кој да но кот го пресме ту ва при-
ма те лот на про ме тот 22 0 23 0

Увоз 24 0 25 0
Прет ход ни да но ци за од би ва ње 
(19+21+23+25) 26 0
Оста на ти да ноци, прет ход ни да-
но ци и из но си за од би вање 27 65,000

Да но чен долг/по ба ру вање
*ако барате враќање на данокот внесете "х" 
пред полето 28 90,000

2 ДА НОЧ НИ ИЗ НО СИ КОИ СЕ ДОЛ ЖАТ СПО РЕД 
ЧЛЕН 55 СТАВ 2 - ОД ДЕЛ НО ИС ТАК НАТ
ПО ГО ЛЕМ ДА НОК ОД ДОЛ ГУ ВА НИОТ

Ко га да но чен об врз ник кој е ре гис три ран за це ли те 
на ДДВ, ис ка же по го лем да нок од оној кој бил дол жен 
да го пресме та сог лас но од ред би те на За ко нот за ДДВ, 
тој го дол жи и ви шо кот на да но кот.

Во овој случај, законски долгуваниот ДДВ го 
прикажува на поле 2 и 4, а вишокот (разликата) на 
данокот на поле 27 од Образецот ДДВ-04.

Ка ко ис ка жан по го лем да нок, на при мер, се сме та 
ко га да ноч ни от об врз ник по греш ка на мес то пов лас-
те на да ноч на стап ка (5%), да но кот го пресме тал по 
оп шта да ноч на стап ка (18%).

Полето 27 се применува и во случај ако ДДВ се 
искаже во фактури за промет ослободен од данок или 
промет кој не подлежи на оданочување, на пример: 
промет со странство или промет кон даночен обврзник 
во странство.

Да ноч ни от об врз ник А пресме тал да нок по оп-
шта да ноч на стап ка во из нос од 90.000 (500.000 
х 18%), а доб ра та се ода но чу ва ат со пов лас-
те на да ноч на стапка. Да но кот из не су ва 25.000 
(500.000 х 5%). Раз ли ка та во из нос од 65.000 ќе 
ја ис ка же во по ле 27.

Врз ос но ва на по да то ци те во При ме р 1 под прет-
постав ка де ка не ма друг про мет во Образецот ДДВ-04 
да но кот ќе се при ка же на след ни ов на чин:

При мер 1: Одделно истакнат поголем
данок од долгуваниот
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Ис то та ка во де лот: "Ос нов за ис ка жу ва ње на 
по да ток во по ле 27 од ДДВ При ја вата" ќе го ис ка же 
из но сот на да но кот на по лето: "Да ноч ни из но си кои 
се дол жат спо ред член 55 став 2 од ЗДДВ - од дел но 
ис так нат по го лем да нок".

ОСНОВ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОК ВО ПОЛЕ 27 ОД ДДВ ПРИЈАВАТА

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 1 од 
ЗДДВ - не ов лас те но ис так нат ДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 2 од 
ЗДДВ - од дел но ис так нат по го лем да нок од дол гу ва ниот 65,000

Исправ ка на од бив ка на прет ход ни да но ци спо ред член 
37 од ЗДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат или по ба ру ва ат за ра ди про ме на 
на да ноч на та стап ка или по ниш ту ва ње на до го вор 0

Да ноч ни из но си кои се по ба ру ва ат по из да де ни сер ти фи-
ка ти од НА ТО сили 0

ДДВ сод ржан во доб ра на за ли ха на ме не ти за на та мош на 
про даж ба пред ре гис тра ци ја на да ноч ни от об врз ник за 
це ли на ДДВ 0

Друго 0

Вкупно 65,000

На по мена: До кол ку се из врши ис прав ка на да но кот 
и таа ис прав ка се еви ден ти ра кај да ноч ни от об врз ник, 
во тој слу чај ќе го дол жи ис пра ве ни от да нок, а да ноч-
ни от об врз ник спре ма ко го е из вршен про ме тот мо ра 
да го ис пра ви из но сот на прет ход ни от да нок, сог лас-
но член 22 став 1 од За ко нот за ДДВ. При ма те лот на 
фак ту ра та мо ра да е писме но из вес тен за ис прав ка та 
на да но кот со одоб ре ние/за дол же ние.

3 ИС ПРАВ КА НА ОД БИВ КА ТА НА ПРЕТ ХОДНИ
ДА НО ЦИ СОГ ЛАС НО ЧЛЕН 37 ОД ЗА КО НОТ

Сог лас но член 37 од За ко нот за ДДВ, до кол ку дој де 
до про ме на на окол нос ти те на ко рис те ње на ос нов-
ни те сред ства, во од нос на окол нос ти те кои ва же ле 
во прва та ка лен дар ска го ди на на упот ре ба та на тие 
сред ства, од нос но мо мен тот ко га е ко рис те но пра во то 
на од бивка, то гаш да ноч ни от об врз ник е дол жен да 
из врши ис прав ка на од бив ка та на прет ход ни от да нок.

Во тој случај, се врши соодветна поделба на прет-
ходниот данок, кој настанал при набавката или произ-
водството на основното (инвестиционото) средство.

За доб ра - оп ре ма по рам ну ва ње то за се ко ја ка лен-
дар ска го ди на од пре на ме на та се врши пре ку ис прав ка 
на од бив ка та на прет ход ни от да нок во рок од пет го-

ди ни од прва та го ди на на упот реба. До кол ку ста ну ва 
збор за ос нов ни сред ства чиј рок на амор ти за ци ја е 
пок ра ток од овој рок, то гаш адек ват но се при ме ну ва 
тој рок за ис прав ка на од бив ка та на прет ход ни от да-
нок. До кол ку ста ну ва збор за нед ви жен имот, то гаш 
ро кот во кој мо же да се врши од ре де но по рам ну вање, 
од нос но ис прав ка на од бив ка та на прет ход ни от да нок, 
из не су ва де сет го ди ни од нив на та прва упот реба.

Со оглед на тоа што постои одредба за тоа дека 
се врши исправка на претходните даноци за сите 
инвестициски добра, произлегува дека и за затечените 
залихи на добра наменети за натамошна продажба, а за 
кои при набавката било користено правото за одбивка 
(имајќи ги предвид едновремено и одредбите на член 
51 став 3 од Законот за ДДВ), при прекинување на 
регистрацијата за ДДВ, даночниот обврзник треба да 
изврши исправка на одбивката на претходните даноци 
на затечените залихи, и да го плати одбиениот ДДВ. 

На по мена: Одредбите од член 37 од Законот 
за ДДВ се применуваат врз инвестициски средства 
кои даночниот обврзник ги набавил и произвел по 
31.03.2000 година.

Ако да но кот сод ржан во на бав ка та или про из вод-
ство то на ос нов но то сред ство е под 15.000 де нари, не 
се врши ис прав ка на прет ход ни от да нок.

Да ноч ни от об врз ник А, во 2017 го ди на ку пил 
ду ќан и го од бил прет ход ни от да нок во из нос од 
100.000 де на ри со да ноч на та при ја ва за март, 
би деј ќи на бав ка та би ла из врше на на 1 Март и 
тој имал пра во на тоа. Со про ме на та од 1 Ав-
густ (пре на ме на во сто ма то лош ка орди на ција), 
да ноч ни от об врз ник мо ра да из врши по дел ба на 
прет ход ни от да нок за таа го ди на (2017). Да ноч-
ни от об врз ник А е три ме се чен да но чен об врз ник. 
По дел ба та ќе се из врши на след ни ов на чин:
 да нок сод ржан во про даж на та це на на ду ќа нот 

100.000 ден.;
 вкупен број на ме се ци на ко рис те ње на ду ќа-

нот e 120 ме сеци (10 години);
 број на ме се ци на ко рис те ње на ду ќа нот без пра-

во на од бив ка на прет ход ни от да нок 5 ме сеци;
 из нос на да нок кој мо же да се од бие (100.000 : 

120) х 5 = 4.167;
 из нос на да нок за кој е ис клу че на од бив ка та 

за 2017 го ди на 50.000 ден.

При мер 2: Исправка на претходниот данок



Даноци

REPREZENT  SEPTEMVRI  9/2017 37

ње то на по ле то 27 за ед но три ме сеч је поч ну вај ќи од 
2018 го дина.

ВЛЕЗ НИ ИС ПОЛ НУ ВА ЊА СО ПРА ВО НА ОД БИВКА

Да ноч на ос нова
без ДДВ ДДВ

Вле зен про мет 18 0 19 0
Вле зен про мет за кој да но кот 
го пресме ту ва при ма те лот на 
про ме тот 20 0 21 0
Вле зен да нок во зем ја та за
кој да но кот го пресме ту ва при-
ма те лот на про ме тот 22 0 23 0

Увоз 24 0 25 0
Прет ход ни да но ци за од би ва ње 
(19+21+23+25) 26 0
Оста на ти да ноци, прет ход ни да-
но ци и из но си за од би вање 27 1,250

Да но чен долг/по ба ру вање
*ако барате враќање на данокот внесете "х" 
пред полето 28 1,250

Ис то та ка во де лот: "Ос нов за ис ка жу ва ње на 
по да ток во по ле 27 од ДДВ При ја вата" ќе го ис ка же 
из но сот на да но кот на по лето: "Исправ ка на од бив ка 
на прет ход ни да но ци спо ред член 37 од ЗДДВ".

ОСНОВ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОК ВО ПОЛЕ 27 ОД ДДВ ПРИЈАВАТА

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 1 од 
ЗДДВ - не ов лас те но ис так нат ДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 2 од 
ЗДДВ - од дел но ис так нат по го лем да нок од дол гу ва ниот 0

Исправ ка на од бив ка на прет ход ни да но ци спо ред член 
37 од ЗДДВ 1,250

Да ноч ни из но си кои се дол жат или по ба ру ва ат за ра ди про ме на 
на да ноч на та стап ка или по ниш ту ва ње на до го вор 0

Да ноч ни из но си кои се по ба ру ва ат по из да де ни сер ти фи-
ка ти од НА ТО сили 0

ДДВ сод ржан во доб ра на за ли ха на ме не ти за на та мош на 
про даж ба пред ре гис тра ци ја на да ноч ни от об врз ник за 
це ли на ДДВ 0

Друго 0

Вкупно 1,250

4 ДА НОЧ НИ ИЗ НО СИ КОИ СЕ ДОЛ ЖАТ
ИЛИ ПО БА РУ ВА АТ ЗА РА ДИ
ПРО МЕ НА НА ДА НОЧНА СТАП КА
ИЛИ ПО НИШ ТУ ВА ЊЕ НА ДО ГО ВОР

На по ле то 27 од Обра зе цот ДДВ-04 се вне су ва ат 
из но си за ра ди про ме на на да ноч на та стап ка или по-
ниш ту ва ње на до го вор.

Со ог лед на тоа што це ло куп ни от да нок бил ве ќе 
це лос но од би ен со да ноч на та при ја ва за март, а пре-
на ме на та е из врше на во ав густ, да ноч ни от об врз ник 
со Да ноч на та при ја ва Обра зе цот ДДВ-04 за ав густ е 
дол жен да го при ја ви и плати да но кот за кој не ма пра во 
на од бив ка (50.000 де нари) и да го ис ка же на по ле то 27.

Поч ну вај ќи од 1 Ја ну а ри на ред на та го ди на (2018), 
па сé до ис те кот на ро кот (28 Фев ру а ри 2027 го дина) 
се сме та де ка ду ќа нот и на та му ќе се ко рис ти за ис та та 
деј ност (сто ма то лош ка орди на ција).

Во овој пе ри од да но кот за ис прав ка ќе би де пресме-
тан на след ни ов на чин:
2018 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2019 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2020 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2021 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2022 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2023 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2024 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2025 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2026 го ди на (1/10 од 50.000 де нари) ..........5.000 ден.
2027 го ди на (2/12 од 5.000 де нари) ...............833 ден.

Из но си те кои се по го ре на ве де ни се го диш ни те из-
но си на да но кот за ис правка. Исклу чок е по след ни от 
из нос кој се од не су ва на два та ме се ца од 2027 го ди на 
ко га и зав ршу ва ро кот за ис правка.

Исправ ка та на од бив ка та се врши се кој ме сец или 
се кое три ме сечје, во при ја ва та за со од вет ни от ме сец, 
од нос но три ме сеч јето. Да но кот се ис ка жу ва во по ле то 
27 од да ноч на та при јава. Во При ме р 2, ка ко да нок за 
ис прав ка ќе се при ја ву ва са мо ед на чет врти на (1/4) од 
5.000 де нари, од нос но 1.250 де на ри се кои три ме сеци.

Ако се со бе ре да но кот за кој е из врше на по дел бата, 
од нос но ис прав ка та во прва та го дина, или по точ но во 
ав густ 2017 го ди на (50.000 де нари) и да но кот кој се 
ис пра ва поч ну вај ќи од 1 Ја ну а ри 2018 го ди на (45.833 
де нари), про из ле гу ва де ка да ноч ни от об врз ник тре-
ба да ис пра ви 95.833 де на ри прет хо ден да нок. За 
овој из нос, да ноч ни от об врз ник тре ба да го ис пра ви 
прет ход ни от да нок сод ржан во на бав ка та на ду ќа нот. 
Оваа ис прав ка на "штета" на да ноч ни от об врз ник во 
суш ти на зна чи и при ла го ду ва ње на но во нас та на та та 
сос тој ба по "вина" на да ноч ни от об врз ник. Би деј ќи да-
ноч ни от об врз ник ре шил од 1 Ав густ 2017 го дина, по 
соп стве на вол ја да из вршу ва про мет кој е ос ло бо ден 
од да нок без пра во на од бивка, за тоа тој мо ра да из-
врши и ис прав ка на од бив ка та на прет ход ни от да нок.

Во про дол же ние е да ден скра тен при каз на Обра-
зе цот ДДВ-04, со цел да се при ка же са мо по пол ну ва-
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Да ноч на та стап ка мо же да се про ме ни со из ме ни на 
За ко нот за ДДВ и тоа од пов лас те на да ноч на стап ка 
(5%), на оп шта да ноч на стап ка (18%) и об ратно.

Причините за поништување на договор за купо-
продажба или договор за извршување на услуга, 
можат да бидат различни: немање суровини, немање 
работници за извршување на услугата, виша сила и др.

Најчесто до промена на даночната основа, заради 
поништување на договор, може да настане ако врз ос-
нова на договор е исплатен аванс и доставена уредна 
авансна фактура, а доброто не може да се испорача, 
односно услугата не може да се изврши.

Исто така, ако не се исполнуваат обврските од 
било која договорна страна може да дојде до раски-
нување на договорот, на пример, продажба по пат на 
финансиски лизинг.

Напомена: Упатство за даночниот аспект при 
раскинување на договор за финансиски лизинг 
дадено е во списанието репрезент 7-8/17 под наслов: 
"Раскинување на договор за лизинг од аспект на 
ДДВ". 

5 ДА НОЧ НИ ИЗ НО СИ КОИ СЕ ПО БА РУ ВА АТ ПО
ИЗ ДА ДЕ НИ СЕР ТИ ФИ КА ТИ ОД НА ТО СИЛИ

НА ТО - си ли те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има ат 
трет ман на ме ѓу на род на ор га ни за ци ја ко ја има пра во 
на увоз на доб ра без пла ќа ње на да нок на до да де на 
вред ност во смис ла на член 27 став 1 точ ка 4 под 
б) од За ко нот за ДДВ ("Служ бен вес ник на РМ", број 
44/99...189/16).

Сог лас но Упат ство то за единствен на чин на по-
ста пу ва ње при ода но чу ва ње со ДДВ на доб ра та и 
ус лу ги те што ги уве зу ва ат или на ба ву ва ат НАТО-
си ли те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја број 08-3316/1 од 
14.02.2001 го ди на и до пол ну ва ње на ова Упат ство 
со акт под б) 10-19456/1 од 12.06.2006 го дина, ис-
по ра ка та на од ре де ни доб ра и ус лу ги на Нато-си-
ли те се врши со пресме ту ва ње на ДДВ, со пра во на 
од бив ка на пресме та ни от да нок, под ус лов за овие 
ис по ра ки да ноч ни от об врз ник да обез бе ди со од ве-
тен сер ти фи кат кој го из да ва ат НА ТО си ли те и во кој 
се на ве де ни со од вет ни по да то ци кои ја пот врду ва ат 
ис по ра ката.

Во овој на пис не е да ден при мер за по пол ну ва-
ње на по ле то 27 од Обра зе цот ДДВ-04, би деј ќи по-
ба ру ва ње то за да но кот од НА ТО си ли те не е ве ќе 
ак ту елно.

6 ДДВ СОД РЖАН ВО ДОБ РА НА ЗА ЛИХА
НА МЕ НЕ ТИ ЗА НА ТА МОШ НА ПРО ДАЖБА
ПРЕД РЕ ГИС ТРА ЦИ ЈА НА ДА НОЧ НИОТ
ОБ ВРЗ НИК ЗА ЦЕ ЛИ НА ДДВ

Сог лас но член 51 од За ко нот за ДДВ про пи ша на е:
 за дол жи тел на ре гис тра ци ја за ДДВ ако да ноч-

ни от об врз ник ос тва рил вку пен при ход над 
1.000.000 де на ри во прет ход на та го ди на или 
овој праг го над ми нал во те кот на го ди ната; и

 доб ро вол но ако да ноч ни от об врз ник од лу чи да 
се ре гис три ра за це ли те на ДДВ, иа ко не го над-
ми ну ва про пи ша ни от праг од 1.000.000 де нари.

По а ѓај ќи од ос нов ни те ка рак те рис ти ки на ДДВ и на-
че ло то на не ут рал ност на по ле то на кон ку ренци ја та на 
па за рот, со да ва ње то на пра во на од бив ка на прет ход ни-
те да но ци сод ржа ни во за ли хи те на доб ра на ме не ти за 
на та мош на про дажба, а кои би ле на ба ве ни пред нив на та 
ре гис тра ци ја за це ли те на ДДВ, овие да ноч ни об врз ни-
ци се до ве ду ва ат во рам ноп рав на по лож ба со дру ги те 
да ноч ни об врз ни ци ре гис три ра ни за це ли те на ДДВ.

Овие да ноч ни об врз ни ци при под не су ва ње на 
Да ноч на та при ја ва за први от да но чен пе риод, до 
УЈП ќе го по пол нат и де лот од Обра зе цот ДДВ-04 - 
Из вес ту ва ње за ДДВ сод ржан во за ли хи на доб ра 
на ме не ти за на та мош на про даж ба пред ре гис тра-
ци ја за це ли те на ДДВ.

Да ноч ни те об врз ни ци се долж ни да из вршат по пис 
на доб ра та на за лиха, со сос тој ба на 31.12, од нос-
но во те кот на го ди на та со сос тој ба на де нот ко га 
ќе ста нат ДДВ об врз ници, за кои са ка ат да из вршат 
од бив ка на прет ход ни от да нок и тоа од во е но спо ред 
да ноч ни ста п ки (оп шта и пов лас те на да ноч на стапка).

За да се ос тва ри пра во то на од бив ка на прет ход-
ни от да нок, кај да ноч ни те об врз ни ци мо ра да се ис-
пол не ти ку му ла тив но сле дни ве ус лови:
 да ноч ни от об врз ник да е ре гис три ран за це ли те 

на ДДВ;
 да ноч ни от об врз ник мо ра да ја из вршил на бав-

ка та на доб ра та или уво зот на доб ра та пред 
да ту мот на ре гис тра ци ја за це ли те на ДДВ;

 за на ба ве ни те добра, да ноч ни от об врз ник мо ра 
да по се ду ва фак ту ра из да де на сог лас но член 53 
став 10 од За ко нот за ДДВ и ис та та да е пла те на 
нај доц на до ис те кот на ро кот за под не су ва ње на 
прва та ДДВ при јава;

 за уве зе ни те добра, да ноч ни от об врз ник мо ра да 
по се ду ва ца рин ски до ку мент од кој про из ле гу ва 
де ка е пла тен уво зен ДДВ, нај доц на до ис те кот 
на ро кот за под не су ва ње на прва та ДДВ при јава.
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КНИ ЖЕ ЊA:

Вкуп ни от при ја вен да нок на до да де на вред ност за 
од бив ка се ис так ну ва едно кратно, во прва та да ноч на 
при ја ва за ДДВ во по ле то 27 со не га ти вен пред з нак (-).

На по мена: За на ба ве ни те ин вес ти ци о ни сред-
ства и нед виж ности, на ба ве ни пред ре гис три ра-
ње то на да ноч ни от об врз ник за це ли те на ДДВ не 
е доз во ле но да се ис ко рис ти пра во то на од бив ка 
на да но кот на до да де на вред ност.

Да ноч ни от об врз ник А се ре гис три рал за 
це ли те на ДДВ во те кот на го ди ната, би деј ќи 
го над ми нал пра гот од 2.000.000 де на ри на ос-
тва рен при ход. Пред ре гис тра ци ја та за ДДВ 
на 30.06.2017 го ди на има сос тој ба на за ли хи по 
спе ци фи ка ци ја во кој е вклу чен ДДВ и тоа:

• по оп шта да ноч на стапка ................... 44.100
• по пов лас те на да ноч на стапка .......... 22.455

66000 - Стоки на залиха - ДДВ 18% ......44.100
66001 - Стоки на залиха - ДДВ 5% ........22.450
1300 - Да нок на до да де на вред ност

по оп шта да ноч на стапка .........44.100
1301 - Да нок на до да де на вред ност по

пов лас те на да ноч на стапка .....22.450
Исклу чу ва ње на ДДВ од за лихи

Во про дол же ние е да ден скра тен при каз на Обра зе-
цот ДДВ-04, под прет постав ка де ка не ма друг про мет, 
со цел да се при ка же са мо по пол ну ва ње то на по ле то 27.

ВЛЕЗ НИ ИС ПОЛ НУ ВА ЊА СО ПРА ВО НА ОД БИВКА

Да ноч на ос нова
без ДДВ ДДВ

Вле зен про мет 18 0 19 0
Вле зен про мет за кој да но кот 
го пресме ту ва при ма те лот на 
про ме тот 20 0 21 0
Вле зен да нок во зем ја та за
кој да но кот го пресме ту ва при-
ма те лот на про ме тот 22 0 23 0

Увоз 24 0 25 0
Прет ход ни да но ци за од би ва ње 
(19+21+23+25) 26 0
Оста на ти да ноци, прет ход ни да-
но ци и из но си за од би вање 27 ‡66,550

Да но чен долг/по ба ру вање
*ако барате враќање на данокот внесете "х" 
пред полето 28 ‡66,550

Ис то та ка во де лот: "Ос но в за ис ка жу ва ње на 
по да ток во по ле 27 од ДДВ При ја вата" ќе го ис ка-
же из но сот на да но кот на по лето: "ДДВ сод ржан во 
доб ра на за ли ха на ме не ти за на та мош на про даж ба 
пред ре гис тра ци ја на да ноч ни от об врз ник за це ли 
на ДДВ", со минусен предзнак (-).

ОСНОВ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОК ВО ПОЛЕ 27 ОД ДДВ ПРИЈАВАТА

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 1 од 
ЗДДВ - не ов лас те но ис так нат ДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 2 од 
ЗДДВ - од дел но ис так нат по го лем да нок од дол гу ва ниот 0

Исправ ка на од бив ка на прет ход ни да но ци спо ред член 
37 од ЗДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат или по ба ру ва ат за ра ди про ме на 
на да ноч на та стап ка или по ниш ту ва ње на до го вор 0

Да ноч ни из но си кои се по ба ру ва ат по из да де ни сер ти фи-
ка ти од НА ТО сили 0

ДДВ сод ржан во доб ра на за ли ха на ме не ти за на та мош на 
про даж ба пред ре гис тра ци ја на да ноч ни от об врз ник за 
це ли на ДДВ ‡66,550

Вкупно ‡66,550

Даночните обврзници кои се регистрираат за целите на ДДВ, а кои имаат добра на 
залиха наменети за натамошна продажба, за да го остварат правото на одбивка 
на претходниот ДДВ содржан во истите, треба да го пополнат ова Известување 
во Даночната пријава на ДДВ за првиот даночен период.

ДДВ СОДРЖАН ВО ЗАЛИХИ НА ДОБРА НАМЕНЕТИ ЗА НАТАМОШНА 
ПРОДАЖБА ПРЕД РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДВ

Состојба на ден 30/06/2017

Вкупeн износ на ДДВ 66,550

Ред. 
бр. ЕДБ Име на ис по ра ча те-

лот на доб рата
Из нос на 
фак тура

Из нос 
на 

ДДВ

Да та на пла-
ќање

на фак тура

1 МК 4030980402734 Жи то Пром - Скопје 245,000 44,100 01/06/2017
2 МК 4030875603621 Фа бри ка за ква сец 449,000 22,450 15/06/2017

7 ДРУГО

Со новиот Правилник за формата и содржината на 
даночната пријава за данокот на додадена вредност 
("Службен весник на РМ", број 222/16), се пропиша 
нов Образец ДДВ-04, кој се применува од 1 Јануари 
2017 година.

Во новиот Оразец во делот "Основ за искажување 
на податок во поле 27 од ДДВ пријавата", внесено 
е ново поле "Друго", во кој може да се прикажува 
данокот кој се должи или побарува и по други основи, 

При мер 3: ДДВ содржан во залиха пред
регистрација на даночниот 
обврзник за целите за ДДВ
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на пример, како што е намалување на даночната 
основа согласно член 22 од Законот за ДДВ.

Спо ред член 22 од За ко нот за ДДВ, да ноч на та ос
но ва мо же да се про мени:
 по ра ди вра ќа ње на доб рото;
 по ра ди ме ну ва ње на це ни те от ка ко бил из вршен 

про ме тот;
 по ра ди по доц неж но на ма лу ва ње на да но кот 

пла тен при увоз.
Про ме на на да ноч на та ос но ва мо же да се из врши, 

до кол ку на при ма те лот на доб ро то му се фак ту ри ра и 
ка у ци ја за па ку ва ње (ам ба лажа) и из но сот за ка у ци ја 
прет ста ву вал дел од да ноч на та ос но ва за из врше ни от 
про мет на доб рото.

Ко га се вра ќа ам ба ла жа та и ко га се врши вра ќа ње 
на ка у ци јата, по стои на ма лу ва ње на на до мес то кот, 
од нос но се врши про ме на на да ноч на та ос нова.

Во прак ти ка та мо же да се ја ват и дру ги слу чаи врз 
ос но ва на кои мо же да се врши на ма лу ва ње на да
ноч на та ос нова.

Напомена: Во стариот Образец ДДВ04, овие 
промени на данокот се прикажуваа во основот: 
Даночни износи кои се должат или побаруваат.

Во про дол же ние е да ден Пример4 кој чес то во 
прак ти ка та се слу чу ва, а тоа е: про ме на на да ноч на та 
ос но ва за ра ди про ме на на це ни те сог лас но член 22 
од За ко нот за ДДВ.

1.	 На	 03.07.2017	 го	ди	на	 друш	тво	то	Нимко
мерц-	Скоп	је	на	друш	тво	то	ДонаМ	-	Скоп	је	
му	ис	пра	ти	ло	пресмет	ка	-	одоб	ре	ние/за	дол-
же	ние	број	20	за	на	ма	лу	ва	ње	на	це	ни	те	за	
про	да	де	ни	те	доб	ра	во	ме	сец	фев	ру	а	ри	2017	
го	дина.

2.	 На	05.07.2017	го	ди	на	друш	тво	то	ДонаМ - 
Скоп	је	на	друш	тво	то	Нимкомерц -	Скоп	је	
му	 дос	тави	ло	 из	вес	ту	ва	ње	 за	 из	врше	на	
ис	прав	ка	на	прет	ход	ни	от	да	нок	во	из	нос	од	
27.000	де	нари.

Пресмет ка та на одоб ре ние/за дол же ние со кое се 
врши на ма лу ва ње на це ни те мо же да из гле да вака:

НИМКОМЕРЦДОО  Скопје
ул. Ми це Ко зар бр. 1
1000 Скоп је
тел. 389 (2) 3077  459
Сметка: 200001654982361
Депонент: Стопанска банка
ДДВ бр. МК 4030998394920 Скоп је, 03.07.2017

ДО 
ДОНАМ ДОО  Скоп је ул. Ѓор че Пе тров б.б. 1000 Скоп је

Пресметка-одобрение/задолжениеброј   20

Ви одо бру ва ме на ма лу ва ње на це ни те за ко ли чи
ни те на до бра та иска жа ни во фа кту ри те 45 и 68 и тоа:

Ред.
бр.

Бројна
фактура Дата Износ

безДДВ
ДДВ Вкупно

соДДВстапка износ

1 45 07.02.17 100.000 18% 18.000 118.000

2 68 21.02.17 50.000 18% 9.000 59.000

Вкупно: 150.000 27.000 177.000

Во на ша та сме тко водс тве на и да ноч на еви ден ци ја 
ќе из вр ши ме ис пра вка на да ноч на та ос но ва во из нос 
од 150.000 де на ри и да но кот во из нос од 27.000 де на
ри и Ве мо ли ме во ва ша та сме тко вод стве на и да ноч на 
еви ден ци ја да из вр ши те ис пра вка на да ноч на та ос но ва 
и од би вка та на прет ход ни от да нок во из нос од 27.000 
де на ри за што пис ме но ќе не из ве сти те.

Овластено лице за 
потпишување на 

одобренија:

Во За ко нот за ДДВ не е про пи ша на об врска да ноч
ни от об врз ник  ку пу вач, на да ноч ни от об врз ник  про
да вач да му дос та ву ва из вес ту ва ње од нос но писме на 
пот врда де ка ќе из врши ис прав ка на да ноч на та ос но ва 
и на прет ход ни от да нок. Сме та ме де ка ова писме но 
из вес ту ва ње би тре ба ло да се дос тави, би деј ќи да
ноч ни те об врз ни ци про ме на та на да ноч на та ос но ва и 
ис прав ка та на да но кот и на прет ход ни от да нок тре ба 
да ја из вршат во да ноч ни от пе риод.

Писме но то из вес ту ва ње мо же да из гле да вака:

Пример4: Променанаданочнаоснова 
иисправканаданокина 
претходенданокпоради 
намалувањенацените
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КНИЖЕЊA:

ДОНАМДОО Сметка: 200688523417551
ул. Ѓорче Петров б.б. Депонент: Стопанска банка АД
1000 Скоп је ДДВ бр. МК 4030980502341
05.07.2017 год. тел. 389(2)3116-532

Известувањеброј10

Ве из ве сту ва ме де ка врз ос но ва на ва ша та Прес-
ме тка-одо бре ние/за дол же ние број 20 од 03.07.2017 
го ди на, за на ма лу ва ње на це ни те на до бра та ис ка жа ни 
во фа кту ри те број 45 и 68, до ста ве ни од Вас, во на ша-
та смет ко вод  стве на и да ноч на еви ден ци ја из вр шив ме 
ис пра вка на да ноч на та ос но ва во из нос од 150.000 де-
на ри и на прет ход ни от да нок во из нос од 27.000 де на ри, 
кој ќе го иска же ме во да ноч на та при ја ва за ме сец јули 
2017 го ди на.

             М.П. Од го вор но ли це
_______________________

Напомена:Пример4 е да ден во слу чај на до пол-
ни тел на про ме на на це на та на доб рата.

Наидентиченначинданочнитеобврзнициможат
дапостапатипридополнителноодобренрабатили
другипопустикоисеодобрениоткакоеизвршен
прометот.

Врз ос но ва на по да то ци те од Пример4за про ме на-
та на да ноч на та ос но ва да де ни се кни же ња и сос та ве-
ни Обрас ци ДДВ-04 за два та да ноч ни об врз ни ка и тоа:

А.КајкупувачотДонаМ

1.	 Ако	об	врската	е	пла	те	на	и	доб	ра	та	се	 
про	да	дени:

120 - По ба ру ва ња од 
ку пу ва чи во зем јата.................177.000
769 - Оста на ти при хо ди 

од ра бо те њето ............................150.000
230 - Об врски за да нок на 

до да де на вред ност ......................27.000
По	пресметка-одоб	ре	ние/за	дол	же	ние

2.	 Ако	доб	ра	та	се	на	залиха	по	набавна	вредност:
660 - Стоки на залиха ......................150.000

220 - Обврски спрема  
добавувачи во земјата ...............177.000

230 - Об врски за ДДВ ............................27.000
По	пресметка-одоб	ре	ние/за	дол	же	ние

Забелешка:Да ноч ни от об врз ник-ку пу ва чот ис прав-
ка та на да ноч на та ос но ва и на прет ход ни от да нок ќе ја 
нап ра ви за да ноч ни от пе ри од за ју ли сог лас но член 22 
став 1 и член 40 став 2 од За ко нот за ДДВ и во да ноч-
на та при ја ва ќе ја ис ка же оваа об врска на по ле то 27.

Тоа зна чи со оваа ис прав ка ќе пла ти да нок во из-
нос од 27.000 де нари, бидејќи во претходниот даночен 
период бил одбиен поголем данок.

Во про дол же ние е да ден скра тен при каз на Обра зе-
цот ДДВ-04, под прет постав ка де ка не ма друг про мет, со 
цел да се при ка же са мо по пол ну ва ње то на по ле то 27.

ВЛЕЗ НИ ИС ПОЛ НУ ВА ЊА СО ПРА ВО НА ОД БИВКА

Да ноч на ос нова 
без ДДВ ДДВ

Вле зен про мет 18 0 19 0
Вле зен про мет за кој да но кот 
го пресме ту ва при ма те лот на 
про ме тот 20 0 21 0
Вле зен да нок во зем ја та за 
кој да но кот го пресме ту ва при-
ма те лот на про ме тот 22 0 23 0

Увоз 24 0 25 0
Прет ход ни да но ци за од би ва ње 
(19+21+23+25) 26 0
Оста на ти да ноци, прет ход ни да-
но ци и из но си за од би вање 27 27,000

Да но чен долг/по ба ру вање 
*ако барате враќање на данокот внесете "х" 
пред полето 28 27,000

Ис то та ка во де лот: "Основ заискажувањена
податоквополе27одДДВПријавата" ќе го ис ка же 
из но сот на да но кот на по лето: "Да	ноч	ни	из	но	си	кои	се	
дол	жат	или	по	ба	ру	ва	ат	за	ра	ди	про	ме	на	на	да	ноч	на-
та	стап	ка	или	по	ниш	ту	ва	ње	на	до	го	вор".

ОСНОВ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОК ВО ПОЛЕ 27 ОД ДДВ ПРИЈАВАТА

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 1 од 
ЗДДВ - не ов лас те но ис так нат ДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 2 од 
ЗДДВ - од дел но ис так нат по го лем да нок од дол гу ва ниот 0

Исправ ка на од бив ка на прет ход ни да но ци спо ред член 
37 од ЗДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат или по ба ру ва ат за ра ди про ме на 
на да ноч на та стап ка или по ниш ту ва ње на до го вор 0

Да ноч ни из но си кои се по ба ру ва ат по из да де ни сер ти фи-
ка ти од НА ТО сили 0

ДДВ сод ржан во доб ра на за ли ха на ме не ти за на та мош на 
про даж ба пред ре гис тра ци ја на да ноч ни от об врз ник за 
це ли на ДДВ 0

Друго 27,000

Вкупно 27,000
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КНИЖЕЊA:

Б.КајдобавувачотНимкомерц

1. Ако по ба ру ва ње то е нап ла тено:
469 - Оста на ти рас ходи 

од ра бо те њето .........................150.000
130 - Да нок на до да де на вред ност .....27.000

220 - Об врски спрема 
до ба ву ва чи во зем јата ...............177.000

По пресмет ка одоб ре ние/за дол же ние

2. Ако побарувањето не е наплатено:
120 - По ба ру ва ња од 

ку пу ва чи во зем јата.................177.000
130 - Да нок на до да де на вред ност .....27.000

741 - Приходи од  
продажба на добра  
(стоки) во земјата .......................150.000

По пресметка-одоб ре ние/за дол же ние

Забелешка:Да ноч ни от об врз ник - до ба ву вач ис-
прав ка та на да ноч на та ос но ва ќе ја нап ра ви за да ноч-
ни от пе ри од за јули, сог лас но член 22 став 1 и член 
40 став 1 од За ко нот за ДДВ и во Да ноч на та при ја ва 
ќе го ис ка же ова на ма лу ва ње на по ле то 27 со не га ти-
вен пред з нак (‡).

Тоа зна чи ќе из врши на ма лу ва ње на об врската 
за да нок во из нос од 27.000 де нари, би деј ќи во прет-
ход ни от да но чен пе ри од бил пла тен по го лем из нос 
на да но кот.

Во про дол же ние е да ден скра тен при каз на Обра зе-
цот ДДВ-04, под прет постав ка де ка не ма друг про мет, со 
цел да се при ка же са мо по пол ну ва ње то на по ле то 27.

ВЛЕЗ НИ ИС ПОЛ НУ ВА ЊА СО ПРА ВО НА ОД БИВКА

Да ноч на ос нова 
без ДДВ ДДВ

Вле зен про мет 18 0 19 0
Вле зен про мет за кој да но кот 
го пресме ту ва при ма те лот на 
про ме тот 20 0 21 0
Вле зен да нок во зем ја та за 
кој да но кот го пресме ту ва при-
ма те лот на про ме тот 22 0 23 0

Увоз 24 0 25 0
Прет ход ни да но ци за од би ва ње 
(19+21+23+25) 26 0
Оста на ти да ноци, прет ход ни да-
но ци и из но си за од би вање 27 ‡27,000

Да но чен долг/по ба ру вање 
*ако барате враќање на данокот внесете "х" 
пред полето 28 ‡27,000

Ис то та ка во де лот: "Основ заискажувањена
податоквополе27одДДВПријавата" ќе го ис ка же 
из но сот на да но кот со ми ну сен пред з нак (‡) на по лето: 
"Да ноч ни из но си кои се дол жат или по ба ру ва ат за ра-
ди про ме на на да ноч на та стап ка или по ниш ту ва ње 
на до го вор".

ОСНОВ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОК ВО ПОЛЕ 27 ОД ДДВ ПРИЈАВАТА

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 1 од 
ЗДДВ - не ов лас те но ис так нат ДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат спо ред член 55 став 2 од 
ЗДДВ - од дел но ис так нат по го лем да нок од дол гу ва ниот 0

Исправ ка на од бив ка на прет ход ни да но ци спо ред член 
37 од ЗДДВ 0

Да ноч ни из но си кои се дол жат или по ба ру ва ат за ра ди про ме на 
на да ноч на та стап ка или по ниш ту ва ње на до го вор 0

Да ноч ни из но си кои се по ба ру ва ат по из да де ни сер ти фи-
ка ти од НА ТО сили 0

ДДВ сод ржан во доб ра на за ли ха на ме не ти за на та мош на 
про даж ба пред ре гис тра ци ја на да ноч ни от об врз ник за 
це ли на ДДВ 0

Друго ‡27,000

Вкупно ‡27,000

®

Години со Вас
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^lenka na
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Почнувајќиод2012годиназапрвпатвоРе
публикаМакедонијаседонесеЗаконзамини
малнаплатавоРМ(објавенво"СлужбенВесник
наРМ",број11/12),кој гиуредувапрашањата
зависинатанаминималнатаплата којарабо
тодавачитезадолжителноморадајаисплатат
наработниците заработаизвршена заполно
работновремеиисполнетнормиранучинок.Во
тојЗаконбешепредвиденозатриодделипро
изводствонатекстил,производствонаоблека
ипроизводствонакожаисличнипроизводиод
кожапорадиголемитефинансискиимпликации
наработењетокоибинастаналезакомпаниите
којработатвотиеодделидасевршипостепено
усогласувањекоедо2018годинатребашедаго
постигненивотонаминималнатаплатакојае
предвиденавочлен4став1одЗаконот.

Наметнувајќи сепотреба, првенственопо
ради зголемувањетона трошоцитенаживот,
ВладатанаРепубликаМакедонијадоСобрани
етонаРепубликаМакедонијаподнесеизменаи
дополнувањенаЗаконотзаминималнаплата
воРепубликаМакедонијавокојсезголемува
износотнаминималнатаплатакакоисеврши
изедначувањенависинатанаистонивозасите
вработениодситесекториводржавата.

Воовојнаписподеталноќегиобработиме
ситепредложенизаконскирешенија.

Иван СтојаНоВ

ПРЕДЛоГИЗМЕНИ
НаЗаКоНотЗаМИНИМаЛНаПЛата

за из да ва ње на пот врда за ос тва ре ни от учи нок. Со 
но ви те пред ло же ни из ме ни се пред ви ду ва об врска:

• Се ко ја го ди на во ме сец фев ру а ри од стра на на 
ра бо то да ва чот да се ут врду ва нор ми ра ни от учи
нок врз ос но ва на кри те ри у ми на ефи кас ност на 
про из вод ни от про цес ут врде ни од стра на на ра
бо то да ва чот во со ра бот ка со ра бот ни ците, а кои 
кри те ри у ми мо ра да се ис ти за се ко ја тех нич ко 
тех но лош ка це ли на кај ра бо то да ва чот;

• Нор ми ра ни от учи нок за дол жи тел но да е ос твар
лив за нај мал ку 80% од бро јот на вра бо те ни те за 
се ко ја тех ничкотех но лош ка це ли на по о делно; и

• Об врска на ра бо то да ва чот на кра јот од се кој 
ме сец на ра бот ни кот да му из да де пот врда за 
ос тва ре ни от нор ми ран учи нок, за ед но со писме
на та пресмет ка на пла тата.

Овие ус ло ви се од не су ва ат са мо на ра бо то да ва
чи те кои сво и те вра бо те ни ги пла ќа ат врз ос но ва на 
ис пол нет нор ми ран учи нок и ис ти те седолжниза2017
годинаворокод30денаодденотнавлегување
восиланаизменитенаЗаконотдагоутврдатнор
мираниотучинок. 

Важно: Доколкуработодавачотнеутврдинор
миранучинокинеиздадепотврдазаостварениот
нормиран учинок предвидена е глоба во износ од
3.000евракојаќемусеизреченаработодавачот
правнолице.

УтВРДУВаЊЕНаИЗНоСотНаМИНИМаЛНата
ПЛатаЗаРаБотНИЦИтЕКоИРаБотат
СКРатЕНоРаБотНоВРЕМЕ

Во по стој ни те за кон ски од ред би на За ко нот во член 
2, ми ни мал на та пла та е де фи ни ра на ка ко нај нис ки от 
ме се чен из нос на ос нов на пла та ко ја ра бо то да ва чот 
е дол жен да му ја  ис пла ти на ра бот ни кот за ра бо та 
из врше на за полноработновремеиисполнетнор
миран учинок. Со цел доп ре ци зи ра ње и за кон ско 
ут врду ва ње на тоа кол ку тре ба да се ис пла ти на ра
бот ни ци те кои ра бо тат со скра те но ра бот но вре ме или 
ос тва ру ва ат по мал ку ра бот ни ча со ви во пред ло же ни те 
из ме ни на За ко нот во член 2 се до да ва нов став кој 
де фи ни ра де ка "Заработниккојработисоскрате

оБВРСКаЗаУтВРДУВаЊЕНаКРИтЕРИУМИЗа
ПоСтаВУВаЊЕНаНоРМИРаНУЧИНоК

Со цел пра вил но ут врду ва ње на нор ми ра ни от учи
нок и по ста ву ва ње на кри те ри у ми врз ос но ва на кои 
ра бо то да ва чи те не ма да мо жат да ја избег ну ва ат ис
пла та та на ми ни мал на та пла та со по ста ву ва ње ви сок 
нор ми ран учи нок во член 2 од За ко нот се до да ва ат но
ви ста во ви кои го уре ду ва ат на чи нот на по ста ву ва ње 
на нор ми ра ни от учи нок (т.н. норма) ка ко и об врската 
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но ра бот но вре ме или ос тва ру ва по мал ку ра бот ни 
ча со ви од пол но то ра бот но време, ви си на та на 
ми ни мал на та пла та се пресме ту ва сразмернона
бројотнаостваренитеработничасови".  

УС ЛО ВИ И КРИ ТЕ РИ У МИ ЗА УТ ВРДУ ВА ЊЕ НА 
МИ НИ МАЛ НА ТА ПЛА ТА СЕ КО ЈА ГО ДИНА

Минималнатаплатасекојагодинасогласноновите
предложениизменинаЗаконотќесеусогласуваво
месецМартсекојагодинасо:

• Еднатретинаодпорастотнапросечноисплате
натаплатавоРепубликаМакедонија;

• Еднатретинаодпорастотнаиндексотнатрошо
цитенаживот;и

• Еднатретинаодреалниотпорастнабрутодо
машниотпроизвод.

Висинатанаминималната плата вобрутоизнос
ќесеобјавувасекојагодинавомесецмартодстрана
наМинистеротзатрудисоцијалнаполитикапопрет
ходномислењеодЕкономскосоцијалниотсоветво
"СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија",којаќесе
исплатувасоплататазааприлвотековнатагодина.

 ВИ СИ НА НА МИ НИ МАЛ НА ПЛА ТА 

Соновитепредложениизменивисинатанаизносот
наминималнатаплатазасеп тем ври 2017 го ди на зак
лучнодоисплататанаплататазају ни 2018 го дина, 
из не су ва 17.130 де на ри во бру то из нос.

Р. 
бр. Опис Стап

ка Из нос

1 Бру то пла та 17.130
2 ПридонесизазадолжителноПИО 18% 3.083

3 Придонесизазадолжителноздрав
ственоосигурување 7,3% 1.250

4
Дополнителенпридонесзазадолжи
телноосигурувањевослучајповре
даипрофесионалнозаболување 0,5% 86

5
Придонесзазадолжителноосигу
рувањевослучајнаневработеност
(придонесзавработување) 1,2% 206

6 Вкуп ни при до не си 27% 4.625
7 Брутоплатанамаленазапридонеси 12.505
8 Личноослободување 7.456

9 Даночнаосновазапресметкана
персоналенданокнадоход 5.049

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

СоовиеодредбисебришатодредбитеодЗаконот
вокоиепредвиденодекатритеодделипроизводство
натекстил,производствонаоблекаипроизводствона
кожаисличнипроизводиодкожадо2018годинаќе
сеусогласуваатиовој из нос на ми ни мал на пла та 
од 17.130 де на ри во бру то из нос ќе се од не су ва на 
си те сек то ри во сто пан ството.

ФИ НАН СИС КА ПО МОШ ЗА ИС ПЛА ТА  
НА МИ НИ МАЛ НА ТА ПЛАТА

Со цел утврдениот износ наминимална плата
данепредизвикафинансискипотешкотиикајнекои
компаниикоиимаатголембројнавработениикоисе
соочуваатсопотешкотиивоработењето,одБуџетот
наРепубликаМакедонија се издвојуваат средства
зафинансискаподдршказаисплататанаплататаза
периодотсеп тем ври 2017  фев ру а ри 2018 итоа:

• 2.000 де на ри по вра бо тен, за вработени кои
билевоработенодноскајработодавачотвојану
ари,февруариимарт2017годинаипро сеч ни от 
из нос на ис пла те на та ме сеч на не то пла та за 
овој пе ри од им бил до 10.000 де нари;

• 1.500 де на ри по вра бо тен, за вработени кои
билевоработенодноскајработодавачотвојану
ари,февруариимарт2017годинаипро сеч ни от 
из нос на ис пла те на та ме сеч на не то пла та за 
овој пе ри од им бил по ме ѓу 10.001 и 10.500 де
на ри;

• 1.000 де на ри по вра бо тен, за вработени кои
билевоработенодноскајработодавачотвојану
ари,февруариимарт2017годинаипро сеч ни от 
из нос на ис пла те на та ме сеч на не то пла та за 
овој пе ри од им бил по ме ѓу 10.501 и 11.000 де
на ри;

• 500 де на ри по вра бо тен,завработеникоибиле
воработенодноскајработодавачотвојануари,
февруари имарт 2017 година ипро сеч ни от 
из нос на ис пла те на та ме сеч на не то пла та за 
овој пе ри од им бил по ме ѓу 11.001 и 11.500 
де на ри. 

За пе ри о дот на ис пла та на пла та март 2018  ав
густ 2018 го ди на од Бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја се обез бе ду ва фи нан сис ка по мош во ви си на 
од 50% од прет ход но ут врде ни те из но си или:

• 1.000 де на ри по вра бо тен, за вработени кои
билевоработенодноскајработодавачотвојану
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ари, фев ру а ри и март 2018 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 2018 го ди на и просечниот
износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овој периодимбилпомеѓу 10.001и 10.500
денари; 

• 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 просечниот
износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овој периодимбилпомеѓу 10.501и 11.000
денари; 

• 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 просечниот
износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овој периодимбилпомеѓу 11.001и 11.500
денари. 

Важно: Просечниотизноснаисплатенамесечна
нетоплатасепресметувазаисплатенитеплати
одстрананаработодавачотзаклучносо31Август
2017година.Заработницитекоиработатсоскра
теноилипомалкуодполноработновреме,просеч
ниотизноснаисплатенатамесечнанетоплата
поработниксепресметувасразмернособројотна
одработенитечасовивомесецот.
Напомена: Вопросечниотизноснаисплатената

месечнанетоплатазаработник,несе
пресметувадодатокотнаплатазапре
кувременаработа.

Финансискатапомошсеобезбедуванаработо
давачотдоколкугиисполнуваследнитеуслови:

• 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 
по след ни от ден од ме се цот за кој се обез бе ду ва 
фи нан сис ка та по мош.

Важно: Работодавачитекоиќедобијатфинан
сискапомошзаисплатанаминималнатаплатасе
должни,работницитезакоикористелесубвенции
дагизадржатнаработанајмалкуеднагодинапо
завршувањена периодотна добивањенафинан
сискатапомош,воспротивноќебидатдолжнида
јаврататдобиенатафинансискапомошворокод
30денаодденотнаодјавувањетонаработникот
за кој добивалфинансискапомош,освен во случај
наостварувањенаправонапензија,престанокна
работниотодносповинаиливолјанаработникот
исмртнаработникот.

ПОДНЕСУВАЊЕНАМПИН
ИНАЧИННАОСТВАРУВАЊЕ
НАФИНАНСИСКАТАПОМОШ

Ра бо то да ва чот кој ко рис ти фи нан сис ка по мош за 
ис пла та на ми ни мал на та пла та во Ме сеч на та пресмет
ка за ин тег ри ра на нап ла та (МПИН) што ја под не су ва 
до Упра ва та за јав ни при хо ди ги оз на чу ва вра бо те ни те 
ли ца за кои ба ра обез бе ду ва ње на фи нан сис ка по мош. 
Упра ва та за јав ни при хо ди об ра бо те ни те по да то ци ги 
дос та ву ва до Ми нис тер ство то за труд и со ци јал на по
ли ти ка кое е долж но да ја ис пла ти фи нан сис ка по мош 
на ра бо то да ва чите.
Напомена: Упра ва та за јав ни при хо ди по  об ја ву ва

ње то на Из ме ни те и до пол ну ва ња та на 
овој За кон во "Служ бен вес ник на РМ" и 
не го во вле гу ва во си ла тре ба да об ја ви 
но ва вер зи ја на МПИН ко ја ќе ги сод ржи 
фун кци о нал нос ти те за ко рис те ње на фи
нан сис ка та по мош.

Напомена: ДовлегувањевопечатнаовојРепре
зент 9/2017,Предлог измените и до
полнувањатанаЗаконотзаминимална
платавоРепубликаМакедонијанебеа
изгласанивоСобраниетоинебеаоб
јавениво"СлужбенвесникнаРМ".
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•	 Работодавачотимаобврска	да	обез	бе	ди	обра
зо	ва	ние,	до	шко	лу	ва	ње	и	ос	по	со	бу	ва	ње	ако	тоа	
го	ба	ра	ат	по	тре	би	те	на	про	це	сот	на	ра	бо	та	или	
ако	 со	обра	зо	ва	ни	е	то,	 до	шко	лу	ва	ње	то	и	ос	по
со	бу	ва	ње	то	мо	же	да	се	из	бег	не	отка	жу	ва	ње	на	
до	го	во	рот	за	вра	бо	ту	ва	ње	од	лич	ни	или	де	лов	ни	
при	чи	ни;

•	 Работодавачотимаправода	го	упа	ти	ра	бот
ни	кот	 на	 обра	зо	ва	ние,	 до	шко	лу	ва	ње	и	 ос	по
со	бу	ва	ње,	а	ра	бот	ни	кот	има	пра	во	сам	да	се	
при	ја	ви;

•	 Сопосебендоговорилисо колективендо
говор (оп	шт	 ко	ле	кти	вен	 до	го	вор,	 ко	ле	кти	вен	
до	го	вор	на	ни	во	на	 гран	ка	 од	нос	но	од	дел	или	
ко	ле	кти	вен	до	го	вор	на	ни	во	на	ра	бо	то	да	вач)	се	
уре	дуваат	вре	ме	тра	е	ње	то	на	обра	зов	ни	от	про
цес,	пра	ва	та	и	об	вр	ски	те	на	ра	бот	ни	кот	и	ра	бо
то	да	ва	чот;	

•	 Пра	во	на	синдикалнообразованиеима	ат	ра
бот	ниците	и	ра	бот	нич	ки	от	прет	став	ник	ако	е	тоа	
пред	ви	де	но	со	ко	ле	кти	вен	до	го	вор.	

Вре	ме	тра	е	ње	то	на	обра	зо	ва	ни	е	то,	пра	ва	та	и	об
вр	ски	те	на	ра	бот	ни	кот	и	ра	бо	то	да	ва	чот	за	вре	ме	на	
обра	зо	ва	ни	е	то	и	по	за	вр	шу	ва	ње	на	обра	зо	ва	ни	е	то,	
до	шко	лу	ва	ње	то	и	ос	по	со	бу	ва	ње	де	тал	но	 се	 уре	ду
ва	ат	со	посебендоговорсклу	чен	ме	ѓу	ра	бот	ни	кот	
и	 ра	бо	то	да	ва	чот,	 а	мо	жат	 да	 би	дат	 уре	де	ни	 и	 со	
колективендоговор.	 Во	о	би	ча	е	но	 со	до	го	во	рот	 се	
утвр	ду	ва	и	об	вр	ска	за	ра	бот	ни	кот	по	за	вр	шу	ва	ње	то	
на	обра	зо	ва	ни	е	то	да	оста	не	на	ра	бо	та	кај	ра	бо	то	да
ва	чот	(пер	и	од	што	во	о	би	ча	е	но	се	утвр	ду	ва	во	двој	но	
вре	ме	тра	е	ње	од	вре	ме	то	по	ми	на	то	на	обра	зо	ва	ние,	
до	шко	лу	ва	ње	и	струч	но	ос	по	со	бу	ва	ње)	и	стек	на	то	то	
зна	е	ње	да	го	при	ме	ни	во	ра	бо	те	ње	то.	

ОКДП	СОС	про	пи	шу	ва	де	ка	програмата,	вре	ме	тра
е	ње	то	и	пра	ва	та	и	об	вр	ски	те	на	до	го	вор	ни	те	стра	ни	
во	од	нос	на	обра	зо	ва	ни	е	то	и	ос	по	со	бу	ва	ње	то	на	ра
бот	ни	ци	те,	ко	га	ра	бо	то	да	ва	чот	има	пот	ре	ба	од	тоа,	
се	уре	ду	ва	ат	со	ко	ле	кти	вен	до	го	вор,	од	нос	но	акт	на	
ра	бо	то	да	ва	чот.	

ОКДЈ	во	 член	34	про	пи	шу	ва	обра	зо	ва	ни	е	то,	 до
шко	лу	ва	ње	то	и	ос	по	со	бу	ва	ње	то	на	ра	бот	ни	ци	те	да	
се	вр	ши	под	ус	ло	ви	и	на	на	чин	утвр	ден	со	програма
за	обра	зо	ва	ние	на	ра	бот	ни	ци	те.	

Брзототемпонаживотиработакоипроиз
легуваатоднапредокотибрзиоттехничкотех
нолошкиразвојнапроцесотнапроизводство,
динамичностанапроменитевоекономската
иправнатазаконскарегулативакакоимно
гудругипромени,јаистакнувапотребатаод
образованиенаработниците.Образованието
наработницитеесоцелзаподобрувањена
работењетонатрговскитедруштваидругите
субјекти,какоизаизбегнувањенаотпуштање
наработницитекоинемаатдоволностручни
квалификации.

Праватаиобврскитенаработникотира
ботодавачот во врска со образованието,
дошколувањетоиусовршувањетонаработ
ниците,произлегуваатодЗаконотзаработ
нитеодноси("СлужбенвесникнаРепублика
Македонија"број62/05...27/16вонатамошниот
текст:ЗРО),Општиотколективендоговорза
приватниотсектородобластанастопанство
то("СлужбенвесникнаРМ"број88/09150/16
во натамошниот текст:ОКДПСОС),Општи
отколективендоговорза јавниотсекторна
РепубликаМакедонија ("Службенвесникна
РМ",број10/08...85/09,вонатамошниоттекст:
ОКДЈ).

Биљана	ниКОлОвСКа

ПОТРЕБаОДОБРаЗОваниЕ
наРаБОТниЦиТЕ

ЗРО	 ги	 про	пи	шу	ва	 пра	ви	ла	та	 и	долж	нос	ти	те	 на	
ра	бот	ни	кот	и	ра	бо	то	да	ва	чот	 ко	га	 е	 пот	реб	но	да	 се	
врши	об	ра	зо	ва	ние	на	ра	бот	ни	ци	те	и	тоа:

•	 Работникотимаправоидолжностна	по	сто	ја	но	
обра	зо	ва	ние,	до	шко	лу	ва	ње	и	ос	по	со	бу	ва	ње	во	
сог	лас	ност	со	по	тре	би	те	на	про	це	сот	на	ра	бо	та,	
со	 цел	 одр	жу	ва	ње,	 од	нос	но	 уна	пре	ду	ва	ње	на	
спо	соб	но	ста	за	ра	бо	та,	а	со	тоа	и	за	чу	ву	ва	ње	на	
ра	бот	но	то	ме	сто;

ОБРаЗОваниЕнаРаБОТниЦиТЕ
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ПРАВАИОБВРСКИНАРАБОТОДАВАЧОТ

ЗРО го об вр зу ва ра бо то да ва чот да обезбеди
образование, до шко лу ва ње и усо вр шу ва ње ако тоа 
го ба ра ат по тре би те на про це сот на ра бо та или ако 
со обра зо ва ни е то, до шко лу ва ње то и усо вр шу ва ње то 
мо же да се из бег не отка жу ва ње на до го во рот за вра
бо ту ва ње (од лич ни или де лов ни при чи ни). 

Оваа об вр ска исто вре ме но е во пол за и на ра
бот ни кот и на ра бо то да ва чот, осо бе но ако тој го 
мо дер ни зи ра про це сот на про из водс тво што ба ра 
усо вр шу ва ње на ра бот ни ци те (обу ка) за но ва та тех
но ло ги ја, а со до шко лу ва ње или струч но ос по со бу ва
ње за но ва та тех но ло ги ја мо же да се спре чат отка зи 
од де лов ни при чи ни (или евен ту ал но да се на ма ли 
бро јот на отка зи те). Во оваа смис ла е и утвр де но то 
правонаработодавачотдагоупатуваработникот
на струч но обра зо ва ние, до шко лу ва ње и ос по со бу
ва ње во сог лас ност со по тре би те од обра зо ва ние, 
до шко лу ва ње и ос по со бу ва ње, а ра бот ни кот ко га е 
упа тен од стра на на ра бо то да ва чот несмеедаодбие
образование, би деј ки ЗРО про пи шу ва долж ност на 
ра бот ни кот за по сто ја но обра зо ва ние, до шко лу ва ње 
и усо вр шу ва ње. 

Работодавачот едолженна ра бот ни кот да му 
овоз мо жи:

• Платеноотсуствоод ра бо та во вре ме тра е
ње то утвр де но со ко ле кти вен до го вор, од нос но 
на ра бот ни кот даму исплаќа надомест на
плата за де но ви те ко га е отсу тен, ка ко да бил 
на ра бо та; 

• Неплатеноотсуствоод ра бо та ко га тоа е 
пред ви де но со ЗРО или ко ле кти вен до го вор и за 
овој пер и од работодавачотнемаобврскадаму
исплаќаплатанитудамугиплаќапридонеси
тенаработникот; 

• Враќањенаработа по исте кот на пер и о дот на 
неп ла те но то отсус тво.

ЗРО по себ но не ги ре гу ли ра пра ва та и об вр ски
те на ра бот ни кот и ра бо то да ва чот во слу чај ко га 
ра бот ни кот е упа тен на обра зо ва ние, до шко лу ва ње 
или ос по со бу ва ње со сог лас ност и за по тре би те на 
ра бо то да ва чот. Сме та ме де ка ко га ра бо то да ва чот 
го упа ту ва на струч но обра зо ва ние, до шко лу ва ње 
или ос по со бу ва ње, во до го во рот се вне су ва ат пра
ва та и об вр ски те на ра бот ни кот и ра бо то да ва чот, а 
осо бе но да ли ќе би де пла те но отсус тво то (це лос но 
или де лум но), да ли ра бо то да ва чот ќе ги на до ме сту ва 

тро шо ци те за обра зо ва ни е то и слич но, кол ку вре ме по 
за вр ше но то обра зо ва ние тре ба ра бот ни кот да оста не 
на ра бо та кај ра бо то да ва чот, евен ту ал но пра во на 
ра бо то да ва чот да ба ра на до мест на ште та до кол ку 
ра бот ни кот го отка же до го во рот за вра бо ту ва ње пред 
утвр де ни от рок, ка ко и дру ги одред би по дис по зи ци ја 
на стра ни те. 

ПРАВАИОБВРСКИНАРАБОТНИКОТ

Ра бот ни кот има пра во на отсуствоодработа
за обра зо ва ни е , до шко лу ва ње  и ос по со бу ва ње , без 
ог лед на тоа да ли отсус твото е соилибезнадомес
токна пла та . Во се кој слу чај до де ка ра бот ни кот е на 
от сус тво по ра ди обра зо ва ни е , до шко лу ва ње  и ос по
со бу ва ње, ра бо то да ва чот не смее да му да де от каз 
на ра бот ни кот.

Во си ту а ции ко га до о бра зо ва ни е то, струч но ос по
со бу ва ње и пре ква ли фи ка ци ја та, од нос но до ква ли
фи ка ци ја та е во сог лас но со по тре би те на ра бо то да
ва чот, ра бот ни кот има правонанадоместнаплата 
во ви си на утвр де на со за кон, од нос но ко ле кти вен 
до го вор.

 Со ЗРО и со ОКДП СОС на до ме сто кот на пла та 
е утвр ден во ви си на на про сеч на та пла та на ра
бот ни кот исп ла те на во пос лед ни те 12 ме се ци до 
кол ку со за кон не е по и на ку опре де ле но, а во ОКДЈ 
е про сеч на та пла та на ра бот ни кот исп ла те на во пос
лед ни те три ме се ци, до кол ку со за кон не е по и на ку 
опре де ле но.

Зна чи пла те но то отсус тво оп фа ќа две пра ва за 
ра бот ни кот: 

• Пра во на отсус тво од ра бо та; и
• Пра во на на до мест на пла та за де но ви те на 

отсус тво то.

Правонанадоместнаплата

Пра вото на на до мест на пла та е про пи ша но со 
ЗРО ме ѓу дру ги те на до ме сто ци ка ко на до мест за до
о бра зование. 

Со ОКДП СОС е про пи шан на до ме сто кот на пла та 
за до о бра зо ва ние, струч но ос по со бу ва ње и пре ква
ли фи ка ци ја, од нос но до ква ли фи ка ци ја сог лас но со 
по тре би те на ра бо то да ва чот ка ко и за син ди кал но 
обра зо ва ние во до го вор со ра бо то да вач, а во ОКДЈ 
ос вен до о бра зо ва ние и син ди кал но обра зо ва ние 
пред ви де но е и по ла га ње ис пи ти за до о бра зо ва
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ние и струч но ос по со бу ва ње на ра бот ни кот, за ра ди 
сопс твен ин те рес. Ов де тре ба да се на по ме не де ка 
во слу чај ко га ра бот ни кот во тој пер и од не при мал 
пла та му при па ѓа на до мест во ви си на на нај ни ска
та пла та.

Во си ту а ции ко га ра бот ни кот са ми от ќе по ба ра 
от сус тво за ра ди обра зо ва ни е , до шко лу ва ње  и ос по
со бу ва ње на свој тро шок има пра во на от сус тво од 
ра бота, но не ма пра во да ба ра на до мест на пла та 
(неп ла те но от сус тво). 

Правонаплатенодмор
(платеноотсуство)

Со ЗРО, про пи ша но е пра вото на пла те но отсус тво 
од ра бо та на ра бот ни кот кој се обра зу ва, до шко лу ва 
и ос по со бу ва за по тре би те на про це сот на ра бо та, но 
и од сопс твен ин те рес. Ако ова пра во не е уре де но со 
ко ле кти вен до го вор или до го во рот за вра бо ту ва ње, 
ра бот ни кот има пра во на пла те но отсус тво од ра бо та 
за де но ви те ко га прв пат по ла га ис пи ти. 

Со ЗРО се пред ви де ни ос но ви те ко га ра бот ни кот 
мо же да би де на пла тен од мор (по ра ди лич ни и се
меј ни окол но сти) ме ѓу кои и за по ла га ње на ис пит со 
ог ра ни чу ва ње "самоакоиспитотгополагапрвпат", 
а со ОКДП СОС и ОКДЈ во рам ки те на пла те но отсус тво 
е утвр де но пра во на отсус тво од ра бо та заполагање
стручениспитво тра е ње од три де на, отсус тво то од 
ра бо та се ос тва ру ва без ог лед на ба ра ње то на про
це сот на ра бо та и се ко ри сти во де но ви те на ос но вот. 
Ва кво то ре ше ние е пре зе ме но и во по ве ќе ко ле ктив ни 
до го во ри на ни во на гран ка од нос но од дел.

Правонамирување
наработеноднос

(неплатеноотсуство)

Ра бот ни кот мо же да отсус тву ва од ра бо та без на
до мест на пла та и при до не си на пла та во слу ча и те 
и под ус ло ви те утвр де ни со ко ле кти вен до го вор, но 
нај дол го три ме се ци во те кот на ка лен дар ска та го ди на 
сог лас но ЗРО. Со ОКДП СОС и ОКДЈ не се утвр де ни 
слу ча и те на отсус тво од ра бо та без на до мест на пла та 

за струч но обра зо ва ние (ос вен учес тво на кон гре си, 
кон фе рен ции и слич но).

Ра бо то да ва чот до не су ва Од лу ка за отсус тво то на 
ра бот ни кот во сог лас ност со по тре би те на про це сот 
на ра бо та та. Од дру га стра на пак да де на е мож ност 
со ко ле кти вен до го вор на ни во на гран ка од нос но 
од дел и на ни во на ра бо то да вач, да би дат утвр де ни 
и дру ги слу чаи на неп ла те но отсус тво. Зна чи, по стои 
мож ност со ко ле кти вен до го вор на ни во на гран ка 
од нос но од дел или на ни во на ра бо то да вач да би
де уре де но и пра ша ње то за отсус тво од ра бо та со 
цел обра зо ва ние, до шко лу ва ње и ос по со бу ва ње на 
ра бот ни кот. 

Неп ла те но то отсус тво ги вклу чу ва след ни ве пра ва 
на ра бот ни кот:

• Пра во на отсус тво од ра бо та; и
• Ми ру ва ње на ра бот ни от од нос.
За вре ме на неп ла те но то отсус тво ра бот ни кот не

ма пра во на пла та и при до не си на пла та, а пра ва та 
и об вр ски те од ра бо тен од нос му ми ру ва ат.

 На ра бот ни кот кој е упа тен во странс тво на 
струч но усо вр шу ва ње или обра зо ва ние во сог лас
ност и за по тре би те на ра бо то да ва чот, ра бот ни от 
од нос му ми ру ва и има пра во во рок од 15 де на да 
се вра ти на ра бо та кај ра бо то да ва чот за вр ше ње на 
ра бо ти кои од го ва ра ат на не го ви от сте пен на струч
на под го то вка.

Ми ру ва ње на об вр ски те од ра бо тен од нос, со од
лу ка на ра бо то да ва чот се при ја ву ва ат во Аген ци ја та 
за вра бо ту ва ње на РМ. Во тој пе ри од ра бо то да ва чот 
не ис пла ту ва ни ту пла та ни ту при до не си од плата, 
а ра бот ни кот не ма пен зис ко и здрав стве но оси гу ру
вање.

Ме ѓу тоа, За ко нот за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу
ру ва ње("Служ бен вес ник на РМ", број 80/93...132/16) 
да ва мож ност оси гу ре ни кот (ра бот ни кот) да при
ста пи во про дол же но оси гу ру ва ње за вре ме то 
по ми на то на струч но усо вр шу ва ње или обра зо ва
ние во зем ја та или во странс тво со сог лас ност на 
ра бо то да ва чот и во стаж на оси гу ру ва ње се сме та 
и вре ме то по ми на то во про дол же но оси гу ру ва ње. 
Ова пра во ра бот ни кот (оси гу ре ни кот) мо же да го 
ос тва ри со под не су ва ње пис ме но ба ра ње (со со
од вет ни до ка зи за ут вр ду  ва ње на окол но сти те врз 
ос но ва на кои се обез бе ду ва про дол же но оси гу ру
ва ње), до по драч на та еди ни ца на Струч на та служ ба 
на Фон дот во рок од ед на го ди на од пре ста но кот на 
за дол жи тел но то оси гу ру ва ње.

www.rafajlovski.com.mk
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КО ЛЕ КТИВ НИ  ДО ГО ВО РИ НА НИ ВО НА ГРАН КА 
ОД НОС НО ОД ДЕЛ

Ко ле ктив ни те до го во ри на ни во на гран ка од нос но 
од дел не ги де та ли зи ра ат овие пра ва и обич но ги пре-
зе ма ат одред би те од оп шти те ко ле ктив ни до го во ри и 
упа ту ва ат пра ва та и об вр ски те да се уре дат со ко ле-
кти вен до го вор или акт на ра бо то да ва чот.

Нај пре циз но овие пра ша ња се уре де ни со Ко ле-
ктив ни от до го вор за здрав стве на та деј ност ("Служ бен 
вес ник на РМ", број 60/06...137/16). Име но со овој ко-
ле кти вен до го вор во член 53 утвр де но е:

• Ра бот ни кот има пра во и долж ност на по сто ја но 
струч но усо вр шу ва ње, до шко лу ва ње и ос по со бу-
ва ње во сог лас ност со про гра ма та на то вар на 
ра бо то да ва чот;

• Ра бо то да ва чот е дол жен да обез бе ди струч но 
ос по со бу ва ње и на ра бот ни ци кои тоа са ми го 
по ба ра ле (ако е тоа во сог лас ност со по тре би те 
на ра бо то да ва чот);

• До кол ку струч но ос по со бу ва ње и обра зо ва ние е 
ор га ни зи ра но за вре ме на ре дов но ра бот но вре-
ме, ра бот ни кот ги има исти те пра ва ка ко да бил 
на ра бо та;

• Тра е ње то на струч но то ос по со бу ва ње, усо вр шу-
ва ње и обра зо ва ние, спе ци ја ли за ци ја та и субс пе-
ци ја ли за ци ја та на здрав стве ни те ра бот ни ци, да 
се вр ши со про гра ма за струч но ос по со бу ва ње на 
ра бо то да ва чот, сог лас но про пи си те за здрав стве-
на за шти та, а да се уре ди со ко ле кти вен до го вор 
на ни во на ра бо то да вач;

• Обе мот на ра бот ни те де но ви на ме не ти на струч-
но ос по со бу ва ње се утвр ду ва сог лас но дол жи на-
та и ви дот на струч но то ос по со бу ва ње;

• На ра бот ни кот кој е упа тен на струч но ос по со бу-
ва ње му сле ди на до ме сту ва ње на тро шо ци те, ако 
ра бо то да ва чот сам не ги по кри ва тие тро шо ци. 

Сог лас но член 36 од овој ко ле кти вен до го вор, 
ако ра бот ни кот е упа тен на струч но ос по со бу ва ње 
и усо вр шу ва ње, пла те но то отсус тво од ра бо та трае 
онол ку кол ку што е опре де ле но со од лу ка та за пла-
те но отсус тво.

Во член 37 од овој ко ле кти вен до го вор, ра бот ни кот 
има пра во на неп ла те но отсус тво ме ѓу дру го то и за 
струч но усо вр шу ва ње по лич но ба ра ње на ра бот ни кот 
во тра е ње најм но гу до три ме се ци.

Од дру га стра на пак во член 68 од овој ко ле кти вен 
до го вор ра бот ни кот кој по ра ди по тре ба на уста но ва та, 

од нос но ра бо то да ве цот е упа тен на пре ква ли фи ка-
ци ја или до ква ли фи ка ци ја, за вре ме до де ка че ка и 
трае пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка ци ја та, има 
пра во на пла та до ви со чи на на нај ни ска та пла та што 
ја ос тва ру вал на прет ход но то ра бот но ме сто, ва ло ри-
зи ра на со по ра стот на пла ти те во уста но ва та, од нос но 
кај ра бо то да ва чот. 

ДА НО ЧЕН ТРЕТ МАН НА ТРО ШО ЦИ ТЕ 
ЗА ОБРА ЗО ВА НИЕ

Тро шо ци те за обра зо ва ние кои се исп ла те ни 
на то вар на ра бо то да ва чот (шко ла ри на, од нос но 
сти пен ди ја), се ода но чу ва ат со пер со на лен да нок 
на до ход, од нос но исти те не се ос ло бо де ни од ода-
но чу ва ње сог лас но член 6 од За ко нот за пер со на-
лен да нок на до ход ("Служ бен вес ник на РМ", број 
80/93...23/16). Овие тро шо ци, сог лас но За ко нот за 
да нок од до бив ка ("Служ бен вес ник на РМ", број 
112/14...190/16), не се приз на ва ат на то вар на рас-
хо ди во да ноч ни от би ланс.
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вањесеимазацелизложеностакониститеда
сеодржуваворамкитеналимититеипрописи
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Согласносомеѓународнитестандарди,со
изменитеидополнувањатанаЗаконотзабан
ките("СлужбенВесникнаРМ",брoj190/16)во
член68став1седодаденоваточка7)мето
дологијазауправувањесоризикотназадол
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задолженост.Согласноизменатаво"Службен
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Одлука заметодологијата за управувањесо
ризикотназадолженост,аво"СлужбенВес
никнаРМ",брoj 64од31.05.2017, седонесе
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Ацо диМитРОВСки

УпРаВУВањеСОРиЗикОтНаЗадОлжеНОСт
кајБаНкитеиштедилНиците

УтВРдУВањеНаСтепеНОт
НаЗадОлжеНОСт

Ста пката на за дол же ност на бан ка та се ут врду ва 
ка ко од нос по ме ѓу вред нос та на ка пи та лот (соп стве
ни те сред ства) на бан ка та и неј зи на та вкуп на из ло
же ност ис ка жа на во би лан сна та и вон би лан сна та 
ак тива, т.е. 

Стапкана
задолженост =

Вредност на капиталот
(сопствени средства)

Вредност на изложеноста
(билансна и вонбилансна актива)

УтВРдУВањеНаСтапката
НакапиталОт

Вред нос та на ка пи та лот е ед нак ва на из но сот на 
ос нов ни от ка пи тал ут врден сог лас но ме то до ло ги ја та 
за адек ват нос та на ка пи та лот ("Служ бен Вес ник на 
РМ", број 47/12...218/16), спо ред ко ја ис ти от се сос тои 
од два де ла и тоа:

• Ре до вен ос но вен ка пи тал
• До да тен ос но вен ка пи тал

	 Ре дов ни от ос но вен ка пи тал е збир од сле дни ве 
по зи ции:
• Ка пи тал ни инстру менти;
• Пре ми ја та од про даж ба на ка пи тал ни те инстру

менти;
• За дол жи тел на та оп шта ре зер ва (оп шт ре зер вен 

фонд);
• Те ков на та до бив ка или до бив ка та на кра јот на 

го ди ната;
• Збир на та се оп фат на до бив ка или за губа.
Зби рот од на ве де ни те став ки се на ма лу ва за из

но сот на след ни те од бив ни ставки:
• За гу ба (те ков на или на кра јот на го ди ната);
• Не ма те ри јал ни те сред ства;
• Од ло же ни те да ноч ни сред ства што за ви сат од 

ид на та про фи та бил ност на бан ката;
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• Вло жу ва ња та во соп стве ни ка пи тал ни инстру-
мен ти  од ре дов ни от ос но вен ка пи тал (ди рек тни, 
ин ди рек тни и син те тички) на ли ца од фи нан сис-
ки от сек тор  и тоа:
а) кои има ат вло жу ва ња во бан ка та (со што 

веш тач ки се зго ле му ва ат неј зи ни те соп стве ни 
сред ства),

б) во кои бан ка та не ма зна чај но вло жу вање, а се 
др жат над 5 дена;

• Од бит ни те став ки од до дат ни от ос но вен ка пи тал, 
што го над ми ну ва ат вкуп ни от до да тен ос но вен 
ка пи тал;

• Тро шо ци за да нок што се ут врду ва ат во мо мен тот 
на пресмет ка та; и

• Раз ли ка та ме ѓу ис прав ка та на вред нос та и по себ-
на та ре зер ва ут врде на од бан ка та и онаа спо ред 
ре гу ла ти ва та на На род на та Банка.

  До дат ни от ос но вен ка пи тал е збир од сле дни ве 2 
по зи ции: 
• Ка пи тал ни те инстру мен ти (што се дел од до дат-

ни от ос но вен ка пи тал); и 
• Пре ми ја та од про даж ба на тие инстру менти.
Зби рот на на ве де ни те став ки се на ма лу ва за из но-

сот на след ни те од бит ни ставки: 
• Вло жу ва ња во соп стве ни ка пи тал ни инстру мен ти 

од до дат ни от ос но вен ка пи тал (ди рек тно, ин ди-
рек тно и син тет ско), вклу чи тел но и ка пи тал ни те 
инстру мен ти за кои има до го вор на об врска да се 
ку пат;

• Вло жу ва ња во ка пи тал ни инстру мен ти од до-
дат ни от ос но вен ка пи тал (ди рек тни, ин ди рек тни 
и син тет ски) на ли ца од фи нан сис ки от сек тор и 
тоа:
а) што вло жи ле во бан ка та (и со тоа веш тач ки 

се зго ле ми ле неј зи ни те соп стве ни сред ства),
б) во кои бан ка та не ма зна чај ни вло жу ва ња,
в) во кои бан ка та има зна чај но вло жу ва ње (ос вен 

оние што се др жат до 5 дена);
• Из но сот на од бит ни те став ки од до пол ни тел ни-

от ка пи тал што го над ми ну ва вкуп ни от из нос на 
до пол ни тел ни от ка пи тал; и 

• Тро шо ци те за да нок што се ут врду ва ат во мо-
мен тот на пресмет ката. 

До дат ни от ос но вен ка пи тал се ко ри ги ра и за след-
ни те ре гу ла тор ни усог ла су вања:

• Зго ле му ва ња та на не кои ком по нен ти на соп стве-
ни те сред ства од по зи ци ја на секју ри за ција; 

• До бив ки и за гу би од заш ти та од ри зи кот од па-
рич ни те кови;

• До бив ки и за гу би од об врски ме ре ни по об јек-
тив на вред ност, а што се ре зул тат на про ме не та 
кре дит на спо соб ност на бан ка та (ова не ва жи за 
об врз ни ци из да де ни од бан ка та што се пок ри е-
ни со по ба ру ва ња од бан ка та при што има врска 
ме ѓу про ме на та на вред нос та на об врз ни ци те и 
на пок ри е ни те по ба ру вања, т.е. про ме на та на об-
врз ни ци те е за вис на од про ме на та на кре дит на та 
спо соб ност на бан ката);

• До бив ки и за гу би по об врски од де ри ва ти ме ре ни 
по об јек тив на вред ност, а се ре зул тат на про ме ни 
во кре дит на та спо соб ност на бан ка та (до бив ки те 
и за гу би те не се не ги ра ат со оние про из ле зе ни 
од ри зи кот на дру га та до го вор на страна).

За бе лешка: Во "Реп ре зент" број 5 и 6 од 2017 го-
дина, де тал но се об јас ну ва на чи нот на пресмет ка на 
ре дов ни от и до дат ни от ос но вен ка пи тал (сог лас но 
из ме ни те во ме то до ло ги ја та за ут врду ва ње на адек-
ват нос та на ка пи та лот об ја ве ни во "Служ бен Вес ник 
на РМ", број 218/16), ка ко и ус ло ви те што од дел ни те 
по зи ции тре ба да ги ис пол ну ва ат за да се вклу чат во 
пресмет ката. Од тие при чини, ту ка са мо ги на ве ду ва ме 
од дел ни те по зи ции што вле гу ва ат во ис тата. 

УТ ВРДУ ВА ЊЕ НА ВРЕД НОС ТА 
НА ИЗ ЛО ЖЕ НОСТА

 Из но сот на вкуп на та из ло же ност се до би ва ка ко 
збир од вред нос ти те на след ни те по зи ции:
• Би лан сни те по ба ру ва ња (што не се дел од 

порт фо ли о то за тр гу вање) од цен трал ни вла ди 
и цен трал ни банки, од ло кал на са мо уп ра ва и 
ре ги о нал на власт, од јав ни инс ти ту ции, од мул-

www.rafajlovski.com.mk
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ти ла те рал ни раз вој ни бан ки и ме ѓу на род ни ор-
га ни за ции, од банки, од дру ги тр гов ски друш тва, 
од порт фо ли о то на ма ли кре дити, од по ба ру ва-
ња пок ри е ни со стан бе ни или де лов ни об јекти, 
нефун кци о нал ни по ба ру вања, ви со ко ри зич ни 
по ба ру вања, уде ли во ин вес ти цис ки фон до ви и 
дру ги по зи ции. На ве де ни те по ба ру ва ња се зе-
ма ат спо ред вред нос та во де лов ни те кни ги  без 
да се пон де ри ра ат со со од вет ни те пон де ри на 
ри зич ност; 

• Фи нан сис ки те де ри ва ти (инстру мен ти чи ја вред-
ност за ви си од це на та на хар ти и те од вред ност, 
сто ките, бер зан ски те ин декси, ва лу ти те или ка-
мат ни те ста пки, пред мет на де ри ва тот), при кои 
из ло же нос та се ут врду ва со ме то дот на па зар на 
вред ност. По ис клу че ност (за до го во ри те што се 
од не су ва ат на ка мат ни те ста пки, де виз ни от курс 
или зла тото), но са мо до кол ку ис ти от ме тод се 
ко рис ти и за ут врду ва ње на ка пи та лот пот ре бен 
за пок ри ва ње на ри зи кот од дру га до го вор на 
страна; 

• Изло же ност по ге не ра лен до го вор склу чен со 
дру га до го вор на стра на што оп фа ќа репо-тран-
сак ции за ку поп ро даж ба на хар тии од вред ност, 
тран сак ции за да ва ње хар тии од вред ност на 
заем, или за зај му ва ње на ис тите, тран сак ции за 
кре ди ти ра ње на ку пу ва ње то на хар тии од вред-
ност со пла ќа ње од ре ден из нос, или тран сак ции 
со долг рок на по рам ну вање. Оваа по зи ци ја мо-
же да се не ги ра до кол ку на ве де ни те хар тии од 
вред ност ги ис пол ну ва ат ус ло ви те за фи нан сис ко 
обез бе ду вање; и

• Оста на ти вон би лан сни по зи ции, т.е. вон би-
лан сни те по ба ру ва ња што се вклу чу ва ат во 
ут врду ва ње на ак ти ва та пон де ри ра на спо ред 
кре дит ни от ри зик (ос вен фи нан сис ки те де ри ва ти 
и из ло же нос ти те по ге не ра лен до го вор склу чен 
со дру га до го вор на страна) со ко рис те ње на фак-
то ри те на кон вер зи ја спо ред ме то до ло ги јата, со 
ис клу чок на по зи ци и те со  ни зок ри зик ка де фак-
то рот на кон вер зи ја е 10%.

 При ут врду ва ње на вред нос та на из ло же нос та се 
при ме ну ва ат след ни те пра вила: 
а) не се вклу чу ва ат по ба ру ва ња та што се ја ву ва ат 

ка ко од бит ни став ки од ос нов ни от ка пи тал,
б) по ба ру ва ња та се ис ка жу ва ат во нето-из нос, т.е. 

ка ко раз ли ка ме ѓу нив на та смет ко вод стве на 

вред ност и ис прав ка та на вред носта, од нос но 
по себ на та ре зерва, пре ми ја та или дис кон тот и 
ефек ти те од про ме на на об јек тив на та вред ност 
(без зе ма ње во пред вид из но сот на аку му ли ра-
на та до бивка),

в) из но сот на по ба ру ва ња та не се на ма лу ва за 
из но сот на обез вред ну ва ње то, и

г) не се не ги ра ат кре ди ти те со депо зи тите. 

ИЗ ВЕС ТУ ВА ЊЕ И ОБ ЈА ВУ ВА ЊЕ 
НА СТА П КАТА НА ЗА ДОЛ ЖЕ НОСТ

 Ста пката на за дол же ност се пресме ту ва по лу го-
диш но (ја ну ари-ју ни и јули-де кем ври) и тоа ка ко 
про сек на ста п ки те на за дол же ност од кра јот на 
се кој ме сец.
Ста пката се об ја ву ва на ин тер нет стра ни ца та на 

бан ката, за ед но со по да то ци те за:
• из но сот на ос нов ни от ка пи тал и од дел но на ре дов-

ни от и до дат ни от ос но вен ка пи тал, 
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•	 из	но	сот	 на	 вкуп	на	та	би	лан	сна	и	 вкуп	на	та	 вон	би
лан	сна	из	ло	же	ност	 (ко	рис	те	на	 при	 пресмет	ка	 на	
ста	п	ката	на	за	дол	же	ност),

•	 ста	пката	на	за	дол	же	ност	од	прет	ход	но	то	по	лу	го	дие,
•	 вкуп	ни	те	би	лан	сни	и	вкуп	ни	те	вон	би	лан	сни	по	ба
ру	ва	ња	спо	ред	по	след	ни	те	фи	нан	сис	ки	из	веш	таи	
(со	об	јас	ну	ва	ња	за	раз	ли	ки	те	во	од	нос	на	по	да
то	кот	од	али	не	ја	та	2).

Об	ја	ву	ва	ње	то	на	по	да	то	ци	те	на	ин	тер	нет	стра	на	та	
на	бан	ка	та	се	врши	до	31	Ју	ли	(за	пе	ри	о	дот	ја	ну	ари
јуни),	од	нос	но	до	15	мај	(за	пе	ри	о	дот	јулиде	кем	ври,	
ми	на	та	та	го	дина).
	 Из	веш	та	јот	за	ста	п	ката	на	за	дол	же	ност	на	ин	ди	ви

ду	ал	на	ос	но	ва	се	дос	та	ву	ва	до	На	род	на	та	бан	ка	
во	след	ни	те	ро	кови:
•	 15	ра	бот	ни	де	на	сме	та	но	по	30ти	ју	ни	(за	пе	ри
о	дот	ја	ну	аријуни)	,

•	 5	ра	бот	ни	де	на	по	ис	те	кот	на	ро	кот	за	дос	та	ву
ва	ње	на	не	ре	ви	ди	ра	ни	от	 го	ди	шен	фи	нан	сис	ки	
из	веш	тај	(за	пе	ри	о	дот	јулиде	кем	ври).

За	 бан	ка	та	што	 е	 пред	мет	 на	 кон	со	ли	ди	ра	на	
су	пер	ви	зија,	ро	ко	ви	те	за	дос	та	ву	ва	ње	на	из	веш	та
и	те	се:	30	де	на	по	ис	тек	на	прет	ход	но	на	ве	де	ни	те	
ро	кови.	

ПОПОЛНУВАЊЕНАИЗВЕШТАЈОТ
ЗАСТАПКАТАНАЗАДОЛЖЕНОСТ
(ОБРАЗЕЦ-С3)

Ста	пката	на	за	дол	же	ност	се	пресме	ту	ва	со	по	пол
ну	ва	ње	на	Из	веш	та	јот	за	ста	п	ката	на	за	дол	же	ност	(на	
Обра	зе	цот		C3)	и	тоа	на	след	ни	от	на	чин:

•	 Воколонитебр.3-8се	вне	су	ва	ат	сос	тој	би	те	на	
по	зи	ци	и	те	од	со	од	вет	ни	те	ре	до	ви	на	кра	јот	на	
се	кој	ме	сец	од	по	лу	го	ди	ето,

•	 Редотбр.1-"биланснипозиции"	е	збир	од	из
но	си	те	 од	 ре	до	ви	те	 од	 1.1	 	 1.12,	 при	што	 во	
ре	до	ви	те	од	1.1		1.11	се	вне	су	ва	ат	из	но	си	те	од	
ре	дот	бр.1,	ко	ло	на	бр.5	од	со	од	вет	ни	те	из	веш
таи	за	ак	ти	ва	та	пон	де	ри	ра	на	спо	ред	кре	дит	ни	от	
ри	зик	 (об	рас	ци	те	АП	КР	 	…),	 до	де	ка	 во	 ре	дот	
бр.	1.12	со	не	га	ти	вен	пред	з	нак	()	се	вне	су	ва	ат	
би	лан	сни	те	по	ба	ру	ва	ња	со	пон	дер	да	ри	зич	ност	
"0"	(нула)	што	се	од	бит	ни	став	ки	од	ре	дов	ни	от	и	
до	да	тниот	ос	но	вен	ка	пи	тал.

•	 Редотбр. 2 	 "финансиски деривати"	 е	 збир	
на	 из	но	си	те	 од	 ре	до	ви	те	 бр.	 2.1	 и	 2.2,	 кои	 го	

ис	ка	жу	ва	ат	ри	зи	кот	од	дру	га	до	го	вор	на	страна,	
за	вис	но	од	при	ме	не	ти	от	ме	тод	што	се	од	не	су	ва	
на	фи	нан	сис	ки	те	де	ри	ва	ти	од	из	веш	та	јот	за	ка
пи	та	лот	 пот	ре	бен	 за	пок	ри	ва	ње	на	ри	зи	кот	од	
дру	га	до	го	вор	на	стра	на	(Обра	зец	РДДС),	при	што	
на	р.бр.	21	се	вне	су	ва	из	но	сот	од	та	бе	ла	бр.	3,	
ред	бр.6,	ко	ло	на	бр.	7	од	об	ра	зе	цот	РДДС,	а	на	
р.бр.	2.2	се	вне	су	ва	из	но	сот	од	та	бе	ла	бр.	2,	ред	
бр.	3,	ко	ло	на	бр.	5	од	ис	ти	от	об	ра	зец.

•	Воредотбр. 3 	 "Трансакции со хартии од
вредност"	се	вне	су	ва	ри	зи	кот	од	ге	не	ра	лен	до
го	вор	склу	чен	со	дру	га	до	го	вор	на	стра	на	со	кој	
се	оп	фа	те	ни	репотран	сак	ции	за	купопро	даж	ба	
на	хар	тии	од	вред	ност,	од	нос	но	тран	сак	ции	за	
да	ва	ње	на	заем,	зај	му	ва	ње	и	кре	ди	ти	рање,	ку
пу	ва	ње	хар	тии	од	вред	ност	со	пла	ќа	ње	од	ре	ден	
из	нос,	или	тран	сак	ции	со	долг	рок	на	по	рам	ну
вање.

•	 Редотбр.4		"вонбиланснипозиции"	е	збир	од	
из	но	си	те	од	ре	до	ви	те	4.14.4	при	што	во	ре	дот	
4.1.	 се	вне	су	ва	из	но	сот	од	ред	бр.	2.1,	 ко	ло	на	
бр.	5,	пом	но	жен	со	фак	тор	на	кон	вер	зи	ја	10%,	
а	во	ре	до	ви	те	4.24.4	се	вне	су	ва	ат	из	но	си	те	од	
ре	до	ви	те	бр.	2.2,	2.3	и	2.4,	ко	ло	на	7,	од	со	од	вет
ни	те	из	веш	таи	за	ак	ти	ва	та	пон	де	ри	ра	на	спо	ред	
кре	дит	ни	от	ри	зик	(Обра	зец	АКПР).

•	 Редотбр.5	"вредностнаизложеност"	е	збир	
на	из	но	си	те	на	ре	до	ви	те	бр.	14.

•	 Во	редотбр.6	"вредностнакапиталот",	се	
вне	су	ва	 из	но	сот	 на	 ос	нов	ни	от	 ка	пи	тал	 од	 ре
дот	бр.2	од	из	веш	та	јот	за	соп	стве	ни	те	сред	ства	
(Обра	зец	СС)	од	ме	то	до	ло	ги	ја	та	за	ут	врду	ва	ње	
на	адек	ват	нос	та	на	 ка	пи	та	лот	од	 кра	јот	на	по
след	ни	от	квартал	(ос	вен	ако	ме	ѓу	два	та	кварта
ла	не	е	зна	чај	но	про	ме	нет	из	но	сот	на	ос	нов	ни	от	
ка	пи	тал,	што	не	е	оп	фа	те	но	во	пресмет	ка	та	на	
ос	нов	ни	от	ка	пи	тал	од	по	след	ни	от	квартал).

•	 Во	редотбр.7 	"стапканазадолженост"	се	
ис	ка	жу	ва	ста	п	ката	на	кра	јот	на	се	кој	ме	сец	од	
по	лу	го	ди	ето,	 ут	врде	на	 ка	ко	 со	од	нос	ме	ѓу	 со
од	вет	ни	те	из	но	си	од	ко	ло	на	од	ре	дот	бр.6	и	од	
ре	дот	бр.	5.

•	 Во	редотбр.8	"просечнастапканазадолже
ност"	се	ис	ка	жу	ва	про	сеч	на	та	стап	ка	на	за	дол
же	ност	за	по	лу	го	ди	ето,	ут	врде	на	ка	ко	про	сек	на	
ста	п	ки	те	на	за	дол	же	ност	на	кра	јот	на	се	кој	ме	сец	
	ре	дот	бр.	7.
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Банка/Штедилница____________   ОбразецС3

ИЗВЕШТАЈ
застапкатаназадолженост

заIполугодиеод2017година

    Во(000)денари
Ред
бр. Опис Месец1 Месец2 Месец3 Месец4 Месец5 Месец6

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Биланснипозиции 178.000 169.000 189.900 151.900 179.400 173.900

1.1 Побарувањаодцентралнивладиицентрални
банки 10.000 10.000 10.000

1.2 Побарувањаодлокалнатасамоуправаирегио
налнатавласт 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000

1.3 Побарувањаодјавниинституции 2.000 2.000 1.500 1.000

1.4 Побарувањаодмултилатералниразвојнибанки
имеѓународниорганизации 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

1.5 Побарувањаодбанки 20.000 30.000 10.000
1.6 Побарувањаоддругитрговскидруштва 100.000 101.000 101.000 102.000 103.000 104.000
1.7 Портфолионамаликредити 40.000 41.000 39.000 30.000 25.000 20.000
1.8 Побарувањапокриенисостанбениобјекти 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1.9 Побарувањапокриенисоделовниобјекти 20.000 21.000
1.10 Уделивоинвестицискифондови 900 900 900 900
1.11 Останатипозиции 12.000 11.000 10.000 11.000 11.000 15.000
1.12 ()Одбитниставкиодосновниоткапитал 10.000 10.000 11.000 11.000 9.000 6.000
2. Финансискидеривати 34.000 34.000 32.000 30.000 29.000 25.000

2.1 Изложеностврзоснованафинансискидеривати
соприменанаметодотнапазарнавредност 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 15.000

2.2
Изложеностврзоснованафинансискидеривати
соприменанаметодотнаоригиналнаизложе
ност

14.000 14.000 12.000 10.000 9.000 10.000

3. Трансакциисохартииодвредност 40.000 44.000 30.000 40.000 50.000 52.000
4. Вонбиланснипозиции 18.500 18.700 21.100 16.900 24.000 25.000

4.1 Вонбиланснипозициисофакторнаконверзија
од10% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4.2 Вонбиланснипозициисофакторнаконверзија
од20% 500 700 1.100 1.900 2.000 2.000

4.3 Вонбиланснипозициисофакторнаконверзија
од50% 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 10.000

4.4 Вонбиланснипозициисофакторнаконверзија
од100% 10.000 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000

5. Вредностнаизложеноста 270.500 265.700 273.000 238.800 282.400 275.900
6. Вредностнакапиталот 200.000 200.000 200.000 220.000 220.000 220.000
7. Стапканазадолженост 0,739 0,753 0,732 0,921 0,779 0,797
8. Просечнастапканазадолженост 0,787
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Согласночлен 18 став 3одПравилникот
за сметководството за непрофитните ор
ганизации ("Службен Весник на РМ", број
42/03...175/11),расходитенанепрофитнитеор
ганизациисепризнаваатвопресметковниот
периодвокојштонастанале,односнодо31Де
кемвривотековнатаделовнагодина,доколку
сеплатенивопресметковниотпериоднакој
сеоднесуваат,односнодо31Декемвривоте
ковнатаделовнагодинаилиплатениворокод
30денапоистекотнапресметковниотпериод,
односнодо31Јануаривонареднатагодина,
подусловобврскатазаплаќањеданастанала
вотојпресметковенпериод.

Расходитезаслужбенитепатувањавозем
јатаистранствокакоирасходитезакористење
насопственавтомобилзаслужбеницели,сог
ласноПравилникотзасметковенпланибилан
ситенанепрофитнитеорганизации("Службен
ВесникнаРМ",број117/05...11/06)сметковод
ственосеевидентираатворамкитенасметките
одгрупата41Другирасходи.

Јасмина РафаЈлоВСка

наДоМеСтоцизаСлужбениПатуВања
каЈнеПРофитнитеоРганизации

ДаночентРетМаннанаДоМеСтоциза
СлужбениПатуВања

Неп ро фит на ор га ни за ци ја е се кое здру же ние, фон
да ција, со јуз, ка ко и се кој ор га ни за ци о нен об лик на 
стран ска ор га ни за ција, ка ко и дру га фор ма на здру жу
вање, ре гис три ра ни сог лас но За ко нот за здру же ни ја 
и фон да ции ("Службен Весник на РМ", број 52/10 и 
135/11). Во член 12 став 1 од За ко нот јас но е де фи ни
ра но де ка овие ор га ни за ции неможатдасеосноваат
застекнувањенадобивка,односнонеможатда
вршатстопанскадејност. 

Ме ѓу тоа, доз во ле но им е да вр шат деј ност со ко ја 
би стек на ле до бивка, односно да вр шат сто пан ска 
деј ност, под ус лов деј нос та да е пов рза на со це ли те 

ут врде ни со Ста ту тот и под ус лов ос тва ре на та до
бив ка да би де упот ре бе на за ос тва ру ва ње на це ли те 
ут врде ни со Ста ту тот. 

Од прет ход но ка жа ното, про из ле гу ва де ка неп ро
фит ни те ор га ни за ции пок рај неп ро фит на та деј ност, 
мо жат да вр шат и про фитна, од нос но сто пан ска деј
ност.

Ток му за тоа, во прак ти ка та чес то се по ста ву ва 
пра ша њето:

Коганепрофитнатаорганизација гопри
менуваЗаконотзаданокнадобивка?

Од го во рот на ова пра ша ње е: 
• Ако неп ро фит на та ор га ни за ци ја врши са мо неп

ро фит на деј ност, од нос но при хо ди те ги ос тва ру ва 
од до на ции, спон зор ства, гран тови, чле на рини, 
ка ко и сред ства до би е ни од Бу џе тот на РМ, бу џе
ти те на оп шти ни те во град Скоп је и град Скоп је и 
овие при хо ди ги ко рис ти за рас хо ди (вклу чу вај ќи 
ги и рас хо ди те за служ бе ни па ту ва ња во зем ја та 
и стран ство), а кои се со цел да се ре а ли зи ра ат 
од ре де ни прог рами. Во овој слу чаj не го при ме
ну ва За ко нот за да но кот на до бивка.

• Ако неп ро фит на та ор га ни за ци ја пок рај неп ро
фит ната, врши и сто пан ска деј ност, долж на е да 
води:
 по себ на смет ко вод стве на еви денци ја за при

хо ди те и рас хо ди те кои се пов рза ни со неп ро
фит на та деј ност; и

 по себ на смет ко вод стве на еви денци ја за при хо
ди те и рас хо ди те (вклу чу вај ќи ги и рас хо ди те за 
служ бе ни те па ту ва ња во зем ја та и стран ство), 
ка ко и за ос тва ре на та до бив ка од врше ње на 
сто пан ска та деј ност. Воовојслучај,должна
едагоприменизаконотзаданокотнадо
бивка.

Што се од не су ва до законотзаперсоналенданок
надоход, не за вис но да ли неп ро фит на та ор га ни за ци ја 
врши са мо неп ро фит на деј ност, или пок рај неп ро фит
на та врши и сто пан ска деј ност, долж на е при се ко ја 
ис пла та на при ход на фи зич ко лице,кој под ле жи на 
ода но чу вање, сог лас ност За ко нот да пресме та и пла ти 
и пер со на лен да нок. 
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Спо ред За ко нот за да но кот на до да де на 
вред ност, до кол ку неп ро фит на та ор га ни за ци ја од 
врше ње то на сто пан ска та деј ност ос тва ри го ди шен 
вку пен при ход во прет ход на та го ди на или во те кот 
на го ди на та ос тва ри при ход над 1.000.000 де нари, 
долж на е да се ре гис три ра ка ко да но чен об врз ник 
за це ли те на ДДВ.
На по мена: Тре ба да се наг ла си ако непрофитната 

организација е даночен обврзник регис-
триран за целите на ДДВ сог лас но член 
35 од За ко нот за ДДВ, ис клу че но е пра во-
то на од бив ка на прет ход ни от да нок ис ка-
жан во си те влез ни фак ту ри или смет ки 
за смес ту ва ње во хо те ли и слич ни об-
јекти, смет ки за ис храна, ка ко и смет ки-
те за го ри во за пат нич ки ав то мо били.

1 ДНЕВ НИ ЦИ ЗА СЛУЖ БЕ НИ ПА ТУ ВА ЊА 
И ПАТ НИ ТРО ШО ЦИ ВО ЗЕМ ЈАТА

Под служ бе но па ту ва ње во зем ја та се под раз би ра 
па ту ва ње над вор од мес то то на се диш те то на неп-
ро фит на та ор га ни за ци ја во рам ки те на гра ни ци те на 
Ре пуб ли ка Ма ке до нија.

Под по и мот пат ни тро шо ци се под раз би ра ат си те 
из да то ци што се пов рза ни со служ бе но то па ту ва ње 
(па тен би лет, смет ки за па та рина, на до мес то ци за 
ко рис те ње на при ват но во зи ло за служ бе ни цели, 
смет ки за пар ки ра ње и друго).

Ви си на та на днев ни ци те за служ бен пат во зем ја та 
и стран ство и пат ни те тро шоци, неп ро фит на та ор га ни-
за ци ја тре ба да ги уре ди со ин те рен акт (Од лу ка или 
Пра вил ник), а во сог лас ност со гран ски ко лек ти вен 
до го вор.

На веб-стра ни ца та на Син ди ка тот на УПОЗ ка ко и 
во Служ бен Вес ник на РМ стои Ко лек ти вен до го вор 
за оп штес тве ни ор га ни за ции и здру же ни ја на гра ѓа ни 
на Ре пуб ли ка Ма ке до нија, кој е во си ла од 23.10.1995 
го дина. За овој Ко лек ти вен до го вор по стојат по де ле ни 
мис ле ња ме ѓу прав ни ци те (ед ни де ка сè уш те е во при-
мена, а дру ги де ка не е, би деј ќи тре ба да би де склу чен 
спо ред но ви те кри те ри у ми за реп ре зен та тив ност).

Ток му за тоа, неп ро фит ни те ор га ни за ции нај чес то 
го при ме ну ва ат Оп шти от ко лек ти вен до го вор за при-
ват ни от сек тор од об лас та на сто пан ството, од нос но 
ви си на та на на до мес то ци те ја ут врду ва ат во из но си 
на кои не се пла ќа пер со на лен да нок и тоа за:

• Днев ни ца за служ бен пат во зем ја та во ви си на 
од 8% од про сеч на та ме сеч на не то пла та во 
сто пан ството, ис пла те на во по след ни те три 
ме сеци;

• Ко рис те ње на соп стве но во зи ло за служ бе ни 
це ли во ви си на од 30% од це на та на ли тар го ри-
во по из ми нат ки ло ме тар за со од вет но во зи ло 
со па тен на лог. Овој на до мес ток е ос ло бо ден 
од пер со на лен да нок во ви си на од 3500 де на ри 
ме сечно. Над овој из нос се пресме ту ва и пла ќа 
пер со на лен да нок 

На по мена: За ли ца та кои не се вра бо те ни во неп-
ро фит на та ор га ни за ци ја це ли от ис пла-
тен из нос за днев ни ци и пат ни тро шо ци 
за служ бен пат под ле жи на ода но чу вање, 
од нос но се пресме ту ва и пла ќа пер со на-
лен да нок.

Под не сен е Пред лог за из ме на на член 6 од За ко-
нот за пер со на лен да нок на до ход, овие на до мес то ци  
да би дат ос ло бо де ни од пер со на лен да нок. До кол ку 
овие из ме ни би дат до не сени, нав ре ме но ќе Ве из-
вес тиме. 

1. Здру же ни е то за заш ти та на 
жи вот на та сре ди на Срна од Скопје, 
спо ред Од лу ка та за на до мес тоци, 
днев ни ци те за служ бен пат во 
зем ја та ги ут врди ло во ви си на 
од 8% од про сеч но ис пла те на та 
пла та во сто пан ство то за 
по след ни те три ме сеци

2. Здру же ни е то Срна за ме сец 
сеп тем ври на вра бо те ни те 
врз ос но ва на пат ни на ло зи 
им ис пла ти ло днев ни ци за 
служ бен пат во зем ја та ...................... 15.000

3. Здру же ни е то Срна врши 
са мо неп ро фит на деј ност

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 1, во смет-
ко вод ство то на здру же ни е то Срна, спро ве де ни се 
сле дниве: 

При мер 1: Днев ни ци за служ бен пат 
во зем јата
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198 - Дру ги ак тив ни 
вре мен ски 
разгра ни чу вања ........................15.000
260 - Об врски спре ма 

ра бот ни ците ..................................15.000
Пресме та ни днев ни ци за 
служ бе ни па ту вања

413 - Днев ни ци за 
служ бе ни па ту ва ња 
и пат ни тро шоци........................15.000
198 - Дру ги ак тив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу вања ............................15.000

260 - Об врски спре ма 
ра бот ни ците ..............................15.000
101 - Бла гајна .........................................15.000

Испла те ни днев ни ци на ра бот ни ците

1. Здру же ни е то за заш ти та на 
жи вот на та сре ди на Срна од Скопје, 
спо ред сво ја та Од лу ка за ис пла та 
на на до мес то ци за 2016 го ди на 
пресме та ло днев ни ци и пат ни 
тро шо ци за вра бо те ни те ................. 180.000

2. Зак луч но со 31.01.2017 го ди на 
ис пла те ни се днев ни ци и пат ни 
тро шо ци .............................................. 160.000

3. На 15 фев ру а ри 2017 година 
ис пла те на е раз ли ка та ....................... 20.000

4. Здру же ни е то Срна врши 
са мо неп ро фит на деј ност

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 2, во смет-
ко вод ство то на здру же ни е то Срна спро ве де ни се 
сле дниве:

Во 2016 го дина:

198 - Дру ги ак тив ни 
вре мен ски 
разгра ни чу вања ......................180.000
260 - Об врски спре ма 

ра бот ни ците ................................180.000
Пресме та ни днев ни ци и 
пат ни тро шо ци за служ бе ни 
па ту ва ња во зем јата

413 - Днев ни ци за 
служ бе ни па ту ва ња 
и пат ни тро шоци......................160.000
198 - Дру ги ак тив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу вања ..........................160.000

260 - Об врски спре ма 
ра бот ни ците ............................160.000
101 - Бла гај на  ......................................160.000

Испла тен дел од днев ни ци и 
пат ни тро шо ци за служ бе ни 
па ту ва ња во зем ја та во 2016 го дина

Во 2017 го дина:

413 - Днев ни ци за служ бе ни 
па ту ва ња и пат ни тро шоци
во земјата ..................................20.000
198 - Дру ги ак тив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу вања ............................20.000

260 - Об врски спре ма 
ра бот ни ците ..............................20.000
101 - Бла гај на  ........................................20.000

Испла тен дел од днев ни ци и 
пат ни тро шо ци за служ бе ни 
па ту ва ња во зем ја та во 2017 го дина

Неп ро фит ни те ор га ни за ции смет ко вод ство то го 
во дат спо ред мо ди фи ци ра но то па рич но на ча ло и 
во При мер 2, здру же ни е то Ср на за 2016 приз на ло рас-
ход во ви си на на ис пла те ни от из нос (160 000 де нари), 
а во 2017 приз на ло рас ход во ви си на од 20 000 де нари, 
би деј ќи ис пла та та е из врше на на 15.02.2017 го дина.

При мер 2: Днев ни ци и пат ни тро шо ци за 
служ бен пат во зем јата
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1. Здру же ни е то за заш ти та на 
жи вот на та сре ди на Срна од Скопје, 
спо ред Од лу ка та за на до мес то ци 
на вра бо те ни от НН за ме сец 
сеп тем ври му ис пла ти ло на до мест 
за ко рис те ње на соп стве но во зи ло 
за служ бе ни цели .................................... 5.000

2. Пресме тан е пер со на лен да нок 
на из но сот ис пла тен над 3.500 ден. 
(5.000 - 3.500) х 10% ................................... 150

3. Здру же ни е то Срна врши 
са мо неп ро фит на деј ност

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 3, во смет-
ко вод ство то на здру же ни е то Срна, спро ве де ни се 
сле дниве:

198 - Дру ги ак тив ни 
вре мен ски 
разгра ни чу ва ња  ..........................5.150
260 - Об врски спре ма 

ра бот ни ците ....................................5.000
245 - Об врски за дру ги 

да но ци и при до неси ..........................150
Пресме тан на до мес ток и пер со на лен 
да нок по па тен на лог бр. ...

413 - Днев ни ци за служ бе ни 
па ту ва ња и пат ни тро шо ци ........5.150
198 - Ак тив ни 

вре мен ски 
разгра ни чу вања ..............................5.150

260 - Об врски спре ма 
ра бот ни ци те ................................5.000
101 - Бла гајна ...........................................5.000

Испла тен на до мес ток по па тен 
на лог бр. ...

245 - Об врски за дру ги 
да но ци и при до не си .......................150
1000 - Жиро сметка ......................................150

Пла тен пер со на лен да нок

2 ДНЕВ НИ ЦИ ЗА СЛУЖ БЕН ПАТ И ПАТ НИ 
ТРО ШО ЦИ ВО СТРАН СТВО

Под служ бе но па ту ва ње во стран ство се под раз-
би ра па ту ва ње над вор од гра ни ци те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја во дру га држава, од ед на држа ва во дру га 
и од ед но мес то во дру го мес то на те ри то ри ја та на 
дру га држава.

Ви си на та на днев ни ци те за служ бен пат, смес ту ва-
ње то и пат ни те тро шоци, неп ро фит ни те ор га ни за ции 
се уре ду ва ат со ин те рен акт (Од лу ка или Пра вил ник), 
во сог лас ност со:

• Уред ба та за из да то ци те за служ бе ни па ту ва ња и 
се лид би во стран ство што на ор га ни те на држав-
на та уп ра ва им се приз на ва ат во те ков ни тро шо-
ци ("Служ бен Вес ник на РМ", број 50.00...94/14); 
и 

• Ре ше ни е то за нај ви со ки из но си на днев ни ци за 
служ бе ни па ту ва ња и се лид би во стран ство што 
на ор га ни те на држав на та уп ра ва им се приз на-
ва ат во те ков ни тро шо ци ("Служ бен Вес ник на 
РМ", број 19/14).

Сог лас но член 10 од уред ба та из но сот на днев ни ца 
се ис пла ту ва и тоа:

• 50% од ут врде на та днев ни ца ако се под не се 
смет ка за смес ту вање, ка ко и во слу чаи ко га смес-
ту ва ње то не па ѓа на то вар на ор га нот на уп ра ва 
(неп ро фит на та ор га ни за ција);

• 20% од ут врде на та днев ница, ако из да то ци те за 
смес ту ва ње и ис хра на не па ѓа ат на то вар на ор-
га нот на уп ра ва (од нос но не па ѓа ат на то вар на 
неп ро фит на та ор га ни за ција); и 

• 5% од ут врде на та днев ница, ако из да то ци те за 
струч но ос по со бу ва ње и усов ршу ва ње не па ѓа ат 
на то вар на ор га нот на уп ра ва (од нос но не па ѓа ат 
на то вар на неп ро фит на та ор га ни за ција), а прес-
то јот е над 30 дена.

Под струч но усов ршу ва ње се под раз би ра по се та 
на се ми нари, кур севи, сим по зо и у ми и дру ги ви до ви 
средби, ор га ни зи ра ни во стран ство на мул ти ла те рал-
на и би ла те рал на ос нова.
На по мена: Упат ство со прак тич ни при ме ри за 

днев ни ци те и пат ни те тро шо ци во 
стран ство се да де ни во спи са ни е то 
"Реп ре зент" број 7-8/17, под нас лов "На-
до мес то ци за служ бе ни па ту ва ња во 
стран ство".

При мер 3: На до мес ток за ко рис те ње 
соп стве но во зило
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Пример5: Дневнициипатнитрошоциза
службенопатувањевостранство
заневработенитевоздружението

КНИЖЕЊА:

1.	 Здру	же	ни	е	то	за	заш	ти	та	на	 
жи	вот	на	та	сре	ди	на	Срнаод	Скопје,	 
спо	ред	Од	лу	ка	та	за	на	до	мес	то	ци	 
на	вра	бо	те	ни	от	ННза	служ	бен	пат	 
во	Гер	ма	ни	ја	му	ис	пла	ти	ло	аванс	 
од	1.000	евра	......................................... 61.500

2.	 По	вра	ќа	ње	од	служ	бен	пат	НН  
со	пат	ни	от	на	лог	ги	при	ло	жи	ло	 
сле	дни	ве	до	ку	менти:
-	 ави	он	ска	карта	................................ 25.300
-	 хо	тел	ска	смет	ка	............................. 12.600
-	 смет	ки	за	так	си	................................ 2.400
-	 смет	ка	за	угос	ти	тел	ски	 

ус	лу	ги	-	реп	ре	зен	та	ција	................... 5.000
3.	 Пресме	та	ни	се	три	днев	ници 

(43,5	ев	ра	х	61,5)	..................................... 8.026
4.	 Вкуп	ни	тро	шо	ци	................................... 53.326
5.	 За	вра	ќа	ње	на	аванс	(61500	-	53326)	.... 8.174
6.	 Здру	же	ни	е	то	Срна	врши	 

са	мо	неп	ро	фит	на	деј	ност

Врз ос но ва на по да то ци те во Пример4, во смет
ко вод ство то на здру же ни е то Ср на спро ве де ни се 
сле дниве:

102  Де виз на смет ка .........................61.500
1000  Жи ро сметка .................................61.500

Упла	те	но	за	от	куп	на	де	визи

1011  Де виз на бла гај на .......................61.500
102  Де виз на сметка .............................61.500

По	дигна	ти	де	визи

160  По ба ру ва ња од ра бот ни ци те ...61.500
1011  Де виз на бла гајна ..........................61.500

Испла	тен	аванс	на	НН	за	служ	бен	пат	во	Гер	ма	нија

413  Днев ни ци за служ бе ни  
па ту ва ња и пат ни тро шо ци  .....48.326

405  Из да то ци за рек лама,  
про па ган да и реп ре зен та ци ја ....5.000
160  По ба ру ва ња од ра бот ници ..........53.326

Под	не	се	на	пат	на	смет	ка	број	...

101  Бла гај на .......................................8.174
160  По ба ру ва ња од ра бот ни ците .........8.174

Вра	тен	аванс	во	де	на	ри	по	пат	на	смет	ка	број	...

1000  Жи ро смет ка ................................8.174
101  Бла гајна ...........................................8.174

Упла	те	но	на	жи	ро	смет	ка	за	вра	тен	дел	од	аванс

До	кол	ку	се	зе	мат	по	да	то	ци	те	од	Пример4,	а	
ли	це	то	ННне	е	вра	бо	те	но	во	здру	же	ни	ето,	на	ис-
пла	те	ни	от	из	нос	од	48.326	де	на	ри	ќе	се	пресме	та	
пер	со	на	лен	да	нок	53.695.	Во	смет	ко	вод	ство	то	
на	здру	же	ни	е	то	Срнаќе	се	спро	ве	дат	сле	дниве:

102  Де виз на сметка .........................61.500
1000  Жи ро сметка .................................61.500

Упла	те	но	за	от	куп	на	де	визи

1011  Де виз на бла гај на .......................61.500
102  Де виз на сметка .............................61.500

По	дигна	ти	де	визи

1601  По ба ру ва ње од  
фи зич ки лица ............................61.500
1011  Де виз на бла гајна .............................61.500

Испла	тен	аванс	на	НН	за	Гер	ма	нија

413  Днев ни ци за служ бе но  
па ту ва ње и пат ни тро шо ци ......53.695

405  Из да то ци за рек лама,  
про па ган да и реп ре зен та ција ....5.000
1601  По ба ру ва ња од фи зич ко лице .....53.326
 245  Об врски за дру ги да но ци и  

при до неси .......................................5.369
Под	не	се	на	плат	на	смет	ка	број	...

101  Бла гајна .......................................8.174
1601  По ба ру ва ња од  

фи зич ко лице ..................................8.174
Вра	тен	аванс	во	де	нари

1000  Жи ро смет ка ................................8.174
101  Бла гајна ...........................................8.174

Упла	те	но	на	жи	ро	смет	ка	за	вра	тен	дел	од	аванс

Пример4: Дневнициипатнитрошоциза
службенипатувањавостранство
завработенитевоздружението
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Досегашнотоискуствоиодделнипримерина
воспоставенотосметководствокајнепрофит
нитеорганизациинаметнаапотребаодизготву
вањенаовојтекстсокојсакамедаукажемена
некоисистемскислабостиилинедостатоциво
законскатарегулативакоигорегулираатсмет
ководствотоиизготвувањетонафинансиските
извештаи,приштоовозможуваатвоодделни
случаидапредизвикаатдилемиинесигурности
воначинотнаевидентирањенасметководстве
нитетрансакции.

Тоа е резултат на погрешно пропишаните
сметки во рамките наПравилникот за смет
ковниот план и билансите на непрофитните
организации, како и погрешно пропишаните
сметководствениначелаипринципизаодделни
биланснипозициикоипредизвикаадилемакај
сметководителитедали кај непрофитнитеор
ганизациинакрајотнапресметковниотпериод
можедабидеискажаназагубакакорезултатна
непокриенирасходи.

Одговорниотсметководителедолженпра
вилноицелоснода гиприменуваосновните
сметководственипринципиикритериумикога
сеработизапризнавањенаприходитеирасхо
дите,атоасемерливостирасположивост,така
штосонивнатаправилнаприменавонитуеден
случајнепрофитнитеорганизациинеможатда
јазавршатгодинатасозагуба,односнодаимаат
непокриенирасходи.

Какое тогашможнонепрофитнитеоргани
зациинакрајотнапресметковниотпериодда
прикажатзагубаидаимаатнепокриенирасходи,
когаможедапотрошатпаричнисредстватолку
колкуштоимаатнарасполагањенасопствени
тесметки.

Бранислав ГУЛЕВ

СИСТЕМСКИСЛАБОСТИ
ВОЗАКОНСКАТАРЕГУЛАТИВАЗА
НЕПРОФИТНИТЕОРГАНИЗАЦИИ

Не за вис но на по од дел ни кон ста ти ра ни сис тем ски 
сла бос ти при про пи шу ва ње на од дел ни смет ки 

во Смет ков ни от план за неп ро фит ни те ор га ни за ции, 
од го вор ни от смет ко во ди тел тре ба да ја при ме ну ва 
смет ко вод стве на та ло ги ка ко ја се зас но ва на смет ко
вод стве ни те на чела, мерливости расположивостна 
па рич ни те сред ства. Се кое не ос но ва но за о би ко лу ва
ње на на ве де ни те на че ла пре диз ви ку ва неп ра вил но 
еви ден ти ра ње на смет ко вод стве ни те тран сак ции.

Ко га ис так ну ва ме сис тем ски сла бос ти се мис ли 
пред се на од дел ни про пи ша ни смет ки од Пра вил ни
кот за смет ков ни от план и би лан си те на неп ро фит ни те 
ор га ни за ции, кои пре диз ви ку ва ат за бу на кај смет ко
во ди те лите. Имено, про пи ша ни се не кол ку смет ки кои 
не ко рес пон ди ра ат со смет ко вод стве ни те по ли ти ки 
и на че ла про пи ша ни во За ко нот за смет ко вод ство 
за неп ро фит ни те ор га ни за ции и во Пра вил ни кот за 
смет ко вод ство за неп ро фит ни те ор га ни за ции, и тоа:

• За непок ри е ни рас хо ди  за гу ба од по ра неш ни 
го ди ни и за гу ба од те ков на го ди на про пи ша ни се 
смет ки те 090 и 092;

• За го диш на пресмет ка на амор ти за ци ја про пи
ша на е смет ка 406; 

• Во рам ки те на гру па та смет ки 48  Вон ред ни рас
хо ди кла си фи ци ра ни се: смет ка 481  Вон ред ни 
от пи си и оту ѓу ва ње на сред ства кои нас та на ле 
не о че ку ва но и со ви со ка вред ност и смет ка 482 
 За гу би по ра ди ош те ту ва ње на го лем дел од 
сред ства та или по ра ди при род на ка тас трофа;

• Во рам ки те на кла са 8 про пи ша ни се смет ка та 
820  Дел од не то ви шо кот  до бив ка та за пок ри
ва ње на за гу ба та од прет ход ни го ди ни; и

• Гру па смет ки 89  Непок ри е ни рас хо ди и нив но 
пок ри вање.

На ве де ни те смет ки пред се тие кои се од не су ва ат 
за пресмет ков но ис ка жа ни те рас хо ди прет ста ву ва ат 
суш тин ска та сла бост и не до след ност на за кон ска та 
ре гу ла ти ва и овоз мо жу ва ат неп ро фит ни те ор га ни за
ции на кра јот на пресмет ков ни от пе ри од да ис ка жат 
за гу ба до кол ку си те ос та на ти тран сак ции кои се од
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несуваатнаприходитеирасходитесезасноваатна
сметководственитепринципимерливостирасположи
вост,односносезасноваатнаготовинскитеприливии
одливинапаричнитесредства.Имено,одредбитеод
член13одЗаконотзасметководствозанепрофитните
организацииичлен18одПравилникотзасметковод
ствозанепрофитнитеорганизации,гопропишуваат
начинот на признавање на приходите и расходите
применувајќигосметководственотоначелонамоди
фициранонастанување,штозначиприходитедасе
признаваатвопресметковниотпериодспоредкрите
риумотнамерливостирасположивост.

Мерливостаовозможуваприходитевредноснода
сеискажуваатвосметководственатаевиденцијаиво
финансискиотизвештајБиланснаприходиирасходи,
додекарасположивостаподразбирапризнавањена
приходитеоткакоќепристигнатпаричнитесредства
насметкатананепрофитнатаорганизација.

ШтоПретставува
МодифицираносМетководство?

Модифициранотосметководствоовозможувапри
ходитедасепризнавааткога:

• Паричнитесредствасеуплатенизаклучносо31
Декември;и

• Паричнитесредствасеуплатенивојануарина
реднатагодина,нодоколкууплатенитесредства
сеоднесуваатзанастаниодпретходнатагодина,
односнокогапобарувањатапоразличеносновсе
наплатени.

Примодифициранотосметководство:
• расходитесепризнавааткогапостоиодливна
паричнисредствазаклучносо31Декември;и

• расходитесепризнавааткогапостоиодливна
паричнисредствавотекотнајануаринаредната
годинакоисеоднесуваатзаизмирувањенаоб
врскикоипотекнуваатодпретходнатагодина.

Во случај кога одговорниот сметководител пра
вилногипризнаваприходитеирасходитезасновани
нанаведенитесметководствениначела,нееможно
непрофитнатаорганизацијадаискажезагубазаради
наводно„непокриенитерасходи“.Имено:

• Непрофитнитеорганизацииможатцелосноили
делумнода ги искористат паричните средства
коисенарасполагањенасметката,такаштопри
целосноискористувањенасредстватаприходите
сееднаквинарасходите.

• Кога делумно ќе бидат искористени средствата,
односнокогаприходитесепоголемиодрасходите,
разликатасеискажуванасметка296Делодви
шокотнаприходитезапреносвонареднатагодина.
Какопотврдапотребноесостојбатанасметката
296дабидееднакванасостојбатанапаричните
средстванагрупатасметки10Паричнисредства.

• Наредната година кога сеотвораатделовните
книгисостојбатаодсметката296сепренесува
насметката770Пренесенделодвишокотна
приходитеодпретходнатагодина.

Но,системскитенедостатоцинанаведенатазакон
скарегулативапредизвикуваатзабунаиповремено
напуштањенапредметнитесметководствениначела.

Датргнемеодчлен13став4одЗаконотзасмет
ководствозанепрофитнитеорганизации,споредкои
ставкитеназалихитенаматеријалисепризнаваатво
расходипонабавнавредност.

Или,одредбитеодчлен18став4одПравилникот
засметководствозанепрофитнитеорганизации,рас
ходите за трошење: храна,медицинскиматеријали
илекови,сепризнаваатвомоментотивовисинана
настанувањетонавистинскототрошење.

Овазаконскорешениеенеприфатливоинепри
менливоодпричинаштопотрошокотназалихитена
материјалинепретставуватрошок,тукунамалување
насостојбатаназалихите.

Неприфатливоепропишувањенасметкизавон
реднирасходи, какоштосе481и482одследните
причини:

• Вонреднитеотписииотуѓувањенасредстватане
предизвикуваатрасход,какоштоеслучајкајтргов
скитедруштва,тукунамалувањенавредностана
средстватаискажанапрекугрупатасметки00и01
исметката900.Истатаконстатацијасеоднесува
ивослучајнаоштетувањенасредствата.

Непрофитната организација има набавено
опремасовредностод145.000денари,ноодко
мисијатазапописконстатираноедекацелосное
оштетенаидонесенаеодлукаистатададобие
третманнаотпадидасеизбришеодсметковод
ственатаевиденција.Наденотнадонесување
на одлуката опремата била амортизирана во
изминатиотпериодвоизносод76.800денари:



Непрофитни организации

62 REPREZENT  SEPTEMVRI  9/2017

КНИЖЕЊЕ:

КНИЖЕЊЕ:

Набавенаеопремавомајнаизносод155.900
денари.Пресметанаеамортизацијадокрајот
напресметковниотпериод:

Набавка:

013 - Опре ма ....................................155.900
900 - Де ло вен фонд .............................155.900

198 - Дру ги ак тив ни врем.  
разгра ни чу ва ња ......................155.900
220 - До ба ву ва чи .................................155.900

Пресметканаамортизација:
155.900 * 7 ме сеци/12 ме се ци * 16% = 14.550 де нари

900 - Де ло вен фонд ...........................14.550
029 - Исправ ка на вред нос та ................14.550

Врзоснованаизнесенотоможедасезаклучи:неп
рофитнитеорганизациинитувобилокојслучајне
можатдаискажатзагубаидаимаат“непокриени
расходи“имајќигивопредвидсметководствените
начеламерливостирасположивост,неможатда
потрошатповеќепаричнисредстваодрасположи
вите,заданастанат„непокриенирасходи“. 

Сештобешепретходнокажано,сеоднесуваза
непрофитнитеорганизациикоиисклучивовршат
непрофитнадејност.

Меѓутоа,некоинепрофитниорганизациипокрај
непрофитнадејноствршатистопанскадејност.Во
условикогавоРепубликаМакедонијанеепропи
шаназаконскарегулативазасоставувањенапо
себнагодишнасметказанепрофитнатадејности
посебнагодишнасметказастопанскатадејност,
сепак одговорните сметководители на непро
фитната организација треба да водат посебна
сметководственаевиденцијазатрансакциитекои
сеповрзанисонепрофитнатадејностипосебна
сметководственаевиденцијазатрансакциитепов
рзанисовршењетонастопанскатадејност,бидејќи
застопанскатадејностимаданочниимпликации
воодноснаДДВ,какоивоодноснаданокотна
добивка.

КНИЖЕЊЕ:

Пример:

Пример:

900 - Де ло вен фонд ...........................68.200
029 -  Исправ ка на вред нос та ................68.200

Врз основа на претходно спроведена јавна
набавкаизвршенаенабавканаканцеларискима
теријаливоизносод212.500денари.Вотекотна
годинатаделодиститесепотрошенивоизнос
од99.500денари.

Набавка:

310 - Ма те ри ја ли на за ли ха .............212.500
900 -  Де ло вен фонд .............................212.500

198 - Дру ги ак тив ни врем.  
разгра ни чу ва ња ......................212.500
220 - До ба ву ва чи .................................212.500

Потрошокнаматеријали:

900 - Де ло вен фонд ...........................99.500
310 - Ма те ри ја ли на за ли ха ..................99.500

Ка ко што мо же да се за бе ле жи од при ме рот при 
на бав ка та и при пот ро шо кот на ма те ри ја ли те не е 
ис ка жан рас ход, ка ко што про пи шу ва по стој на та за-
кон ска ре гу ла тива.

Во од нос на про пи ша на та смет ка на ме не та за 
пресмет ка на амор ти за ција, смет ка та 406 пот реб но е 
да се ис так не де ка пресмет ка та на амор ти за ци ја не 
пре диз ви ку ва тро шок ка ко што е кај пресмет ков но то 
смет ко вод ство (тр гов ски друш тва), ту ку на ма лу ва ње 
на се гаш на та вред ност на по стоја ни те сред ства. Во 
при лог на ова се про пи ша ни те смет ки за не ма те ри јал-
ни и ма те ри јал ни сред ства (гру па смет ки 00 и 01) на 
кои се еви ден ти ра на бав на та вред ност, со ис тов ре-
ме но зго ле му ва ње на вред нос та на смет ка 900 - Де-
ло вен фонд. Го диш на та пресмет ка на амор ти за ци ја 
се еви ден ти ра на смет ки те 028 (за не ма те ри јал ни 
сред ства) и 029 (за ма те ри јал ни сред ства), со ис тов-
ре ме но на ма лу ва ње на сос тој ба та на смет ка та 900. 
Врз ос но ва на из не се но то про из ле гу ва зак лу чок де ка 
про пи ша на та смет ка 406 е неп ри мен лива.



Во рам ки те на меѓународната групација (HLB Inter-
national), Ра фај лов ски Кон сал тинг и Ре ви зи ја за прв 
пат го ор га ни зи ра ше и бе ше до ма ќин на бал кан ски от 
ре ги о на лен со бир на смет ко вод стве ни и ре ви зор ски 
друш тва член ки на HLB International кој се од ржа во 
ме сец Ју ли во гра дот Охрид.  

На ре ги о нал ни от со бир учес тво зе маа прет став ни
ци од по ве ќе бал кан ски земји, ка ко Сло ве нија, Србија, 
Цр на Гора, Бос на и Хер це го вина, Хрват ска, Гр ција, 
Тур ци ја и Ал ба нија. 

HLB International е ме ѓу на род на мре жа на 
про фе си о нал ни и не за вис ни Смет ко вод
ствени, Ре ви зор ски, Да ноч ни и Прав ни ком
па нии со се диш те во Лон дон, во ко ја чле ну
ва ат по ве ќе од 2.200 ком па ни од 140 зем ји во 
све тот

^lenka na

HLB InternationalInternational

Години со Вас

26
Нас та нот бе ше ор га ни зи ран во трид нев на прог

рама, во ко ја се дис ку ти ра ше за раз вој ни те прав ци 
на смет ко вод стве на та и ре ви зор ска та про фе си ја во 
се ко ја зем ја и им пле мен та ци ја на нај до бри те ме ѓу
на род ни прак тики. Ова овоз мо жи да се рас пра ва за 
го лем број проб ле ма ти ки кои се ја ву ва ат во те ков но
то ра бо те ње то и во ед но из ла га ње на ре ше ни ја кои 
ја прет ста ву ва ат нај доб ра та прак са во про фе си јата. 

Во едно, пре ос та на то то вре ме го ис пол нив ме со  
рек ре а ци ја и за бава, кое е од лич на мож ност за дру
же ње и биз нис вмре жу ва ње по ме ѓу ком па ни ите.

Бе ше на ша го ле ма чест што имав ме мож ност да 
ор га ни зи ра ме нас тан од ва ков тип и се на де ва ме де ка 
вак ва та прак са ќе про дол жи и во ид нина.

Настани
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