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Почитувани комитенти!

Неверојатноекогачувстватасеизмешани!
Чувството на гордост за постоењето на

25годиниРафајловскиКонсалтингкаководечка
компанија воРепубликаМакедонија сепак е из
мешаносочувствотонасетадекаизминаа25
годиниодживототпорадикоиколкудасегор
деемезатоаштосмегонаправиледосега,кога
ќе погледнеме нанапред останува уштемногу
данаправиме!

Изминаа 25 години во коишто ние, вашите
консултантииВиенашитекомитентисогор
достможемедајаистакнемепрофесионалнос
тананашетозаедничкоработењеистандар
дитекоиштогипоставивмевотекотнаизминатитегодини.Дасипрвво
одреденаобластеверувајтетешкодасестигне,нодасеодржиш25години
натаапозицијаезапочитизаониештопретставуваатнашаконкуренција
каквоичувствотоадаимпобудуванив.

Одтаапричина,почитувани,Виештотамунепоставивтеисогодинине
одржувате,оваагодинаимамепосебенподарокзаВасизаструкаташтони
носизадоволство,исполнетост,среќаигордостситеовиегодини.

По по вод заедничкиот јубилеј, Почитувани комитенти, Годишната 
претплата за 2016 го ди на наместо 15.950 де на ри ќе изнесува 14.990 де
нари, а за тие што ис та та ќе ја пла тат до 31.12.2015 го ди на це на та ќе 
из не су ва са мо 11.990 де нари.

ПродолжувамесобесплатнитесеминаризаситеиВеочекувамевоогро
менбројдагипосетите,зоштосамотакаќегоподигнеменивото,стручнос
таизнаењето.

И на крај, какотретановина за јубилејната наша25 годишнина ефор
мирањетонаFacebookгрупатаСметководителинаРепубликаМакедонија,
местонакоештоситеќеможетедасигикажетесопственитепроблеми,
решенија,местонакоештоќеможемедасипосакамедоброутроиубаврабо
тендензасите,местонакоештоќеможемедагисподелимеирадостанои
тагадоколкуетаковпериодотвонашиотживот.

ОваенашиотподарокконВас,почитуваникомитенти,сметководители,
финансиери... и какоекипагодавамесоотвореносрцеполносољубовкон
струкаташтојаработимеиконситеВас,зоштооваегодинакојаштосакам
дајазапаметитедеказарадиВасРафајловскиКонсалтингпреживеаинаджи
веаогроменбројнапроблеми,секојдневнитурбуленцииибурнигодиникоиш
тозажалсеуштенезастануваатзаРепубликаМакедонијаистопанството
накоештониесмемупосветени.

ОвојподарокепредсезаВасизаструкатакојаштотолкумногунидаде,
неодржавоживотиненаправитоаштосме,препознатливбренднамаке
донскиотпазар.

Виблагодаримезадосегашнатаподдршкаиполнисмесонадеждекаќеја
продолжитеистата,аниеВиветувамеуштепоголемапрофесионалност,
одговорностистручноствоработењетокаколидеривосопственатадеј
ност,среќнилуѓе,гординаструкаташтојаработимеиодкојаживееме.

Дастениздравииживииситезаедносплотенидаработимедајаподиг
неместрукатананивотонакоештозаслужувамедабидеме!!!

Сопочит
ДрГоранРафајловски
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РЕЗЕРВИРАЊА, НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ 
И НЕИЗВЕСНИ СРЕДСТВА - МСС 37 И ОДДЕЛ 21 ОД МСФИ ЗА МСЕ

Јасмина РАФАјЛОВСКА Ре зер ви ра ње то, пак е об вр ска со не из вес но вре
ме на на ста ну ва ње или из нос. За тоа ре зер ви ра ња та 
тре ба да ги раз ли ку ва ме од оста на ти те об вр ски, ка ко 
што се на при мер об вр ски те спре ма до ба ву ва чи те или 
прес ме тков ни те об вр ски, би деј ќи за овие об вр ски не 
по стои не из вес ност во пог лед на ро кот на на ста ну ва
ње или пак за из но сот, би деј ќи исти те се пос ле ди ца 
на ис по ра ча на сто ка или из вр ше на ус лу га.

ПРИЗ НА ВА ЊЕ НА РЕ ЗЕР ВИ РА ЊА ТА

Ед на од це ли те на МСС 37 и Од де лот 21 е и утвр
ду ва ње на ба ра ња та кои мо ра ат да би дат ис пол не ти 
за да мо же ре зер ви ра ње то да би де приз на е но во фи
нан си ски те из ве штаи. Тие ба ра ња се:

1. Друш тво то да има сегашнаобврска (за кон ска 
или из ве де на) ка ко ре зул тат на ми нат на стан;

2. Ве ро јат но е де ка заподмирувањенаобврска
таќебидебаранодливнаресурси во кои се 
вгра де ни еко ном ски ко ри сти;

3. Можедасенаправиверојатнапроценказаиз
носотнаобврската.

Во кол ку ед но од след ни те ба ра ња не би де ис пол
не то, ре зер ви ра ње то не тре ба да би де приз на е но. 
Важ но е да се на по ме не де ка ре зер ви ра ње то тре ба 
да се ко ри сти са мо за по кри ва ње на из да то ци те кои 
се пр во бит но приз на е ни.

Фи нан си ски те из ве штаи ја тре ти ра ат фи нан си ска та 
со стој ба на друш тво то на кра јот на пер и о дот на из ве сту ва
ње, а не не го ва та мож на со стој ба во ид ни на. По ра ди тоа, 
не се приз на ва ре зер ви ра ње на тро шо ци кои тре ба да се 
на пра ват за ра бо ти во ид ни на. Единс тве ни об вр ски кои се 
приз на ва ат во Из ве шта јот за фи нан си ската со стој ба на 
друш тво то се оние кои по сто јат на кра јот на пер и о дот на 
из ве сту ва ње. Тоа се оние об вр ски кои про из ле гу ва ат од 
ми на ти на ста ни кои по сто јат не за вис но од ид ни те актив
но сти на друш тво то. При ме ри за та кви ре зер ви ра ња се 
каз ни или тро шо ци за от стра ну ва ње на не за кон ска ште та 
на оп кру жу ва ње то, ка де што и два та во дат кон од лив на 
ре сур си кои со др жат еко ном ски ко ри сти во под ми ру ва ње
то без ог лед на ид ни те дејс тва на друш тво то.

Сме тко водс тве ни те трет ма ни во од нос на 
приз на ва ње то и ме ре ње то на ре зер ви ра ња-
та, по тен ци јал ни те об вр ски и по тен ци јал ни те 
средс тва и нив но то пре зен ти ра ње во фи нан-
си ски те из ве штаи се про пи ша ни со Пра вил ни-
кот за во де ње на сме тко водс тво то ("Служ бен 
вес ник на РМ", број 159/09, 164/10 и 107/11) и 
тоа со:

- МСС 37 - Ре зер ви ра ња, не из вес ни об вр-
ски и не из вес ни средс тва (за сред ни и 
го ле ми друш тва) и

- Од дел 21 - Ре зер ви ра ња и не из вес ни об-
вр ски од МСФИ за МСЕ (за ма ли и ми кро 
друш тва).

Ре зер ви ра ња та се де фи ни ра ат ка ко об вр ски 
со не из вес ност во пог лед на ро кот или из но-
сот. Ре зер ви ра ња та мо же ме да ги гле да ме и 
ка ко об вр ска во те ков ни от во од нос на ид ни от 
прес ме тко вен пер и од.

МСС 37 и Од де лот 21 ги упа ту ва оние кои ги 
изра бо ту ва ат фи нан си ски те из ве штаи да од-
лу чат ко га тре ба да из вр шат кни же ње, са мо да 
об ја ват ин фор ма ци ја или да не об ја ват ни што 
во сог лас ност со ба ра ња та на овие стан дар-
ди вр за ни за ре зер ви ра ња та, по тен ци јал ни те 
средс тва и по тен ци јал ни те об вр ски.

ДЕ ФИ НИ РА ЊЕ НА РЕ ЗЕР ВИ РА ЊА ТА 
СОГ ЛАС НО МСС 37 И ОД ДЕЛ 21

За да мо же по до бро да ги раз бе ре ме ре зер ви ра ња та 
по треб но е да се раз бе рат пред се об вр ски те. Об вр ска
та е се гаш на об ли га ци ја на друш тво то ко ја про из ле гу ва 
од ми на ти на ста ни, чи е што под ми ру ва ње се оче ку ва 
да ре зул ти ра во од лив на ре сур си на друш тво то кои се 
вгра де ни во еко ном ски ко ри сти. Об вр ски те за друш тво
то мо жат да про из ле зат врз ос но ва на до го вор, за кон 
или од дру ги актив но сти на друш тво то.
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а)	 Се	гаш	ни	об	вр	ски	и	ми	нат	на	стан. Пр во барање 
за приз на ва ње на ре зер ви ра ње то е друш тво то 
да има се гаш на об вр ска. Сегашни обврски се 
обвр ски кои ве ќе на ста на ле и кои се еви ден
тира ни во де лов ни те кни ги. Во пра кса та че сто се 
ја ву ва ат слу чаи во кои што не е пот пол но јас но 
да ли по стои се гаш на об вр ска ка ко што е слу чај 
со суд ски те спо ро ви. Во тие слу чаи со разг ле ду
ва ње на си те рас по ло жи ви до ка зи се утвр ду ва 
ве ро јат но ста на по сто е ње на се гаш на об вр ска на 
да ту мот на Извештајот. Ако по стои ве ро јат ност за 
по сто е ње на се гаш на об вр ска то гаш се приз на ва
ат ре зер ви ра ња врз таа ос но ва, а во спро тив но 
се об ја ву ва са мо по тен ци јал на об вр ска.

Ми нат на стан кој во ди кон се гаш на об вр ска се на
ре ку ва об вр зу вач ки на стан. За да би де еден на стан 
об вр зу вач ки, не оп ход но е друш тво то да не ма ре ал на 
ал тер на ти ва за под ми ру ва ње на об вр ска та соз да де на 
со на ста нот. Ова е слу чај са мо:

-	Та му ка де што под ми ру ва ње то на об вр ска та 
мо же да се при си ли со за кон и

-	Во слу чај на из ве де на об вр ска ка де на ста нот 
(кој мо же да би де дејс твие на ен ти те тот) соз да
ва оправ да ни оче ку ва ња кај дру ги стра ни де ка 
ен ти те тот ќе ја ис пол ни об вр ска та.

Ка ко при мер за на ве де но то се да де ни те га ран
ции за по пра вка на про из во ди те во га ран тен рок или 
пак из ја ва на ме наџ мен тот на друш тво то ко ја мо же 
оправ да но да пре диз ви ка оче ку ва ње на тре ти ли ца 
де ка не што ќе би де или не ма да би де на пра ве но на 
одре ден на чин.

Единс тве ни об вр ски кои се приз на ва ат во Извеш
тајот за фи нан си ската со стој ба се оние кои по сто јат на 
да ту мот на составување на Извештајот за фи нан си
ската со стој ба и за тоа кај ре зер ви ра ња та се приз на ва
ат са мо об вр ски кои се пос ле ди ца на ми на ти на ста ни 
и кои не за ви сат од ид ни актив но сти на друш тво то. 
При мер за та кви об вр ски се каз ни те и ште ти те на не
се ни на око ли на та.

б)	 Ве	ро	ја	тен	 од	лив	 на	 ре	сур	си	 кои	 со	др	жат	
еко	ном	ски	ко	ри	сти. За да се ква ли фи ку ва ед на 
об вр ска за приз на ва ње, мо ра да по стои не са мо 
се гаш на об вр ска ту ку, исто та ка и ве ро јат ност 
за од лив на ре сур си кои со др жат еко ном ски 
ко ри сти за под ми ру ва ње на таа об вр ска. Ко га 
по стои из ве сен број на слич ни об вр ски, ве ро
јат но ста де ка ќе би де ба ран од лив за под ми ру
ва ње на об вр ски те се утвр ду ва разг ле ду вај ќи 

ја гру па та на об вр ски те ка ко це ли на, за тоа што 
ве ро јат но ста за од лив на од дел на ста вка мо же 
да би де ма ла, но мно гу е ве ро јат но де ка ќе би де 
по тре бен од лив на ре сур си за под ми ру ва ње на 
гру па та на об вр ски ка ко це ли на. Во овие слу чаи 
се вр ши приз на ва ње на ре зер ви ра њето.

в)	 Ре	зер	ви	ра	ња	та по сво ја та при ро да се неизвес ни 
и за тоа е по треб но да се ко ри стат про цен ки на 
из но си те по треб ни за из ми ру ва ње на обврски те 
при нив но то приз на ва ње. Важ но е про цен ка та да 
би де ве ро до стој на. Ко ри сте њето на про цен ка та 
не ја на ма лу ва ве ро до стој но ста на фи нан си ски
те из ве штаи. Во слу чаи ко га ре зер ви ра ње то не 
мо же ве ро до стој но да се из ме ри, а пр ви те два 
ус ло ва се за до во ле ни, то гаш ре зер ви ра ње то не 
се приз на ва, а та ква та об вр ска е не из вес на об
вр ска и иста та тре ба да се об ја ви.

Не из вес но средс тво пак про из ле гу ва од неп ла ни ра
ни или дру ги оче ку ва ни на ста ни кои соз да ва ат мож ност 
за при лив на еко ном ски ко ри сти на друш тво то. Не из
вес ни те средс тва не се приз на ва ат во фи нан си ски те 
из ве штаи би деј ќи тоа би мо же ло да зна чи приз на ва ње 
на при ход кој не ма ни ко гаш да се ре а ли зи ра. 

Важ но е да се спом не де ка ре зер ви ра ња не се 
приз на ва ат за ид ни за гу би од ра бо те ње то, за тоа што 
исти те не ги ис пол ну ва ат ус ло ви те за приз на ва ње.

МЕ	РЕ	ЊЕ

МСС 37 и Од де лот 21 упа ту ва ат на тоа де ка ко га 
ре зер ви ра ње то ќе ги ис пол ни си те ба ра ња за приз на
ва ње, то гаш тој из нос тре ба да прет ста ву ва нај до бра 
про цен ка на из да то ци те кои се по треб ни за под ми ру
ва ње на се гаш ни те об вр ски на де нот на Извештајот 
за финансиската со стој ба. Про цен ка та на ре зул та тот 
од ме ре ње то и фи нан си ски от ефект тре ба да би дат 
утвр де ни врз ос но ва на рас у ду ва ње на ме наџ мен тот 
на друш тво то, со ко ри сте ње на искус тво од исти или 
слич ни транс ак ции. По не ко гаш ко га тоа го на ла га да
де на та си ту а ци ја мо жат да се ко ри стат и из ве штаи 
на не за вис ни екс пер ти кои ќе из вр шат про цен ка на 
по треб ни те из да то ци.

Во кол ку по стои не из вес ност око лу из но си те кои 
тре ба да би дат приз на е ни ка ко ре зер ви ра ње, то гаш 
тоа тре ба да се ре ша ва на раз лич ни на чи ни во за вис
ност од окол но сти те. Ако ре зер ви ра ње то кое се ме ри 
оп фа ќа по го лем број на ста вки, то гаш таа об вр ска се 
про це ну ва со пон де ри ра ње на си те мож ни ре зул та ти 
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динечнитетрансакции,ноголемаеверојатноста
зацелокупниотпромет);

- Висинатанаиднитеиздатоциможедасепрес
метарелативнолесно (статистички податоци
одизминатиотпериод).

Утврдувањетонависинатанарезервирањетопо
овојосновнајчестосебазиранадотогашнотоискуство
заистаилисличнастокакојаепредметнапродажба.
Висината нарезервирањето во секој случај зависи
одобемотнапродажбаинајчестосеискажувакако
процентодостваренатапродажба.

Резервирањетосевоведувазаситестокизакоисе
давагаранција,анепоединечнопопроизвод.Овде
секакотребадасеводисметка,заониеслучаикога
друштвотовосвојотасортиманимаразличнивидови
напроизводи,кајкоиверојатностананастанувањеи
висинатанаиздатоципоосновнапоправкавогаран
тенроксеразликуваат.Вотојслучајдруштвотобитре
балодаврширезервирањапогрупинапроизводи.

Соогледнатоадекарезервирањетонатрошоциво
гарантенроксеоднесуванаголембројнатрансакции,
обврскитесепроценуваатсоземањевовиднасите
можнирезултатисонивнитепридружниверојатности,
применувајќигометодотна"очекуванавредност".

ДруштвотоИнтелпроизведуваипродавапро
тивпожарниапаратизакоигарантенрокеедна
година одденот на купување на апаратот.Ако
ситепродаденипроизводиво2014годиназакои
гаранцијатаваживо2015годинаимаатмалде
фект, трошоците на овиемали недостатоци на
ситепродаденипроизводибиизнесувал2.000.000
денари. Трошоците на поправка на поголемите
недостатоцинапродаденитепроизводибиизнесу
вале4.000.000денари.Врзоснованадосегашното
искуство,очекувањатазаидниотпериодседека
80%од продадените производи немадаимаат
недостатоци,15%ќеимаатмалинедостатоци,а
само5%ќеимаголеминедостатоци.Друштвото
ја проценува веројатноста на одлив за обврски
поосновцелокупнапродажба,а соприменана
пондерирањенаможнитерезултативисинатана
резервирањетосепресметуванаследниотначин:

Резервирање=(80%х0)+(15%х2.000.000)+
(5%х4.000.000)=500.000денари.

сонивнитесоодветниверојатности.Овојметодеста
тистичкиисенарекува"очекуванавредност".

Акомеримесамоеднаобврска,најдобрапроценка
наобврскатаможедабидепоединеченнајверојатен
резултат.Ноивоовојслучајдруштвототребадазе
мевопредвидидругиможнирезултати.Когадругите
можнирезултатисеиливоглавноповисокиилипак
воглавнопонискиоднајверојатниотрезултатвотој
случај најдобрата проценка ќебиденајнискиот или
највисокиотрезултат.

Покрајнеизвесностаинајдобратапроценкапотреб
ноедабидевклучениризикот,затоаштосекогашво
опкружувањетоимаразличнинастанииоколности.
Самипосеберизикотинеизвесностанеоправдуваат
преголемирезервирањаилипреценувањенаобвр
ските,аистотоможедасеслучивоколкусеправат
дупликорекциизаризикотинеизвесноста.

Тамукадештоефектотодвременскатавредност
напаритеезначаен,износотнарезервирањетотре
бадабиде сегашната вредност наиздатоците кои
сеочекуваатдабидатпобаранизаподмирувањена
обврската.Соогледна тоа, резервирањата кои се
однесуваатнаодливитекоиќенастанатбрзопода
тумотнаИзвештајотзафинансискатасостојбанемаат
иставредносткакоониекоиќенастанатподоцна.За
разгледувањенададениотефектсекогашепотребна
исоодветнадисконтнастапка.

Иднитенастани,закоисопричинасеочекувадасе
случат,можедавлијаатнаизносотпотребензаотплата
наобврскитенадруштвото,односнонарезервирањата.
Тоаможедабидатновизакони,променавотехнологии
теикакотаквитребадасезематвопредвидпримере
њето.Примерењетонарезервирањатанетребадасе
зематвопредвидочекуванитеотуѓувањанасредства.

Резервирањенатрошоците
вогарантенрок

Резервирањатанатрошоцитевогарантенрокги
задоволуваатусловитеодМСС37иОдделот21за
тоашто:

- Обврзувачкинастанепродажбатанастока(ми
натнастан),врзоснованакојпостоисегашна
обврска(ветувањедекаќесепокријаттрошо
цитенапоправкавогарантниотрок);

- Извесноедекаќедојдедоиздатоципоовојос
нов,затоаштопродавачотнемаможностдаги
избегне(непостоиголемаверојатностзапое

Пример: Проценканарезервирање
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КНИЖЕЊА:

КНИЖЕЊА:

437 - Дол го роч ни ре зер ви ра ња 
за га ран тен рок ......................500.000
270 - Ре зер ви ра ња за 

тро шо ци во 
га ран тен рок .............................500.000

Резервирањевосогласност
сосметководственаполитика

Ре зер ви ра ње то за тро шо ци те на по пра вка во га-
ран тен рок, по пра ви ло е кон ти ну и ра но ре зер ви ра ње, 
што зна чи де ка на крајот на секоја година се пре ис пи-
ту ва ви си на та на иска жа но то ре зер ви ра ње. Во кол ку 
се по ка же де ка иска жа ни те ре зер ви ра ња на крај на 
го ди на та не се до вол ни, се зго ле му ва из но сот на ре-
зер ви ра ња на то вар на рас хо ди те, а ако из но сот на 
ре зер ви ра ње е пре го лем, дел од ре зер ви ра ње то се 
уки ну ва во ко рист на при хо ди те.

Про дав ни ца про да ва сто ка од раз ни про из во-
ди те ли со га ран тен рок од 2 го ди ни. Врз ос но ва 
на сме тко водс тве на та по ли ти ка и искус тво то од 
прет ход ни те го ди ни, утвр де но е де ка е по треб но 
ре зер ви ра ње од 5% за тро шо ци те за по пра вка и 
за ме на во га ран тен рок, во од нос на вкуп но про-
да де на та сто ка со га ран тен рок.

На крај на 2013 го ди на на сме тка та 270 би ло 
иска жа но ре зер ви ра ње по тој ос нов во из нос од 
400.000 де на ри.

Во2014година:
	Тро шо ци во га ран тен рок, без вкалкули-

рано ДДВ из не су ва 480.000 де нари
	Вред но ста на про да де на та сто ка со 

га ран ци ја из не су ва 7.200.000 де на ри
	Вкал ку ли ра ни те дол го роч ни ре зер ви ра ња 

(5% од про даж на та вред ност) 360.000 де на ри
Со пре ис пи ту ва ње на ре зер ви ра ње то утвр де но 

е де ка на крај на 2014 го ди на из вр ше но е не до-
вол но ре зер ви ра ње на средс тва. За тоа е про це-
не то ре зер ви ра ње то да се зго ле ми за до дат ни 
120.000,00 де на ри.

Во2015година:
	Тро шо ци во га ран тен рок, 

без вкал ку ли ра но ДДВ из не су ва 
240.000,00 де на ри.

	Вред ност на про да де на та сто ка со га ран-
ци ја из не су ва 9.000.000,00 де на ри

Пре ис пи та на е по ли ти ка та на ре зер ви ра ње 
и утвр де но е де ка за ра ди по до бру ва ње на ква-
ли те тот на про из во ди те, по сто еч ка та по ли ти ка 
на ре зер ви ра ње не е со од вет на. За тоа се вр ши 
ре зер ви ра ње во из нос од 3% од вред но ста на 
про да де на та сто ка со га ран ци ја, и ре зер ви ра ње то 
из не су ва 270.000,00 де на ри. До не се на е од лу ка 
да се уки не прет ход но то ре зер ви ра ње во из нос 
од 240.000,00 де на ри.

Во2014година

270 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци 
во га ран тен рок ......................400.000

449 - Оста на ти тро шо ци 
од ра бо те ње то .........................80.000

130 - Да нок на до да де на 
вред ност ...................................86.400
220 - До ба ву ва чи во зем ја та .............566.400

Пофактуразауслугаодсервисерот
437 - Дол го роч ни ре зер ви ра ња 

за га ран тен рок ......................360.000
270 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци 

во га ран тен рок.........................360.000
Резервирањевосогласност
сосметководственаполитика

437 - Дол го роч ни ре зер ви ра ња 
во га ран тен рок ......................120.000
270 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци 

во га ран тен рок.........................120.000
Дополнителнорезервирањепо
одлуканараководството

Пример:
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КНИЖЕЊА:

Во2015година

270 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци 
во га ран тен рок ......................240.000

130 - Да нок на до да де на 
вред ност ...................................43.200
220 - До ба ву ва чи во зем ја та .............283.200

По фа кту ра за ус лу га од сер ви се рот
437 - Дол го роч ни ре зер ви ра ња 

во га ран тен рок ......................270.000
270 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци 

во га ран тен рок.........................270.000
Ре зер ви ра ња во сог лас ност 
со сме тко водс тве на по ли ти ка

270 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци 
во га ран тен рок ......................240.000
768 - При хо ди од уки ну ва ње на 

дол го роч ни ре зер ви ра ња ........240.000
По од лу ка на ра ко водс тво то 
за уки ну ва ње на ре зер ва ции

Резервирањезатрошоциза
обновувањенаприроднитебогатства

Ре зер ви ра ње то за об но ву ва ње на зем ји ште то се 
вр ши со цел исто то пос ле иско ри сту ва ње то да се 
до ве де во пр во бит на со стој ба, ка ко и да се спре чи 
на ста ну ва ње то на ште та, и се иска жу ва на сме тка-
та 271 - Ре зер ви ра ња за тро шо ци за об но ву ва ње на 
при род ни бо гат ства.

По крај тоа на оваа сме тка се иска жу ва ат и дол-
го роч ни те ре зер ви ра ња за об но ву ва ње на шу ми те 
во ви си на и на на чин пред ви ден со сме тко водс тве-
на та по ли ти ка, во сог лас ност со на че ла та на МСС 
37. Средс тва та за ре про дук ци ја на шу ми те слу жат за 
одр жу ва ње и за шти та на по сто еч ки те шу ми, об но ву-
ва ње на исе че ни те шу ми, ка ко и за дру ги по тре би кои 
се пред ви де ни со за ко ни те за шу ми.

Овие ре зер ви ра ња ги за до во лу ва ат ус ло ви те на 
МСС 37 и Од де лот 21, за тоа што:

-Об вр зу вач ки на стан е отва ра ње на ко по ви те и 
де по ни и те, од нос но се ча та на шу ма;

-Си гур но е де ка ќе дој де до из да то ци по овој ос-
нов за тоа што по стои за кон ска об вр ска;

-Ви си на та на ид ни те из да то ци мо же со си гур ност 
да се из ме ри.

Резервирањенатрошоци
запреструктуирање

Тро шо ци те за ре стру кту и ра ње на друш тва та утвр де-
ни се со сме тко водс тве ни те по ли ти ки во сог лас ност со 
МСС 37 и Од де лот 21 и се еви ден ти ра ат на сме тка та 
272 - Ре зер ви ра ње за тро шо ци за пре стру кту и ра ње.

Пре стру кту и ра ње то на друш тва та прет ста ву ва 
про гра ма ко ја се пла ни ра и кон тро ли ра од стра на на 
ра ко водс тво то на друш тво то и ко ја во ед но зна чај но 
го ме ну ва обе мот и на чи нот на кој се во ди ра бо те-
ње то.

 Во про дол же ние ги на бро ју ва ме при ме ри те кои 
се оп фа те ни со де фи ни ци ја та за пре стру кту и ра ње, 
и тоа се:

-Про даж ба или пре ки ну ва ње на не ко ја ли ни ја од 
де лов но ра бо те ње;

-За тво ра ње на де лов ни ло ка ции во не ко ја дру га 
зем ја или ре ги он или ре ло ка ци ја на де лов ни те 
актив но сти од ед на зем ја или ре ги он во друг;

-Про ме ни во стру кту ра та на ме наџ мен тот, на 
при мер уки ну ва ње на ни во на ме наџ мен тот; и

-Фун да мен тал ни ре ор га ни за ции кои има ат ма те-
ри ја лен ефект врз ви дот и те жи ште то на ра бо-
те ње то на друш тво то.

За да би де приз на е но ре зер ви ра ње то, мо ра да 
би дат за до во ле ни оп шти те ус ло ви за ре зер ви ра ње, 
а ствар на та об вр ска за пре стру кту и ра ње на ста ну ва 
ко га друш тво то рас по ла га со фор ма лен и де та лен 
план за пре стру кту и ра ње со кој се утвр ду ва нај мал ку 
ра бо те ње то или дел од ра бо те ње то кое е во пра ша-
ње, глав ни те ло ка ции кои се за сег на ти, ло ка ци ја та 
функ ци ја та и приб лиж ни от број на вра бо те ни кои ќе 
при мат на до ме сток за пре ки ну ва ње на нив ни те ус лу ги, 
из да то ци те кои ќе би дат на пра ве ни, ка ко и вре ме то 
ко га пла нот ќе би де имп ле мен ти ран.

Ви стин ска та об вр ска за пре стру кту и ра ње на ста-
ну ва со за поч ну ва ње на не го ва та ре а ли за ци ја или со 
об ја ву ва ње на глав ни те ка ра кте ри сти ки на оние на 
кои тоа ќе се одра зи.

Ре зер ви ра ње то на тро шо ци те за пре стру кту и ра ње 
ги оп фа ќа ат са мо ди рект ни те тро шо ци кои про из ле гу-
ва ат од са мо то пре стру кту и ра ње, а не и оние кои се 
по вр за ни со ре дов но то ра бо те ње на друш тво то. 

Тро шо ци те за пре стру кту и ра ње не ја оп фа ќа ат 
обу ка та и пре ме сту ва ње то на ка дри те, мар ке тинг 
по ли ти ката, или пак вло жу ва ња во но ви си сте ми и 
ди стри бу тив ни мре жи. Во ре зер ви ра ње то на тро шо-
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цитезапреструктуирањенетребадасеопфататни
иднитеделовнизагуби.

Неповолнидоговори

СогласноМСС37 иОдделот 21 заштетни или
неповолнидоговорисесметаатониедоговориспо
редкоитрошоцитекоинеможатдасеизбегнатсо
исполнувањетонаобврскатагинадминуваатеконом
скитекористикоисеочекувадабидатпримени.Кога
друштвотоимаштетендоговор, сегашнатаобврска
спореддоговороттребадабидепризнаенаимерена
како резервирање. Така на пример, еден произво
дителможедадоговорипродажбанапроизводипо
цена пониска одцената на чинење.Врз основа на
таковдоговор,тојморанаденотнасоставувањето
нафинансискитеизвештаидајапризнаесегашната
обврскаврзоснованадоговоротидајапризнаекако
резервирањенасметката279Останатидолгорочни
резервирања.Трошоцитекоисекаконеможатдасе
избегнатќебидатнајмалкувовисинанатрошоците
зараскинувањенадоговорот.

Резервирањенатрошоциврз
основанасудскиспорови

Резервирањена трошоци врз основа на судски
споровисевршивослучаикогапостоиголемаверо
јатностдекаспоротќебидеизгубениќепредизвика
одливнаресурсиоддруштвотокогаспоротќебиде
завршен.

Оддругастрана,обврскитеврзоснованасудски
споркогакрајниотрезултатнееизвесен,несеприз
навакакообврска,седомоментотдодеканестане
извеснодекадруштвотоќегоизгубиспорот,тукусе
вршиобелоденувањевобелешкитеконфинансиски
теизвештаи.

Соцелдасеобезбедиреалнапроценкаприутвр
дувањенависинатанарезервирањето,потребноеда
сеангажираатстручнилица,адвокатиислично.

Надоместувања

Тамукадештоделилиситепотребнииздатоциза
подмирувањенарезервирањесеочекувадабидат
надоместениоддругастрана,надоместувањетотреба
дасепризнаекога,исамокога,навистинаеизвес
нодеканадоместувањетоќебидеприменодоколку
друштвотојаподмириобврската.Надоместувањето
требадасетретиракакопосебносредство.Онојиз
носкојсепризнавазанадоместувањенетребадаго
надминеизносотзарезервирање.

Акогиземемезапримертрошоцитезапоправкаво
гарантенрок,тиеможатдабидатнатоварнапроизво
дителот,увозникот,дистрибутеротилипакнатрговецот
намало.Вослучаикогатрговецотпродавастокасо
гаранција,аимадоговорсопроизводителотчијашто
стокајапродава,декапроизводителотќегинадокнади
трошоцитезапоправкавогарантенрок,резервирањето
говршипроизводителотанетрговецот.

Меѓутоаимаслучаикогаеднодруштвоможеда
бараоддругодруштво,делумноиливоцелостдаги
платииздатоцитепотребнидасеподмириобврската
закојаеизвршенорезервирањето,прекудоговорза
осигурувањеилипакгаранцијаоддобавувачот.

Ваковслучајимамекогаувозникотсејавувакако
давател на гаранција на територија наРепублика
Македонија,аимаправодабаранадоместзатрошо
цитевогарантенрокодпроизводителот.Вотојслучај
увозникотќенаправирезервирањезатрошоцитево
гарантенрокнатоварнарасходите.

Меѓутоа,истовремено,надоместокотзакојеси
гурнодекадруштвотоќегодобиеоддобавувачотво
странствокогаќејаизмириобврскатаврзоснована
даденигаранции,претставувасредство.Вотојслучај
износоткојсепризнавазанадоместувањенесмееда
бидепоголемодизносотнарезервирањето.Содруги
зборовисекнижипобарувањезанадоместување,а
сесторнирааттрошоцитезарезервирање.

ОБЕЛОДЕНУВАЊЕНАРЕЗЕРВИРАЊЕТО

Припроценканарезервирањетопосебновнимание
требадасеобратинатоадалиистотоеизвршеново
согласностсоМСС37илиОдделот21иусвоените
сметководствениполитикиодстрананадруштвата,а
посебнотребадасевнимавадалиеизвршеноукину
вањенарезервирањетоврзосновананеговоискори
стувањеилипакпрестанувањенаобврската.
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За се ко ја гру па на ре зер ви ра ње друш тво то тре ба 
да обе ло де ни:

- Сме тко водс тве на вред ност на по че ток и на крај 
на пер и о дот;

- До пол ни тел ни ре зер ви ра ња на пра ве ни во пер
и о дот, вклу чу вај ќи зго ле му ва ња на по сто ја ни те 
ре зер ви ра ња;

- Иско ри сте ни из но си во те кот на пер и о дот;
- Не и ско ри сте ни из но си, ану ли ра ни во те кот на 

пер и о дот;
- Зго ле му ва ње во те кот на пер и о дот во ди скон

ти ра ни от из нос кој про из ле гу ва од из ми ну ва ње 
на вре ме то и ефе ктот од се ко ја про ме на на ди
сконт на та стап ка.

 За се кој вид на ре зер ви ра ње друш тво то тре ба да 
го обе ло де ни и след но то:

- Кра ток опис на при ро да та на об вр ска та и оче
ку ва ни от вре мен ски рас по ред на си те ре зул ти
рач ки од ли ви на еко ном ски ко ри сти;

- На ве сту ва ње на не из вес но сти те во вр ска со 
из но сот или вре мен ски от рас по ред на овие 
од ли ви. Она му ка де што е не оп ход но да се 
обез бе дат со од вет ни ин фор ма ции, друш тво то 
тре ба да ги обе ло де ни глав ни те прет по ста вки 
со ид ни те на ста ни.

НЕИЗВЕСНИСРЕДСТВА 
ИНЕИЗВЕСНИОБВРСКИ

Со ре зер ви ра ња та тес но се по вр за ни не из вес ни те 
об вр ски и не из вес ни те средс тва. Не из вес на об вр ска 
е мож на об вр ска ко ја на ста ну ва врз ос но ва на ми на ти 
на ста ни, а чие по сто е ње ќе би де по твр де но единс
тве но со на ста ну ва ње или пре ста ну ва ње на еден или 
по ве ќе не из вес ни ид ни на ста ни кои не се во пот пол на 
кон тро ла на друш тво то или се гаш на об вр ска ко ја на
ста ну ва врз ос но ва на ми на ти на ста ни. 

Не из вес ни те об вр ски не се приз на ва ат и не се иска
жу ва ат во из ве шта јот за фи нан си ска со стој ба ту ку се 
обе ло де ну ва ат во сог лас ност со МСС 37 и Од де л 21.

При мер мо жат да би дат об вр ски те по ос нов на суд
ски спор, ка де што ре зул та тот е не из ве сен, и исти от 
не се приз на ва ка ко об вр ска се до мо мен тот до де ка 
не ста не из вес но де ка друш тво то ќе го из гу би спо рот 
и исто то се обе ло де ну ва во бе ле шки те кон фи нан си
ски те из ве штаи.

Не из вес ни те средс тва се средс тва кои се ја ву ва ат 
ка ко ре зул тат на неп ла ни ра ни или дру ги не о че ку ва ни 

на ста ни кои соз да ва ат мож ност за при лив на еко ном
ски ко ри сти за друш тво то. Друш тво то не тре ба да 
ги приз на ва не из вес ни те средс тва во фи нан си ски те 
из ве штаи би деј ќи ова мо же да ре зул ти ра во приз на
ва ње на при ход кој мо же би ни ко гаш не ма да би де 
ре а ли зи ран. 

Не из вес но то средс тво се обе ло де ну ва, ко га по стои 
ве ро ја тен при лив на еко ном ски ко ри сти. 

СПОРЕДБАМЕЃУОДДЕЛ21ИМСС37

Во Од де лот 21 се вклу че ни зна чи тел но по мал ку 
упат ства и на со ки во од нос на МСС 37, ме ѓу тоа се 
при ме ну ва ат ед на кви прин ци пи во пог лед на ре
зер ви ра ња та, не из вес ни те средс тва и не из вес ни те 
об вр ски, ка ко и нив но то приз на ва ње, ме ре ње и обе
ло де ну ва ње.
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ФИНАНСИСКИСРЕДСТВА
КЛАСИФИКАЦИЈА,ВРЕДНУВАЊЕИРЕКЛАСИФИКАЦИЈА

СОГЛАСНОМСС39

Вера РАФАЈЛОВСКА ниМСС39.Иаконемапропишан ефективен
датумнапримена,овојстандардтребадасе
применуваод1Јануари2015година.Меѓутоа
Одборотво2014годинаобјавинајновМСФИ
9 -Финансиски инструменти, чија примена
требадазапочнеод1Јануари2018година.Со
неговатаприменаќесезаменатситепретходно
објавенистандарди.Кајнасовиестандардисе-
уштенесеприфатенииобјавениво"Службен
весникнаРМ".

За хартиитеодвредност кои котираатна
Берзазначајнисеи:МСС24-Обелоденувања
наповрзанистрани,МСС27-Консолидирани
ипоединечнифинансискиизвештаи(Одборот
објавиновстандардМСФИ10-Консолидирани
финансискиизвештаи,соефективендатумна
применаод1Јануари2013година,агореви-
дираигосмениназивотнаМСС27-Посебни
финансискиизвештаи),МСС28-Вложувањаво
придружнидруштва,МСС36-Обезвреднување
насредстватаиМСФИ3-Деловникомбинации
иовиестандардисеревидирани,нокајнассе-
уштенесеприфатенииобјавениво"Службен
весникнаРМ".

Воовојнапис,Видавамеупатствасопрактич-
нипримеризакласификацијата,вреднувањето
ирекласификацијатанафинансискитесредства
итоакакохартииодвредносткоикајнасдруш-
тватанајчестогиимаатвосвоетопортфолио.

I. ФИНАНСИСКИИНСТРУМЕНТИ

Во точ ка та 11 од МСС 32 - Финансискиинстру
менти:признавање, да де ни се сле дни ве де фи ни ции: 

Финансискиинструменте: 
• До го вор од кој што про из ле гу ва фи нан сис ко 

сред ство на ед но друш тво и фи нан сис ка об-
врска, или

• Соп стве нич ки инстру мент на дру го друш тво 
(ак ции и удели).

Некоидруштва сметаатдекафинансиски
инструментиимаатсамобанки,осигурителни
друштваидругифинансискиорганизации.

Меѓутоа, ситедруштваимаатфинансиски
инструменти,бидејќиситедруштвавообичено
воФинансискитеизвештаиимаатставкикако
штосе:пари,побарувањаодкупувачи,обврски
спремадобавувачи,дадениилиприменизаеми
иликредити,акцииилиудели.

Другисметаатдеканетребадагипримену-
ваатМеѓународнитеСтандардизаФинансиско
Известувањекоигоуредуваатсметководстве-
ниот третманнафинансискитеинструменти,
бидејќи немаат комплексни трансакции со
финансиски инструменти, какошто се хе-
џингтрансакцииишпекулативнитрансакции,
вклучувајќиставкикакоштосе:терминскии
алтернативнитрансакциисот.н.дериватина
финансискиинструменти.

Дефиницијатанафинансискиинструменти
емногуширокаиопфаќацелосенспектарна
инструменти, од едноставни побарувања и
обврски,вложувањаводолжничкиисопстве-
ничкиинструментидокомплекснидериватни
трансакции.

Сметководствениоттретманнафинансиски-
теинструментизаголемитеисреднидруштва
еуреденсоповеќестандарди:

• МСС32-Фи нан сис ки инстру менти: пре
зен ти рање

• МСС 39 -Фи нан сис ки инстру менти: 
приз на ва ње и ме рење

• МСФИ7-Фи нан сис ки инстру менти: обе
ло де ну вање.

Напомена:ОдборотзаМеѓународниСмет-
ководствениСтандардиво2009годинаобјави
новстандардМСФИ9 -Финансискиинстру-
менти, којво2010 година, заедносоМСС39
горевидира.Овојстандардтребадагозаме-
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Финансискосредствое:
а)	 Пари;
б)	 Соп	стве	нич	ки	инстру	мент	на	дру	го	друш	тво;
в)	 До	го	вор	но	право;

•	 Да	 се	 при	мат	 па	ри	 или	дру	го	фи	нан	сис	ко	
сред	ство	од	дру	го	друш	тво,

•	 Да	 се	 раз	ме	нат	фи	нан	сис	ки	 сред	ства	 или	
фи	нан	сис	ки	об	врски	со	дру	го	друш	тво	под	
ус	ло	ви	кои	се	по	тенци	јал	но	по	вол	ни	за	друш
твото,

г)	 До	го	вор	кој	ќе	би	де	или	мо	же	да	би	де	под	ми	рен	
со	соп	стве	нич	ки	инстру	мент	на	друш	твото.

Финансискаобврскае:	
а)	 До	го	вор	на	об	врска;

•	 Пре	да	ва	ње	па	ри	или	дру	го	фи	нан	сис	ко	сред
ство	на	дру	го	друш	тво,

•	 Да	 се	 раз	ме	нат	фи	нан	сис	ки	 сред	ства	 или	
фи	нан	сис	ки	об	врски	со	дру	го	друш	тво	под	
ус	ло	ви	кои	се	по	тенци	јал	но	по	вол	ни	за	друш
твото,

б)	 До	го	вор	кој	ќе	би	де	или	мо	же	да	би	де	под	ми	рен	
со	соп	стве	нич	ки	инстру	мент	на	друш	твото.

За	 смет	ко	вод	ство	то	 се	 зна	чај	ни	 два	 ас	пек	ти	 на	
кла	си	фи	ка	ци	ја	на	фи	нан	сис	ки	те	инстру	мен	ти	и	тоа:

	споредрочност:
Долгорочнифинансискиинструменти.	Учес	тво	на	

ед	но	друш	тво	во	ка	пи	та	лот	на	дру	го	друш	тво	и	дру	ги	
хар	тии	од	вред	ност	рас	по	ло	жи	ви	за	про	даж	ба	кои	се	
чу	ва	ат	пре	ку	ед	на	го	ди	на	од	де	нот	на	стек	ну	ва	њето,	
од	нос	но	по	пе	ри	о	дот	на	из	вес	ту	вање,	дол	го	роч	ни	хар
тии	од	вред	ност	кои	се	чу	ва	ат	до	дос	пе	вање,	от	ку	пе	ни	
соп	стве	ни	ак	ции	и	соп	стве	ни	удели,	кре	ди	ти	и	за	е	ми	
и	дру	ги	дол	го	роч	ни	пласмани.

Краткорочнифинансискиинструменти.Хар	тии	
од	 вред	ност	 и	 дру	ги	 крат	ко	роч	ни	 пласма	ни	 со	 рок	
на	 дос	пе	вање,	 од	нос	но	 оту	ѓу	ва	ње	до	 го	ди	на	 де	на	
од	де	нот	на	стек	ну	ва	њето,	од	нос	но	по	пе	ри	о	дот	на	
из	вес	ту	вање.
Напомена:	Делоддолгорочнитепласманичијрок

надоспевањеедоеднагодина,вофи
нансиските извештаи, истотака се
прикажувааткакократкорочни.

	споредфункционаленаспект,	 од	нос	но	 спо
ред	об	ли	кот	на	вло	жу	вање,	хар	ти	и	те	од	вред	ност	се	
де	лат	на:

Должнички хартии од вредност.Об	врз	ници,	
државни,	ко	мер	ци	јал	ни	и	бла	гај	нич	ки	за	пи	си	и	дру	ги	
(на	при	мер:	де	ри	ва	ти	ви	на	фи	нан	сис	ки	инстру	мен	ти	

ка	ко	што	се	фју	черси,	фар	ворди,	тер	мин	ски	до	го	во	ри	
и	други),	кои	на	има	те	лот	му	да	ва	ат	пра	во	на	ис	пла	та	
на	глав	ница,	ка	мата,	ка	ко	и	дру	ги	права.

Сопственичкихартииодвредност.Ак	ции	кои	мо
жат	да	би	дат	обични,	при	о	ри	тет	ни	и	кон	вер	ти	бил	ни	
при	о	ри	тетни.	Учес	тво	то	на	ед	но	друш	тво	во	ка	пи	та
лот	на	дру	го	друш	тво	мо	же	да	би	де	над	50%,	од	нос	но	
вло	жу	ва	чот	да	има	пра	во	на	кон	тро	ла	врз	за	вис	но	то	
друш	тво;	над	20%	до	под	50%,	од	нос	но	вло	жу	ва	чот	да	
има	зна	чај	но	вли	ја	ние	во	друш	тво	то	во	кое	вло	жува;	
за	ед	нич	ко	кон	тро	ли	ра	но	друш	тво	во	кое	учес	тво	то	е	
по	50%	(50%	и	50%)	и	учес	тво	под	20%,	од	нос	но	вло
жу	ва	чот	не	ма	зна	чај	но	вли	ја	ние.
Напомена:	Воовојнаписнесеопфатениакциите

какосопственичкихартииодвредност,
тукукакохартииодвреднострасполо
живизапродажбаихартииодвредност
сокоисетргува.

Спо	ред	За	ко	нот	за	хар	тии	од	вред	ност	уде	ли	те	не	
се	хар	тии	од	вред	ност,	ме	ѓу	тоа	спо	ред	МСС/МС	ФИ	
и	тие	би	мо	же	ле	да	се	тре	ти	ра	ат	ка	ко	соп	стве	нич	ки	
хар	тии	од	вред	ност	кои	јав	но	не	ко	ти	ра	ат	на	ор	га	ни
зи	ран	па	зар.

II. КЛАСИФИКАЦИЈАИВРЕДНУВАЊЕНА
ФИНАНСИСКИСРЕДСТВА

Спо	ред	точката 9од	МСС	 39,	фи	нан	сис	ки	те	
сред	ства	се	по	де	ле	ни	во	четиригрупи:

	Финансискисредстваспоредобјективнавред
ностпрекудобивкатаилизагубата(воната
мошниоттекст:Финансискисредствакоисе
чуваатзатргување);

	Вложувањекоисечуваатдодоспевање;
	Заемиипобарувања;и
	Финансиски средства расположиви за про

дажба.
Во	про	дол	же	ние	да	де	на	е	Табела1за	кла	си	фи

ка	ци	ја	та	и	вред	ну	ва	ње	то	на	фи	нан	сис	ки	те	сред	ства	
сог	лас	но	МСС	39:
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СогласноМССкарактеристичнозаовиехартииод
вредносте:

почетносевреднуваат(мерат)споредтро
шокотзастекнување(набавнавредност)вокоја
несевклученитрансакцискитетрошоцикоинепос
редносеповрзанисонивнотостекнување(точка43
МСС39);

попочетновреднување(мерење)севредну
ваатпофервредностиситепроменинанивната
фервредноствозависностодпроменатасеприка
жуваатпрекудобивкатаилизагубатавопрвиотдел
одИзвештајотзасеопфатнатадобивка(воБилансот
науспех);
Напомена:Во хар тии од вред ност со кои се тр гува, 

не спа ѓа ат хар тии од вред ност, чи ја па
зар на вред ност не мо же ве ро дос тој но 
да се мери. Нај чес то тоа се ак ции кои 
не ко ти ра ат на Бер за и ис ти те се кла
си фи ци ра ат ка ко хар тии од вред ност 
рас по ло жи ви за про дажба.



1. На10Април2015година
ДруштвотоАнаБерзакупило
1.000акцииодДруштвотоБпо
ценаод800денариза1акција......... 800.000

2. Платенисетрансакциски
трошоци(наброкер,Берзаи
Централенрегистар)..............................4.000

3. ДруштвотоАдонелоодлукаовие
акциидагикласифициракако
хартииодвредносткоисечуваат
затргување

4. На6Јули2015година
продаденисе600акции
по850денариза1акција..................510.000

5. На31Декември2015година
споредподатоцитеодБерза
вредностана1акцијае
780денари
(400х800=320.000)
(400х780=312.000)
Намалувањенавредноста
(320.000312.000).................................8.000

Табела1
Р.
бр. Класификација Вреднување(мерење)

Почетно Попочетно

1.

Финансиски
средства
коисечуваат
затргување

Трошокза
стекнување
безтрансакцис
китрошоци

Објективна
(фер)вредност

2.

Вложувања
коисе
чуваатдодос
певање

Трошокзастек
нувањеплус
трансакциски
трошоци

Амортизира
навредност
соприменана
ефективнака
матнастапка

3. Заемии
побарувања

Трошокзастек
нувањеплус
трансакциски
трошоци

Амортизира
навредност
соприменана
ефективнака
матнастапка

4.

Финансиски
средстварас
положивиза
продажба

Трошокзастек
нувањеплус
трансакциски
трошоци

Објективна
(фер)вредност

1. ФИНАНСИСкИСреДСТвАкОИСечувААТ
зАТргувАње

Согласноточката 9одМСС 39,финансиско
средствоилифинансискаобврскаспоредобјективна
вредностпрекудобивкатаилизагубатаефинансис
косредствоилифинансискаобврскакоешто/којашто
исполнуванекоиодследнивеуслови:

"а) се кла си фи ци ра ка ко чу ва но за тр гу вање. 
Фи нан сис ко сред ство или фи нан сис ка об врска се 
кла си фи ци ра ка ко чу ва но за тр гу ва ње до колку:

 е стек на то или нас та на то глав но со цел за 
пов тор но про да ва ње или пов тор но ку пу ва ње во 
кра ток рок;

 при по чет но то приз на ва ње тоа е дел од порт
фо лио на иден ти фи ку ва ни фи нан сис ки инстру мен
ти кои се за ед но уп ра ву ва ни и за кои по стои до каз 
за ос твар ли ва крат ко роч на про фи та бил ност; 

 е де ри ва тив (ос вен де ри ва тив кој прет ста ву
ва до го вор за фи нан сис ка га ранци ја или наз на чен и 
ефек ти вен хе џинг инстру мент)."
Хартииодвредностсокоисетргувасепреносли

вихартииодвредносткакоштосе:акции,обврзници,
благајнички записи, државни записи, комерцијални
записи,сертификатизадепозитиидругихартииод
вредност,закоидруштвотовозависностодделовната
политикагинабавилосоцелдагипродадевократок
рок(доеднагодина)идаостваридобивка.

Пример1: Хартииодвредносткоисечуваат
затргување
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КНИЖЕЊА:

1650 - Хар тии од вред ност  
спо ред об јек тив на  
вред ност .................................800.000
100 - Сметка.......................................800.000

Купени1.000акциипо800денари
за1акција

4796 - Тран сак цис ки тро шоци ..............4.000
100 - Сметка...........................................4.000

Платенапровизијанаброкеринадомест
наБерзаиЦентраленрегистар
100 - Сметка ....................................510.000

1650 - Хар тии од вред ност  
спо ред об јек тив на  
вред ност ...................................480.000

7620 - До бив ка од про даж ба  
на ак ции ......................................30.000

Продадени600акциипо850денари
за1акција

4770 - Вред нос но усог ла су ва ње на  
хар тии од вред ност кои  
се чу ва ат за тр гу вање ...............8.000
1650 - Хар тии од вред ност  

спо ред об јек тив на  
вред ност .......................................8.000

Пресметанонамалувањенавредноста
наакциите

2. Вло жу Ва ња кои Се чу Ва аТ До ДоС пе Вање

Вло жу ва ња та кои се чу ва ат до дос пе вање, има ат 
фик сни и од ре ди ви из но си за нап ла та или пла ќа ње 
и со од ре ден рок на дос пе ва ње (кај нас нај чес то тоа 
се об врз ници, бла гај нич ки за писи, држав ни за пи си и 
други).

Спо ред МСС ка рак те рис тич но за овие хар тии од 
вред ност е:

 почетносевреднуваат(мерат)споредтро
шокзастекнување(набавнавредност)вокојасе
вклучени трансакциските трошоци (про ви зи ја на 
бро кер и дру ги тро шоци, кои се непос ре дно пов рза ни 
со нив на та на бавка);
Напомена: Исклучокеакодруштвотоовиехартии

од вредност доброволно ги вреднува
пофер вредност.Вотој случајтран

сакцискитетрошоцинесевклучуваат
вонивнатанабавнавредност,тукусе
товаратрасходитеиефектитеодпро
менатанафервредностасеприкажува
какодобивка,односнозагубанизБилан
сотнауспех.

 по почетното вреднување (мерење), се
вреднуваат според амортизираната вредност
соприменанаефективнакаматнастапка (точка
46-б од МСС 39). амор ти зи ра на вред ност е на бав-
на вред ност на ма ле на за от пла ти те на глав ни цата, 
плус или ми нус ку му ла тив на та амор ти за ци ја со ко-
рис те ње на ме то да та на ефек тив на ка мат на стап ка 
на си те раз ли ки по ме ѓу по чет ни от из нос и из но сот 
при дос пе ва њето, и ми нус би ло как во на ма лу ва ње 
(ди рек тно или пре ку ко рис те ње на смет ка та за ис-
прав ка на вред носта), по ра ди обез вред ну ва ње или 
не нап ла ти вост. ефек тив на та ка мат на стап ка е стап ка 
ко ја точ но ги дис кон ти ра оче ку ва ни те ид ни па рич ни 
пла ќа ња или при ма ња во те кот на оче ку ва ни от жи во-
тен век или, ка деш то е при мен ливо, пок ра ток пе ри од 
до не то смет ко вод стве на та вред ност на фи нан сис-
ко то сред ство или фи нан сис ка та об врска (точка9
од МСС 39);

 спо ред точката56 од МСС 39, добивката
илизагубатасепризнаваза го ди на та ко га фи нан-
сис ко то сред ство или фи нан сис ка та об врска сеот
пишуваилиобезвреднува,ипрекупроцесотна
амортизација;

 ако па рич ни те при ли ви сепоголемиод но ми-
нал на та вред ност се кни жи премија, а ако па рич ни-
те при ли ви сепомалиод но ми нал на та вред ност се 
кни жи дисконт.

Друш тво то мо же да од лу чи овие хар тии од вред-
ност да ги кла си фи ци ра до дос пе вање, но мо же да 
ги кла си фи ци ра ка ко хар тии од вред ност со кои се 
тр гу ва или хар тии од вред ност рас по ло жи ви за про-
дажба.

Држав ни те об врз ни ци се си гу рен фи нан сис ки 
инстру мент и чес то се ко рис тат за пла ќа ње на не кој 
долг, би деј ќи во о би ча е но се ку пу ва ат по мно гу по нис ка 
вред ност од но ми нал на та вред ност.

Вред нос та на ко ја гла си об врз ни ца та е неј зи на та 
но ми нал на вред ност, а па зар на та вред ност за ви си од 
па зар на та ка мат на стапка.

при неј зи но из да ва ње се под гот ву ва т.н. амор ти за-
ци о нен план, врз ос но ва на кој и из да ва чот и има те лот 
спро ве ду ва ат кни же ња во смет ко вод ството.
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КНИЖЕЊЕ:

КНИЖЕЊА:

1.	 Друш	тво	то	А	ку	пило 
об	врз	ни	ца	се	ри	ја	Бброј...	 ..................93.552

2.	 Но	ми	нал	на	вред	ност 
на	об	врз	ни	ца	та	е ...............................100.000

3.	 Рок	на	дос	пе	вање .............................4	го	дини
4.	 Ка	мат	на	стапка:

•	 го	дишна .................................................8%
•	 по	лу	го	дишна ..........................................4%

5.	 Па	зар	на	стапка:
•	 го	дишна ...............................................10%
•	 по	лу	го	дишна ..........................................5%

6.	 Друш	тво	то	до	не	ло	од	лу	ка	об	врз	ни	цата 
да	се	ква	ли	фи	ци	ра	ка	ко	хар	ти	ја	од 
вред	ност	ко	ја	се	чу	ва	до	дос	пе	вање

 

ПланнаамортизацијазаобврзницасеријаБброј...

Пе
риод

Камата
наноми
налната
вред
ност

(100.000
х4%)

Ефек
тивна
камата
(кол.6
х5%)

Раз
лика

(кол.3
кол.2)

S0на
сметка
надис
конт
(кол.5
кол.4)

Смет
ковод
ствена
вред
ност

(кол.6+
кол.4)

1 2 3 4 5 6
6.448 93.552

1 4.000 4.678 678 5.770 94.230
2 4.000 4.712 712 5.058 94.942
3 4.000 4.747 747 4.311 95.689
4 4.000 4.784 784 3.527 96.473
5 4.000 4.824 824 2.703 97.297
6 4.000 4.865 865 1.838 98.162
7 4.000 4.908 908 930 99.070
8 4.000 4.930* 930 0 100.000

Вкупно 32.000 6.448

Вопрвагодина

0340	-	 Вло	жу	ва	ња	во	об	врз	ници 
кои	се	чу	ва	ат	до	 
дос	пе	вање ..............................100.000
0395	-	 Дис	конт	на	об	врз	ници ..................6.448
100	-	 Сметка.........................................93.552

КупенаобврзницасеријаБброј...

16400	-	 По	ба	ру	ва	ња	за	ка	мати ..............4.000
0395	-	 Дис	конт	на	об	врз	ни	ци	 .................678

7742	-	 При	хо	ди	од	ка	ма	ти	 
и	дис	конт .......................................4.678

Пресметанакаматаидисконтза
првополугодиезаобврзницасеријаБброј...

100	-	 Сметка ........................................4.000
16400	-	 По	ба	ру	ва	ња	за	ка	мати ................4.000

Наплатанакаматазапрвополугодиезаобврзница
серијаБброј...

16400	-	 По	ба	ру	ва	ња	за	ка	мата ..............4.000
0395	-	 Дис	конт	на	об	врз	ница ..................712

7742	-	 При	хо	ди	од	ка	ма	та	и	дис	конт ......4.712
Пресметанакаматаидисконтзавторо
полугодиезаобврзницасеријаБброј...

100	-	 Сметка ........................................4.000
16400	-	 По	ба	ру	ва	ња	за	ка	мати ................4.000

Наплатанакаматазавторополугодие
заобврзницасеријаБброј...

Во	на	ред	ни	те	три	го	ди	ни	ќе	се	спро	ве	дат	иден	тич-
ни	кни	же	ња	врз	ос	но	ва	на	по	да	то	ци	те	од	пла	нот	за	
амор	ти	за	ција.

Во	Пример2нап	ла	та	та	на	 ка	ма	та	та	е	два	па	ти	
во	го	ди	на	та	и	тоа	на	31.07	и	01.01,	и	за	тоа	се	кни	жи	
по	ба	ру	ва	ње	за	ка	мата.	Ако	нап	ла	та	та	на	ка	ма	та	та	е	
на	30.06	и	31.12,	во	тој	слу	чај	мо	же	да	се	спро	ве	де	
след	но	во	кни	же	ње	100/7742.
Напомена: ВоПример2даденоекнижењекајкупу

вачот.Кајиздавачотсеспроведуваат
аналогни книжења за реализација на
амортизациониот план, сошто но
миналната камата и разликатамеѓу
ефективнатаи номиналната камата
сукцесивноќесеискажаткакорасход.

При	нап	ла	та	на	дос	пе	а	на	та	об	врз	ни	ца	ќе	се	спро-
ве	де	след	ново:

100	-	 Сметка ....................................100.000
0340	-	 Вло	жу	ва	њa	во	 

об	врз	ни	ци	кои	се	 
чу	ва	ат	до	дос	пе	вање ...............100.000

Наплатанадоспеанаобврзница
серијаБброј...

Пример2: Хартииодвредносткоисечуваат
додоспевање
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На по мена: Ако об врз ни ца та се ку пи ме ѓу да ту мот 
за ис пла та на ка ма тата, ку пу ва чот ја 
пла ќа це на та по ко ја об врз ни ца та ко-
тира, плус пресме та на та ка ма та до по-
след ни от да тум на ис пла та на ка мата. 
Со оваа по ста пка но ви от соп стве ник 
има пра во да ја при ми во це лост след-
на та по лу го диш на ка мата.

3. ЗА Е МИ (КРЕ ДИТИ) И ПО БА РУ ВАЊА

Спо ред точ ка та 9 од МСС 39, за е ми и по ба ру ва-
ња се не де ри ват ни фи нан сис ки сред ства со фик сна 
или од ре ди ва ис пла та кои: 

• не ко ти ра ат на ак ти вен па зар, 
• не се рас по ло жи ви за про дажба, и 
• не мо же во зна чај на ме ра да им се на ма ли 

вред носта, ос вен ако не се вло шат ус ло ви те за 
нап лата.

За е ми те (кре ди тите) се еви ден ти ра ат по амор ти-
зи ра на вред ност со при ме на на ефек тив на ка мат на 
стапка.

Во о би ча е но бан ки те или друг за е мо да вач при 
одоб ру ва ње то под гот ву ва ат план на амор ти за ци ја 
(от плата, ка ма та и ос та ток на глав нина).

4. ФИ НАН СИС КИ СРЕД СТВА РАС ПО ЛО ЖИ ВИ 
ЗА ПРО ДАЖБА

Фи нан сис ки сред ства рас по ло жи ви за про даж ба 
ка ко хар тии од вред ност се: ак ции чие учес тво во ка-
пи та лот на дру го друш тво не соз да ва од но си на кон-
тро ла или зна чај но вли ја ние, ка ко и долж нич ки хар тии 
од вред ност ка ко што се об врз ници, држав ни за писи, 
бла гај нич ки за писи, ко мер ци јал ни за пи си и слично, чиј 
рок на дос пе ва ње е по долг од ед на го ди на од да ту мот 
на стек ну ва њето.

Спо ред точ ки те 43 и 46 од МСС 39, фи нан сис ки те 
средства рас по ло жи ви за про дажба:

 по чет но се вред ну ва ат (ме рат) спо ред тро-
шо кот за стек ну ва ње (на бав на вред ност), во ко ја се 
вклу чени тран сак цис ки те тро шо ци кои се ди рек тно 
пов рза ни со нив но то стек ну вање;

 по по чет но то вред ну ва ње (ме рење) се вред-
ну ва ат по фер вред ност, а ефек тот од про ме на та 
на нив на та фер вред ност се при ка жу ва во вто ри от 
дел од Из веш та јот за се оп фат на та до бив ка (ка ко 
ком по нен та на ос та на та се оп фат на до бивка, од нос-

но Из веш та јот за ос та на та се оп фат на до бивка) и во 
Из веш та јот за фи нан сис ка та сос тој ба (Би лан сот на 
сос тој бата) во де лот на ка пи та лот ка ко ре ва ло ри за-
ци о на ре зерва;

 при нив на та про дажба, од нос но прес та нок 
на приз на вање, ку му ли ра ни те до бив ки и за губи, 
прет ход но приз на ти во ос та на та се оп фат на до бивка, 
ќе би дат прек ла си фи ци ра ни од ка пи та лот во Би-
лан сот на ус пех, ка ко ко рек ци ја на прек ла си фи ка ци ја 
сог лас но МСС 1 (точ ка 55 б од МСС 39).

1. На 10.02.2014 го дина
Друш тво то А на Бер за ку пило
500 ак ции од Друш тво то Б по
1.000 де на ри за 1 ак ција ....................500.000

2. Пла те на е про ви зи ја на
бро кер и дру ги тро шоци .........................5.000

3. Друш тво то до не ло од лу ка овие
ак ции да ги кла си фи ци ра како
рас по ло жи ви за про дажба

4. На 31.12.2014 го дина
вред нос та на 1 ак ција
из не су ва 1.200 де на ри - раз лика .........95.000

5. На 09.09.2015 го ди на про да дени
се 400 ак ции по 1.250 де нари
за 1 ак ци ја со вклу чени
тран сак цис ки тро шоци .......................500.000

6. На 31.12.2015 го ди на вред нос та 
на ед на ак ци ја из не су ва 1.150 
де нари (100 х 1.150) ...........................115.000

7. На бав на вред ност
(100 х 1.010) .......................................101.000

8. Раз лика
(115.000 - 101.000) ...............................14.000

9. Пресметка:
 Вред нос но на ма лу вање .......................81.000

(95.000 - 14.000)
 Вред нос но на ма лу вање ...................... (8.100)

(81.000 х 10%)

При мер 3: Хар тии од вред ност рас по ло жи ви 
за про дажба
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прикажанонамалувањетовоизносод81.000денари
инамалувањетонаодложениотданок8.100денари.

III. ПРИКАЖУВАЊЕнАФИнАнСИСКИТЕ 
СРЕДСТВАВоФИнАнСИСКИТЕИЗВЕШТАИ

Друштвотовосогласностсосвојатасметководстве
наполитикадонесуваодлукакакоќегикласифицира
финансискитесредствавозависностодтоаколкави
добивки,односнокаквирезултатиодработењетосака
даоствариивокојрок(долгорочениликраткорочен).

Методотнавреднувањенахартиитеодвредност
идругитефинансискисредства,попочетномерењеи
нивнотоприкажувањевофинансискитеизвештаи,од
носноефектитеодпроменитенанивнатавредноство
Извештајотзасеопфатнадобивка(Билансотнауспех
иИзвештајотзаостанатасеопфатнадобивка),како
инакоиставки(долгорочнииликраткорочни)треба
дабидатприкажанивоИзвештајотзафинансиската
состојба (Билансот на состојбата) во зависност од
нивнатарочност,седаденивоследнаваТабела2:

Табела2

Р.
бр.

Класифи
кација

Прикажување

ВоИзвештајотза
сеопфатнадобив
ка(променипо
почетновредну
вањемерење)

ВоИзвештајот
зафинансиската
состојбаБилан
сотнасостојбата 
(класификација
споредрочност)

1.

Финансис
кисред
ствакоисе
чуваатза
тргување

Добивкаилизагуба
(односноприход
илирасходвоза
висностодпроме
нанавредноста)

Краткорочнифи
нансискипласма
ни(сметкиод
класа1)

2.

Вложува
њакоисе
чуваатдо
доспевање

Приходилирасход
(одкамата)иод
обезвреднување
согласноМСС36

Долгорочнифи
нансискипласма
ни(сметкиод
класа0)

3.
Заемии
побару
вања

Приходилирасход
(одкамата)иод
обезвреднување
согласноМСС36

Долгорочнифи
нансискипласма
ни(сметкиод
класа0икласа1)

4.

Финан
сиски
средства
располо
живиза
продажба

Ревалоризациони
резерви(нереали
зиранидобивкиили
загуби)илирасход
зарадитрајнообез
вреднување(МСС
36)

Долгорочнифи
нансискипласма
ни(сметкиод
класа0)

КнИЖЕЊА:

Во2014година

0350 Хартииодвреднострасположиви
запродажба...........................500.000
100 Сметка.......................................500.000

Купени500акциипо1.000денариза1акција

0350 Хартииодвреднострасположиви
запродажба...............................5.000
100 Сметка...........................................5.000

Платенапровизијанаброкеридруги
трошоци

03930 Вредносноусогласувањена
хартииодвреднострасположиви
запродажба.............................95.000
9320 Ревалоризационирезерви........95.000

Усогласувањесопазарнавредностна
500акциипо1.200денариза1акција

9320 Ревалоризациони
резерви.......................................9.500
289 Одложениданоци........................9.500

Одложенданок

Во2015година

100 Сметка....................................500.000
0350 Хартииодвредност

расположивизапродажба.......404.000
7620 Добивкиодпродажба

наакции......................................96.000
Продадени400акциипо1.250денариза1акција

9320 Ревалоризационирезерви......81.000
03930 Вредносноусогласување

нахартииодвредност
расположивизапродажба.........81.000

Усогласувањепопазарнавредност
на100акциипо1.150денариза1акција

289 Одложениданоци......................8.100
9320 Ревалоризационирезерви..........8.100

Намалувањенаодложенданок

ВоПример3во2014годинавоостанатасеопфат
надобивкаќебидеприкажанизносод95.000денарии
одложенданок9.500денари,аво2015годинаќебиде
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IV.	 РЕК	ЛА	СИ	ФИ	КА	ЦИ	ЈА	нА	ФИ	нАн	СИС	КИ	
СРЕД	СТВА

Условитеипостапкатазарекласификацијанафи
нансискитесредстваеуреденавоточкитеод50до
54одМСС39.ВопродолжениеедаденаТа	бе	ла	3за
можнитеначинизарекласификацијанафинансиските
средства,доколкусеисполнетиусловитепропишани
воМСС39.

Та	бе	ла	3

Р.	 
бр.

Кла	си	фи	ка
ција

Рек	ла	си	фи	ка	ци	ја	во

Фи	нан
сис	ки	

сред	ства	
кои	се	
чу	ва	ат	
за	тр	гу
вање

Вло	жу
ва	ња	кои	
се	чу	ва	ат	
до	дос
пе	вање

За	е
ми	и	 
по
ба	ру
вања

Фи	нан
сис	ки	
сред
ства	
рас	по
ло	жи	ви	
за	про
дажба

1.

Финансиски
средствакои
сечуваатза
тргување*

• Да* Да* Да*

2.
Вложувања
коисечуваат
додоспевање

Не • Да Да

3. Заемиипоба
рувања Не Не • Да

4.

Финансиски
средстварас
положивиза
продажба

Не Да Да •

на	по	мена*: МСС 39 доз во лу ва рек ла си фи ка ци ја на 
фи нан сис ки те сред ства, вред ну ва ни 
спо ред об јек тив на вред ност пре ку 
до бив ка та или за гу ба та во дру ги 
ка те го рии на фи нан сис ки сред ства 
самовореткиоколности,односно
акосеисполнетиодредениуслови.

1. РеклаСиФикацијаНаФиНаНСиСкиСРеДСтВа
коиСечУВаатЗатРгУВање

Согласноточката50одМСС39,друштвотоне	
тре	ба	 да	 рекла	си	фи	ку	ва ниту еденфинансиски
инструмент кој е класифициран според објективна
вредностипроменитенавредностасепрекудобивка
таилизагубата,ос вензаисклучоцикоине	се	сме	та	ат	
за	рек	ла	си	фи	ка	ција.

а) Де ри ва тив кој прет ход но бил наз на чен и ефек
ти вен хе џинг инстру мент во хе џинг на па рич
ни те ко ви или хе џин гот на не то вло жу ва ње 
по ве ќе не се кла си фи ку ва ка ко та ков;

б) Де ри ва тив ста ну ва наз на чен и ефек ти вен хе
џинг инстру мент во хе џинг на па рич ни те ко ви 
или хе џинг на не то вло жу вања, и

в) Фи нан сис ки те сред ства се рек ла си фи ци ра
ни ко га оси гу ри тел на та ком па ни ја ги ме ну ва 
неј зи ни те смет ко вод стве ни по ли ти ки во сог
лас ност со точ	ка	та	45 од МС ФИ 4  До го во ри 
за оси гу ру вање.

Меѓутоа,оддругастранаса	мо	во	рет	ки	окол	нос
ти	(тоа мо же да би де слу чај, ка ко што е свет ска та 
фи нан сис ка криза),МСС39доз	во	лу	ва	рек	ла	си	фи
ка	ци	ја	нафинансиските средства од категоријата
вреднуваниспоредобјективнавредностпрекудобив
катаилизагубата,водругикатегориинафинансиски
средстваако	се	ис	пол	не	ти	од	ре	де	ни	ус	лови.

акодруштвотоодлучидарекласифицираодредени
финансискисредствакоибилекласифицираниспоред
објективнавредностпрекудобивкатаили загубата,
об	јек	тив	на	та	вред	ност	на	да	тум	на	рек	ла	си	фи	ка
ци	ја	ќе	прет	ста	ву	ва	тро	шок	на	но	во	стек	ну	вање,	
од	нос	но	амор	ти	зи	ра	на	вред	ност.тоазначи,сите
претходно нереализиранидобивки или загуби (кои
веќебилепризнати)несеисправаат.

акофинансискитесредствасерекласифицираат
одкатегоријанаобјективнавредностпрекудобивката
илизагубата,вокатегоријаназаемиипобарувања,
тиефинансискисредстватре	ба	да	ја	за	до	во	лат	де
фи	ни	ци	ја	та	на	за	е	ми	и	по	ба	ру	вања.

2. РеклаСиФикацијаНаВложУВањакоиСе
чУВаатДоДоСпеВање

акодруштвотопроценидеканемаможноствло
жувањатадагичувадодоспевање,можедагирек
ласифицира во категорија нафинансиски средства
расположивизапродажба.Вотојслучајморадаиз
вршивреднувањепообјективнавредностиразликата
меѓу сметководствената вредност иоб	јек	тив	на	та	
вред	ност	да	 ја	 приз	нае	во	ос	та	на	та	 се	оп	фат	на	
до	бивка,	од	нос	но	да	ја	при	ка	же	ка	ко	ре	ва	ло	ри	за
ци	о	на	ре	зерва.поисклучокаконастаналообезвред
нувањетребадаискажезагубаиликурсниразликиво
согласностсоточката55-бодМСС39.
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КНИЖЕЊА:

КНИЖЕЊА:

Во про дол же ние е да ден Пример4 за рек ла си
фи ка ци ја на вло жу ва ња кои се чу ва ат до дос пе ва ње 
во фи нан сис ки сред ства рас по ло жи ви за про дажба.

1. Друш тво то А од Друш тво то Б 
ку пи ло 290 об врз ни ци со  
но ми нал на вред ност на  
об врз ни ца од 1.580 де нари ...............458.200

2. Рок на дос пе вање .............................4 го дини
3. Ка мат на стапка .........................................12% 

(се пресме ту ва и нап ла ќа на  
крај на го дина)

4. Друш тво то Аоб врз ни ци те ги  
кла си фи ци ра ло ка ко фи нан сис ки  
сред ства кои се чу ва ат до  
дос пе вање

Пресметканакамата:

Го диш на ка ма та на об врз ници .................54.984 
(458.200 х 12%)

Врз ос но ва на по да то ци те во Пример4, во смет ко
вод ство то на друш тво то А се спро ве де ни сле дниве:

Во2014година

0341  Вло жу ва ња во об врз ници 
кои се чу ва ат до  
дос пе вање ..............................458.200
100  Сметка.......................................458.200

Купени290обврзнициоддруштвоБ

16400  По ба ру ва ња за ка мати ............54.984
7742  При хо ди од ка мати .....................54.984

Пресметанакаматаза2014година

100  Сметка ......................................54.984
16400  По ба ру ва ња за ка мати ..............54.984

Наплатанакаматаза2014година

Во 2015 го ди на ме наџ мен тот на друш тво то Адо не
ло од лу ка овие фи нан сис ки сред ства да ги рек ла си фи
ци ра во ка те го ри ја рас по ло жи ви за про дажба, би деј ќи 
се про ме не ти окол нос ти те да се чу ва ат до дос пе вање.

1. Об јек тив на вред ност на об врз ни ци те  
на да ту мот на рек ла си фи ка ција ............110%

2. Об јек тив на вред ност на об врз ни ци те  
на 31.12.2015 ..........................................115%

Пресметка:

1. Об јек тив на вред ност на об врз ни ци те  
на да ту мот на рек ла си фи ка ција 
(458.200 х 110%) ................................504.020

2. Смет ко вод стве на вред ност  
на об врз ни ците ..................................458.200

3. Ре ва ло ри за ци о ни ре зерви 
(458.200 х 10%) ....................................45.820

4. Од ло жен да нок 
(45.820 х 10%) ........................................4.582

5. Об јек тив на вред ност на об врз ни ци те  
на 31.12.2015 
(458.200 х 115%) ................................526.930

6. Смет ко вод стве на вред ност  
на об врз ни ци те на де нот на  
рек ла си фи ка ција ................................504.020

7. Ре ва ло ри за ци о ни ре зерви 
(526.930  504.020) ...............................22.910

8. Од ло жен да нок 
(22.910 х 10%) ........................................2.291

9. Вкупно од ло жен да нок 
(4.582 + 2.291) ........................................6.873

Врз ос но ва на по да то ци те во Пример4во смет ко
вод ство то на друш тво то Асе спро ве де ни сле дниве:

Во2015година

0351  Вло жу ва ња во об врз ни ци  
рас по ло жи ви за про дажба ....458.200
0341  Вло жу ва ња во об врз ници 

кои се чу ва ат до  
дос пе вање ................................458.200

Зареклсасификацијанаобврзниците

Пример4: Рекласификацијанахартии
одвредносткоисечуваатдо
доспевањевохартииодвредност
расположивизапродажба
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03931 - Вред нос но усог ла су ва ње  
на хар тии од вред ност  
рас по ло жи ви за про дажба ......45.820
9321 - Ре ва ло ри за ци о ни ре зерви ........45.820

Признавањенаревалоризационирезерви
надатумотнарекласификација

16400 - По ба ру ва ња за ка мати ............54.984
7742 - При хо ди од ка мати .....................54.984

Пресметанакаматаза2015година

100 - Сметка ......................................54.984
16400 - По ба ру ва ња за ка мати ..............54.984

Наплатанакаматаза2015година

03931 - Вред нос но усог ла су ва ње  
на хар тии од вред ност  
рас по ло жи ви за про дажба ......22.910
9321 - Ре ва ло ри за ци о ни ре зерви ........22.910

Признавањенаревалоризациони
резерви
на31.12.2015

9321 - Ре ва ло ри за ци о ни ре зерви ........6.873
289 - Од ло жен да нок .............................6.873

Одложенаданочнаобврсказа2015година

Напомена: ВоврскасоПример4даденисеследниве
појаснувања:

 • Примероте поедноставено даден,
бидејќицелтаедасеприкажесметко
водствениоттретманна рекласифи
кацијатанахартиитеодвредносткои
сечуваатдодоспевањевокатегорија
нахартииодвреднострасположивиза
продажба.

 • Набавкатанаобврзницитееспоред
нивната номинална вредност, но во
практиката вообичаено обврзниците
секупуваатпопонискаодноминалната
вредност,односносодисконт.

3. Рек ла Си фи ка ци ја на за е ми  
и ПО ба Ру Вања

До кол ку мо же ве ро дос тој но да се из ме ри фи-
нан сис ко то сред ство или фи нан сис ка та об врска за 
ко ја прет ход но тоа не би ло можно, тие фи нан сис ки 

инстру мен ти тре ба да се вред ну ва ат по об јек тив на 
вред ност.

Во овој слу чај е доз во ле но фи нан сис ки те сред ства 
од ка те го ри ја та на за е ми и по ба ру ва ња да се кла си-
фи ци ра ат во фи нан сис ки сред ства рас по ло жи ви за 
про дажба.

4. Рек ла Си фи ка ци ја на фи нан СиС ки СРеД СтВа 
РаС ПО лО жи Ви за ПРО Дажба

фи нан сис ки те сред ства рас по ло жи ви за про даж-
ба мо же да се рек ла си фи ци ра ат во две ка те го рии 
и тоа:

• заемиипобарувања,и
• вложувањакоисечуваатдодоспевање.
Рек ла си фи ка ци ја та се врши спо ред об јек тив ната 

вред ност ко ја на да ту мот на рек ла си фи ка ци ја та ќе 
би де нив на нова на бав на вред ност.

До бив ки те и за гу би те (ре ва ло ри за ци о ни те ре зерви) 
кои би ле приз на ти во прет ход ни те пе ри о ди во ос та на-
та се оп фат на до бивка, до кол ку фи нан сис ки те сред-
ства се со фик сна да та на дос пе ва ње се амор ти зи ра ат 
пре ку до бив ка или за гу ба во те кот на пре ос та на ти от 
век на тра е ње на вло жу ва ње то со при ме на на ефек-
тив на ка мат на стапка.

Во слу чај ко га фи нан сис ки те сред ства не ма ат фик-
сна да та на дос пе ва ње до бив ки те или за гу би те кои 
прет ход но би ле приз на ти во ка пи та лот, во де лот на 
ре ва ло ри за ци о ни ре зер ви ќе се приз на ат во до бив ка 
или за гу ба при про даж ба та на фи нан сис ки те сред-
ства или нив но то оту ѓу ва ње на не кој друг на чин. ако 
по стои об јек ти вен до каз за на ма лу ва ње на нив на та 
об јек тив на вред ност, во тој слу чај за овие фи нан сис ки 
сред ства ќе се при ка же за губа.
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Со вле гу ва ње то во си ла на За ко нот за из ме
ну ва ње и до пол ну ва ње на За ко нот за да но кот 
на до да де на вред ност "Служ бен вес ник на 
РМ", број 12/14, се во ве де нов на чин на по
ста пу ва ње во ода но чу ва ње то на про ме тот со 
упот ре бен ма те ри јал и упот ре бен ма те ри јал 
кој не мо же пов тор но да се ко рис ти во ис та 
сос тојба, от пад, ин дус трис ки и не ин дус трис
ки от пад ни ма те ри јали, от па ден ма те ри јал кој 
мо же да се ре цик лира, де лум но пре ра бо тен 
от пад, од нос но се во ве де ме тод на пре не су
ва ње на да ноч на та об врска на при ма те лот на 
доб ро то (reverse charge).

Овој на чин на пре не су ва ње на да ноч на та 
об врска, ја по ед нос та ву ва по ста пката во ода
но чу ва њето, од нос но скра ту ва ед на ал ка во 
фа зи те на ода но чу ва ње то без да се про ме ни 
из но сот на да нок во ода но чу ва њето, но и ги 
на ма лу ва ри зи ци те кои про из ле гу ва ат од неп
ла те ни от да нок по ме ѓу са ми те учес ни ци те во 
про ме тот.

М-р Трајан НИКОЛОСКИ

ШтО е упОт Ре бу ваН Ма те РИ јаЛ И От пад  
За це ЛИ те На ддв?

Кај да ноч ни те об врз ни ци кои из вршу вај ќи ја сво ја-
та сто пан ска деј ност на про из вод ство или про из вод-
стве ни ус луги, се ја ву ва ат упот ре бу ва ни ма те ри ја ли 
и от пад, кој тре ба да го от стра нат. От па дот, спо ред 
За ко нот за уп ра ву ва ње со от пад ("Служ бен вес ник на 
РМ", брoj 68/04…51/15) се де фи ни ра како: 

"секојаматерија или предметштоприпаѓа
во категориитена отпад од членот251што
создавачотилипоседувачотја/гоотфрла,има
намерадаја/гоотфрлиилиоднегосебарадаја/
гоотфрли". 

упОт Ре бу ваН Ма те РИ јаЛ И От пад  
Ода НО Чу ва Ње СО ддв

Упра ву ва ње то со от па дот, ка ко деј ност од ја вен 
ин те рес, има за цел на ма лу ва ње на соз да ва ње то 
на от пад, ис ко рис ту ва ње на упот реб ли ви те сос тој ки 
на от па дот, за чу ву ва ње и заш те да на при род ни те 
ре сур си и спре чу ва ње на не га тив ни те вли ја ни ја врз 
жи вот на та сре дина, жи во тот и здрав је то на лу ѓето. За 
таа цел, при уп ра ву ва ње то со от па дот, соз да ва чи те 
на от пад и оние кои сто па ни су ва ат со от па дот, мо ра 
да се прид ржу ва ат на след ни те на чела: 
а) на че ло на заш ти та на жи вот на та сре ди на - при 

уп ра ву ва ње то со от па дот да се пре зе мат мер ки на 
ви сок сте пен на заш ти та на жи вот на та сре ди на и 
здрав је то на лу ѓето, но и при про из вод ство то ко-
рис те ње на ма те ри ја ли кои соз да ва ат по мал от пад, 
ка ко и тех но ло ги ја ко ја да ва по чис то про из вод ство 
и ги ште ди при род ни те ре сурси; 

б) на че ло на прет паз ли вост - да се про ве рат си те 
на уч ни и тех ничко-тех но лош ки соз на нија, да ли од-
ре де на ак тив ност ќе пре диз ви ка штет ни по след ици 
за жи вот на та сре ди на и жи во тот и здрав је то на 
лу ѓето; 

в) на че ло на блис кост - от па дот да би де об ра бо тен 
та му ка де е соз да ден или до кол ку тоа не е можно, 
то гаш во нај блис ко то мес то кое е за тоа на ме нето; 

г) на че ло на уни вер зал ност на ус лу гите, преку: 
не дис кри ми на ција, од ржли вост на ус лу гата, ква-
ли тет и ефи кас ност, тран спа рен тност, еко ном ски 
при фат ли ва це на и це лос но пок ри ва ње на об лас та 
на из вршу ва ње на ус лу гата; и 

д) на че ло "за га ду ва чот плаќа"- соз да ва чот или уп-
ра ву ва чот на от па дот е дол жен да ги сно си си те 
тро шо ци нас та на ти при уп ра ву ва ње то на от па дот, 
вклу чу вај ќи ги и тро шо ци те за со би рање, тран-
спор ти рање, трет ман, скла ди рање, от стра ну вање, 
пре венци ја и мо ни то ринг, ка ко и тро шо ци те за са на-
ци о ни те мер ки за ште та та ко ја што ја пре диз ви кал 
от па дот или ште та та ко ја би би ла пре диз ви ка на со 
от па дот.
За раз ли ка од от па дот, упот ре бу ва ни от ма те

ри јал ни ка де не е по себ но де фи ни ран, но се пак под 
ис ти от мо же да се под разбере, ка ко ма те ри јал кој ве ќе 
бил упот ре бен, но кој пов тор но мо же да се упот ре би 

1 Во членот 25 од Законот за управување со отпад набројани се 
16 категории на отпад.
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за ис та та на ме на за ко ја бил из вор но нап ра вен или 
за дру га на мена.

Ос нов на та раз ли ка по ме ѓу от па дот и упот ре бу ва ни
от ма те ри јал е во тоа што от па дот за да би де пов тор но 
ко рис тен мо ра да прет рпи не ко ја пре ра ботка, а упот ре
бу ва ни от ма те ри јал мо же да се ко рис ти без до пол ни
тел на пре ра бот ка или до ра ботка. Под пре ра бот ка на 
от па дот тре ба да се под разбе ре се ко ја ак тив ност ко ја 
овоз мо жу ва ко рис те ње на от па дот во ко рис ни це ли  
то гаш, ко га тој за ме ну ва дру ги ма те ри ја ли кои ина ку 
би би ле ко рис те ни за ис та та цел. Спо ред За ко нот за 
уп ра ву ва ње со от па дот, на ве де ни се по ве ќе опе ра ции 
за пре ра бот ка на от па дот (член 29).

Не за вис но од по го ре из не се ни те де фи ни ции за 
от па дот и упот ре бу ва ни от ма те ри јал, за це ли те на 
да но кот на до да де на вред ност, сог лас но со чле нот 32 
а став (2) од За ко нот за да но кот на до да де на вред
ност ("Служ бен вес ник на РМ", број 44/99…129/15, во 
на та мош ни от текст: За ко нот за ДДВ), Вла да та до не се 
Одлуказаопределувањенадобратаиуслугитеза
коиданочендолжникеданочниотобврзникконкого
еизвршенпрометотодстрананадругданоченоб
врзник ("Служ бен вес ник на РМ", број 45/14, во на та
мош ни от текст: Од лу ката), во ко ја во чле нот 2 став (2) 
се наб ро јани: упот ре бе ни от ма те ри јал и упот ре бе ни от 
ма те ри јал кој не мо же пов тор но да се ко рис ти во ис та 
сос тојба, от па дот, ин дус трис ки те и не ин дус трис ки те 
от пад ни ма те ри јали, от пад ни от ма те ри јал кој мо же да 
се ре цик ли ра и де лум но пре ра бо те ни от от пад2. 

Во ис ти от став се наб ро ја ни сле дни ве упот ре бу ва
ни ма те ри ја ли и от пад:

Ред. 
бр.

Та ри фен број 
од

Ца рин ската
та рифа

На и ме ну ва ње на сто ки те спо ред
Но мен кла ту ра та на ца рин ска та 

та рифа

1. 2618 00 00 00 Гра ну ли ра на згу ра од про из вод ство 
на же ле зо или че лик

2. 2619 00
Згу ра (ос вен гра ну ли ра на згура), 
ко ва ри на и дру ги от па до ци при
про из вод ство на же ле зо или че лик

3. 2620

Згура, пе пел и ос та то ци (ос вен од 
про из вод ство на же ле зо или
че лик), што сод ржат ме тали, ар сен 
или нив ни со е ди не нија:

4. 3915 От па доци, стру га ни ци и ос та тоци, 
од плас тич ни маси

5. 4004 00 00 00 

От па доци, стру га ни ци и ос та то ци 
од гу ма (ос вен тврда гума) и
прав и гра ну ли до би е ни од тие про
из води

6. 4707 Ре цик ли ра ни (от па до ци и ос та тоци) 
од хар ти ја или картон

7. 7001 00 10 00
Стак лен крш и дру ги от па до ци и 
ос та то ци од стакло; стак ло во
маса

8. 7112

От па до ци и ос та то ци од бла го род
ни ме та ли или од ме тал пла ти ни
ран со бла го род ни ме та ли дру ги 
от па до ци и ос та тоци
што сод ржат бла го род ни ме та ли 
или бла го род ни ме тални
со е ди не нија, од ви дот кои глав но 
се упот ре бу ва ат за
об но ву ва ње на бла го род ни ме тали

9. 7204

От па до ци и ос та то ци од же ле зо 
или че лик; от пад ни ин готи,
сла бо ви и др., од же ле зо или че лик, 
за пре то пу вање

10. 7404 00 От па до ци и ос та то ци од ба кар
11. 7503 00 От па до ци и ос та то ци од ни кел

12. 7602 00 От па до ци и ос та тоци, од алу ми
ниум

13. 7802 00 00 00 От па до ци и ос та тоци, од олово
14. 7902 00 00 00 От па до ци и ос та тоци, од цинк
15. 8002 00 00 00 От па до ци и ос та тоци, од ка лај
16. 8101 97 00 00 От па до ци и ос та тоци, од вол фрам
17. 8102 97 00 00 От па до ци и ос та тоци, од мо либ ден
18. 8103 30 00 00 От па до ци и ос та тоци, од тан тал
19. 8104 20 00 00 От па до ци и ос та тоци, од маг не зиум

20. 8105 30 00 00 От па до ци и ос та тоци, од ко бал т но 
мате

21. 8106 00 10 00 От па до ци и ос та тоци, од биз мут
22. 8107 30 00 00 От па до ци и ос та тоци, од кад миум
23. 8108 30 00 00 От па до ци и ос та тоци, од ти тан
24. 8109 30 00 00 От па до ци и ос та тоци, од цир ко ниум
25. 8110 20 00 00 От па до ци и ос та тоци, од ан ти мон
26. 8111 00 19 00 От па до ци и ос та тоци, од ман ган
27. 8112 13 00 00 От па до ци и ос та тоци, од бе ри лиум
28. 8112 22 00 00 От па до ци и ос та тоци, од хром
29. 8112 52 00 00 От па до ци и ос та тоци, од та лиум

30. 8112 92 21 00

От па до ци и ос та тоци, од хафни ум 
(целт мум), ни о биум
(кол ум биум), ре ниум, га лиум, ин
диум, ва на диум, гер ма ниум

31. 8113 00 40 00 От па до ци и ос та тоци, од кер метн

32. 8548 10

От па до ци и ос та то ци од при мар ни 
ќе лии, при мар ни ба те рии и
елек трич ни аку му ла тори; пот ро ше
ни при мар ни ќе лии,
пот ро ше ни при мар ни ба те рии и 
пот ро ше ни елек трични
аку му ла тори

Од по го ре из не се ното, јас но се зак лу чу ва дека, 
по себ ни от да но чен трет ман, кој до пол ни тел но ќе 
го по јас ниме, не се од не су ва на це ло куп ни от от пад 

2 Од практични причини, во текстот ќе го користиме изразот упо 
требувани материјали и отпад
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и упот ре бу ван ма те ри јал, ту ку за оној кој по го ре го 
на ве довме, а кој се сод ржи во цитиранатаОдлука. 
Овој от пад и упот ре бу ван ма те ри јал се мно гу по ог ра
ни чени, ме ѓу тоа, так во то ог ра ни чу ва ње е овоз мо же но 
со за кон ско то ов лас ту ва ње на Вла да та за поб лис ку 
оп ре де лу ва ње на доб ра та (ма те ри ја лите) кои ќе го 
има ат так ви от трет ман.

1. Којможедавршипрометнаупотребуван
материјалиотпад?

Прометсоупотребуванматеријалиотпадмо
жатдавршатправниифизичкилица коисесоп
ственицинаупотребуваниотматеријалиотпади
трговцисоупотребениотматеријалиотпад.

За да мо же прав но или фи зич ко ли це да врши 
скла ди рање, трет ман и/или пре ра бот ка на от пад за
дол жи тел но тре ба да по се ду ва доз во ла за врше ње 
на деј нос та скла ди рање, трет ман и/или пре ра бот ка 
на от пад. Тие мо ра да ги ис пол ну ва ат ми ни мал но 
тех нич ки те ус ло ви во пог лед на ло ка ци јата, пот реб
на та инста ла ци ја и оп ре ма за скла ди рање, трет ман 
и/или пре ра бот ка на от пад и не го во иден ти фи ку
вање, ка ко и сис тем за сле де ње и ви део над зор на 
от па дот. Ло ка ци ја та на ко ја ќе се скла дира, тре ти ра 
или пре ра бо ту ва от па дот да се на о ѓа над вор од на
се ле ни мес та и ис та та да е пред ви де на со план ска 
и ур ба нис тич ка до ку мен та ција. Прав ни те и фи зич ки 
ли ца кои по се ду ва ат доз во ла за врше ње на деј ност, 
скал ди рање, трет ман и/или пре ра бот ка на от пад 
тре ба да по се ду ва ат пот врда од оп шти на та де ка се 
ис пол не ти по го ре на ве де ни те ус лови. (член 32 од 
За ко нот за уп ра ву ва ње со от пад).

Врше ње то на про мет со от пад, без да се има доз
во ла е заб ра не то (член 32а).

Исклу чок од заб ра на та за врше ње на про мет, 
од нос но скла ди рање, трет ман и/или пре ра бот ка на 
от па дот, сог лас но чле нот 32 од ис ти от за кон, е за:

1) неопасенотпадкојпотекнуваодсопствено
производство;

2) неопасенотпадкојпотекнуваодоштетенаи
употребенасопственаопремаи

3) продажба на неопасен отпад од страна на
индивидуалнисобирачинаотпад,доколкуку
пувачитепоседуваатдозволавосогласност
составот(1)наовојчлен.

Значи, раз ли ка та по ме ѓу тр гов ци те со от пад и 
соп стве ни ци те  про из ве ду ва чи на от па дот е во ре

гис три ра њето, по точ но по се ду ва ње то на доз во ла та 
за уп ра ву ва ње со от па дот.

Цел та на оние кои го соз да ва ат от па дот или упот
ре бу ва ни от ма те ри јал е да се ос ло бо дат од ис ти от 
(да го от фрлат), од нос но да про нај дат не кој кој би го 
ку пил. До кол ку не мо жат да про нај дат ку пу вач за ис
тиот, ќе мо ра ат да го да дат на ус кла диш ту вање, за 
што ќе тре ба да пла тат.

Цел та на оние кои тр гу ва ат со упот ре бу ван ма те
ри јал и/или от пад е да ги ку пат ис ти те во свое име и 
за сво ја смет ка и ис ти те да ги про да дат или из ве зат, 
при што, ако е пот реб но го скла ди раат, сор ти ра ат или 
пре ра бо ту ва ат от па дот. Со пре ра бот ка та на от па дот 
со ре цик ли ра ње се до би ва ат но ви про из во ди (се кун
дар ни си ро вини) кои ги ште дат при род ни те ре сурси, 
но се заш ти ту ва и око ли ната.

2. Преноснаданочнатаобврсказапрометот
наупотребуванматеријалиотпад

До до не су ва ње то на За ко нот за из ме ну ва ње и 
до пол ну ва ње на За ко нот за да но кот на до да де на 
вред ност ("Служ бен вес ник на РМ", број 12/14), 
про ме тот на упот ре бу ва ни от ма те ри јал и от па дот, 
во ниш то не се раз ли ку ва ше од про ме тот на би ло 
кој имот (добро).

Со вле гу ва ње то во си ла на овој за кон, се про ме ни 
да ноч ни от трет ман на овој про мет. Ме ѓу дру ги те про
ме ти на доб ра и ус луги, со чле нот 32а и за про ме тот 
на упот ре бен ма те ри јал и от пад се из врши пре не су
ва ње на дел од да ноч ни те об врски (пресме ту вање, 
ис ка жу вање, при ја ву ва ње и пла ќа ње на да но кот) на 
при ма те лот на так ви от про мет, од нос но при ма те лот 
на про ме тот по ста на да но чен долж ник.

Во чле нот 32а од За ко нот за ДДВ е про пи шано:
(1) Поисклучокодчленот32точка1одовојза

кон,даночендолжникеданочниотобврзник
одчленот51ставови(1)и(4)одовојзакон
конкогоодстрананадругданоченобврзник
одчленот51ставови(1)и(4)одовојзакон,
се извршени следниве прометина добраи
услуги:…

2) Прометотсоупотребенматеријалиупот
ребенматеријалкојнеможеповторнодасе
користивоистасостојба,отпад,индустрис
ки и неиндустриски отпадниматеријали,
отпаденматеријалкојможедасерециклира,
делумнопреработенотпади…
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(2)	 Вла	да	та	на	Ре	пуб	ли	ка	Ма	ке	до	ни	ја	поб	лис	ку	
ги	оп	ре	де	лу	ва	доб	ра	та	и	ус	лу	ги	те	од	ста
вот	(1)	точ	ки	1	и	2	на	овој	член.

(3)	 Да	ноч	ни	от	об	врз	ник	кон	ко	го	се	врши	про
мет	е	да	но	чен	долж	ник	и	во	слу	чај	на	пла
ќа	ње	 кое	 го	 врши	од	нап	ред	 (аванс),	 пред	
да	би	де	из	вршен	про	ме	тот	на	доб	ра	та	и	
ус	лу	ги	те	од	ста	вот	(1)	точ	ка	1	и	2	на	овој	
член.

Овој пре нос на да ноч на та об врска од про да ва чот 
(из врши те лот на про ме тот) на ку пу ва чот (при ма тел на 
про ме тот), или reverse charge, поз нат е и под на зи вот 
об рат но ода но чу вање. 

Ос нов но пра ви ло во ода но чу ва ње то со да но кот на 
до да де на вред ност е, да но кот да го пресме тува, ис ка
жува, при ја вува, дол жи и пла ќа да ноч ни от об врз ник кој 
го из вршу ва про ме тот кој е пред мет на ода но чу ва ње и 
кој се ода но чува. Ме ѓу тоа, кај про ме тот на упот ре бу ва
ни от ма те ри јал и от па дот врши те лот на про ме тот не 
врши пресме ту ва ње на да но кот на до да де на вред ност 
за из врше ни от про мет, ту ку се по ви ку ва на за кон ски от 
ос нов за пре нос на да ноч на та об врска.

Овој на чин на ода но чу ва ње во За ко нот за ДДВ е 
пре не сен од Ди рек ти ва та на Со ве тот 2006/112/ЕЗ од 
28 де кем ври 2006 го дина. Во чле нот 199 од Ди рек ти
ва та е про пи шано:

"1.	 Држа	ви	те	член	ки	мо	жат	да	оп	ре	де	лат	де	ка	
ли	це	то	кое	е	од	го	вор	но	за	пла	ќа	ње	на	ДДВ	е	
да	но	чен	об	врз	ник	на	кој	му	се	ис	по	ра	чу	ва	би	ло	
што	од	до	лу	на	ве	де	ното…
д)	 ис	по	ра	ка	на	упот	ре	бу	ван	ма	те	ри	јал,	ка	ко	

и	упот	ре	бу	ван	ма	те	ри	јал	кој	ка	ко	та	ков	
не	мо	же	пов	тор	но	да	се	упот	реби,	от	пад,	
ин	дус	трис	ки	и	не	ин	дус	трис	ки	от	пад,	от
пад	кој	мо	же	да	се	ре	цик	лира,	де	лум	но	пре
ра	бо	тен	от	пад	и	од	ре	де	ни	сто	ки	и	ус	лу	ги	
ка	ко	што	е	на	ве	де	но	во	При	лог	VI…"

Во при ло гот VI на ве де ни се 6 гру пи на упот ре бу ван 
ма те ри јал и от пад, но и ус лу ги пов рза ни со упот ре бу
ва ни от ма те ри јал и от пад (дво ење, се чење, дро бе ње 
и сл.). 

3.	 Усло	ви	за	пре	нос	на	да	ноч	на	та	об	врска

Спо ред по го ре ци ти ра ни от член 32а пот реб на е 
ис пол не тост на три ус ло ви за да мо же да се из врши 
пре не су ва ње на да ноч на та об врска, од нос но при ма
те лот на про ме тот да по ста не да но чен долж ник:

• Про ме тот (ис по ра ката) да ја врши да но чен об
врз ник кој е ре гис три ран за це ли те на ДДВ;

• При ма тел на про ме тот (стек ну вач, од нос но ку
пу вач) да би де ис то та ка ре гис три ран да но чен 
об врз ник за це ли те на ДДВ; и 

• Пред мет на про ме тот да би де упот ре бен ма те
ри јал и упот ре бен ма те ри јал кој не мо же пов
тор но да се ко рис ти во ис та сос тојба, от пад, ин
дус трис ки и не ин дус трис ки от пад ни ма те ри јали, 
от па ден ма те ри јал кој мо же да се ре цик ли ра и 
де лум но пре ра бо тен от пад, сод ржан во Од лу
ка та ко ја прет ход но ја ци ти равме.

Испол не тос та са мо на дел од ус ло вите, од нос но 
изос та ну ва ње то на би ло кој ус лов, не да ва пра во на 
пре нос на да ноч на та об врска, а со тоа и при ме на на 
чле нот 32а.

Пре	но	сот	на	да	ноч	на	та	об	врска,	при	ис	пол	не
тост	на	ус	ло	ви	те	од	За	ко	нот	за	ДДВ,	не	е	мож	ност,	
од	нос	но	пра	во	на	из	бор	на	из	врши	те	лот	на	про	ме
тот,	ту	ку	об	врска	ко	ја	тре	ба	да	ја	по	чи	тува.

 За по лес но раз би ра ње во кои слу чаи по стои об
врска за пре нос на да ноч на та об врска и во кои слу чаи 
не се ис пол не ти ус ло ви те и не по стои об врска за пре
нос, во про дол же ние да ва ме крат ка Та	бела:

Та	бела

Врши	тел	на	 
про	ме	тот	со	 
упот	ре	бу	ван	 

ма	те	ри	јал	и	от	пад

При	ма	тел	на	 
упот	ре	бу	ва	ни	от	 

ма	те	ри	јал	и	от	па	дот

Пре	нос	на	
да	ноч	на	та	
об	врска

Да ноч ни от об врз
ник ре гис три ран за 
це ли те на ДДВ

Да ноч ни от об врз ник 
ре гис три ран за це ли
те на ДДВ

ДА

Да ноч ни от об врз
ник ре гис три ран за 
це ли те на ДДВ

Да ноч ни от об врз ник 
НЕ Е ре гис три ран за 
це ли те на ДДВ

НЕ

Да ноч ни от об врз
ник НЕ Е ре гис три
ран за це ли те на 
ДДВ

Да ноч ни от об врз ник 
ре гис три ран за це ли
те на ДДВ

НЕ

Да ноч ни от об врз
ник НЕ Е ре гис три
ран за це ли те на 
ДДВ

Да ноч ни от об врз ник 
НЕ Е ре гис три ран за 
це ли те на ДДВ

НЕ

Пре но сот на да ноч на та об врска се при ме ну ва са
мо за про ме тот на упот ре бу ван ма те ри јал и от пад во 
зем јата, до де ка за из во зот се при ме ну ва ат за кон ски те 
од ред би ка ко и при из во зот на ос та на ти те добра.
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4.	 Об	врски	на	врши	те	лот	на	про	ме	тот	со	
упот	ре	бу	ва	ни	доб	ра	и	от	пад

Ако ги за не ма ри ме об врските кои про из ле гу ва ат 
од За ко нот за уп ра ву ва ње со от пад, а за кои де лум но 
збо ру вав ме во по че то кот, ка ко и За ко нот за жи вот на 
сре дина, за це ли те на да но кот на до да де на вред ност, 
ре гис три ра ни от да но чен об врз ник кој из вршу ва про
мет на упот ре бу ван ма те ри јал и от пад, за кој да но чен 
долж ник е при ма те лот на про ме тот, има не кол ку да
ноч ни об врски за из врше ни от про мет:

1. Ка ко и си те да ноч ни об врз ни ци кои из вршу ва ат 
про мет, тре ба да из да де фак ту ра во рок од пет 
ра бот ни де на по из вршу ва ње то на про ме тот. 
Ме ѓу тоа, сог лас но со тре та та ре че ни ца од ста
вот 6 на чле нот 53, ко ја гласи: 

Когапримателотнадобратаиуслугите
еданочендолжниквослучаитеодчленот
32-аодовојзакон,даночниотобврзниккој
говршипрометотвофактуратанаведува
"пренесувањенаданочнатаобврска", 

 што зна чи дека, врши те лот на про ме тот не ма 
да пресме та и ис ка же ДДВ. 

2. Сог лас но став 1) од чле нот 41б, врши те лот на 
про ме тот, тре ба да из гот ви из веш тај за из врше
ни от про мет, од нос но да го сос тави Обра	зе	цот	
ДДВ-ИПДО. Во овој из веш тај, пок рај соп стве
ни те по да тоци, се по пол ну ва ат по да то ци за 
при ма те лот, од нос но при ма те ли те  до кол ку се 
из врше ни по ве ќе про ме ти кон раз лич ни при ма
тели.

5.	 Об	врски	на	при	ма	те	лот	на	про	ме	тот

Прет ходно, кај пре не су ва ње на да ноч на та об врска, 
ве ќе ре ков ме де ка еден дел на да ноч ни об врски се 
пре не су ва ат од врши те лот на про ме тот на при ма
те лот на про ме тот. При ма те лот на про ме тот, пок рај 
ре дов ни те об врски ка ко при ма тел на про ме тот, ги има 
и след ни те об врски:

1. Во сог лас ност со чле нот 32а, пре не се на му е 
об врската за пресме ту ва ње на да но кот на до
да де на вред ност, Имено, во чле нот 40 став (1), 
е про пи шано:

"Даночниотобврзникгопресметувадано-
котнадодаденавредностзасоодветниот
даноченпериодспоредвкупноизвршениот
прометивкупнопримениотпрометзакоје

даночендолжниксогласносочленот32-аод
овојзакон,доколкувотојпериоднастанал
даночендолгспоредчленот31ставови(1),
(2),(3),(4),(5),(6)и(7)наовојзакон,освен
прометотизвршен во постапка на при-
силнанаплатаилиприсилноизвршување,
доколку доверителот непосредно не се
стекнувасодоброто,согласносочленот
4став(4)какоивослучаитеодчленот4
став(5)одовојзакон.Припресметување-
тосеземаатпредвидисправкитеспоред
членот22ставови(1)и(2)идолгуваните
износиспоредчленот55став (2)одовој
закон."

 Ова зна чи дека, на мес то врши те лот на про
ме тот, оној кој го при ма про ме тот дол жен е да 
из врши пресме ту ва ње на дол гу ва ни от да нок.

2. Да во ди еви денции за ва ка из врше ни те на бав ки 
(при мен про мет) на упот ре бу ван ма те ри јал и 
от пад. Во За ко нот за ДДВ, не ма од дел но про
пи ша на еви денци ја за овој вид на бавки, но за 
да ноч ни це ли пот реб но е да има еви денци ја 
за да ноч ни те ос но ви и дол гу ва ни от да нок. Во 
чле нот 52 став (1) е про пи шано:

"(1)Даночниотобврзникедолжендаводи
уреднаиточнаевиденцијавопогледнаос-
новитена пресметувањетонаданокот,
особено на неговиотпромети претход-
ниотданоккојможедагоодбие,какоиво
погледнаосновитенапресметувањена
данок за прометотизвршен кон него во
случаитеодчленот32-аодовојзакон,та-
каштоќесеовозможилеснапроверкана
евиденцијата."

 Во за вис ност од тоа, за што ќе го ко рис ти упот
ре бу ва ни от ма те ри јал и от па дот  за на та мош
на про даж ба ка ко сто ка (добро) или пак ќе се 
ко рис тат во про из во ден про цес, тре ба да ги 
вос пос тави со од вет ни те еви денции, од нос но 
во де ње то на ма га цин ска та еви денција, ана ли
тич ко то и фи нан сис ко то кни го вод ство.

3. Да врши при ја ву ва ње на про ме тот и дол гу ва
ни от да нок, за кој е да но чен долж ник. При ја ву
ва ње то се врши во да ноч на та при ја ва ДДВ04 
и тоа до 25иот ден во ме се цот по ис те кот на 
да ноч ни от пе ри од во кој е нас та нат да но кот 
(ме сец или тро ме се чие). Пок рај при ја ву ва ње то 
на про ме тот и дол гу ва ни от да нок, овој да но чен 
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При мер 1:

об врз ник ка ко да но чен долж ник има об врска да 
ја при ја ви и да ноч на та ос но ва и прет ход ни от да-
нок кој от па ѓа на ис тата. Во да ноч на та при ја ва 
Обра зе цот ДДВ-04 овој про мет ќе го при ка же 
на по ле то 13 и/или 15 ќе ја ис ка же да ноч на та 
ос но ва (про ме тот), а на по ле то 14 и/или 16 ќе 
го ис ка же дол гу ва ни от да нок на до да де на вред-
ност, но и на по ле то 22 ќе ја ис ка же да ноч на та 
ос но ва (вле зен про мет) и на по ле то 23 да но кот 
на до да де на вред ност, ка ко прет хо ден да нок 
(вле зен да нок).

4. Да го пла ти дол гу ва ни от да нок. Вак ва та об врска 
про из ле гу ва од тоа што врз не го се пре не су ва 
да ноч на та об врска за дол гу ва ње и пла ќа ње 
на да но кот - впро чем тој и за тоа се на ре ку ва 
да но чен долж ник. Ме ѓу тоа, би деј ќи и влез ни-
от и из лез ни от про мет и прет ход ни от да нок и 
дол гу ва ни от да нок, нас та ну ва ат во ис то вре ме 
и во ист да но чен пе риод, се при ка жу ва ат во 
ис та та Да ноч на при јава, па тие ис тов ре ме но и 
се дол жат и се по ба ру ва ат, што зна чи  крај ни от 
ре зул тат е 0 (нула).

 Во од ре де ни си ту а ции, мо же да дој де и до ре-
ал но пла ќа ње на дол гу ва ни от да нок - то гаш 
ко га не се ис пол не ти ус ло ви те за од бив ка на 
прет ход ни от да нок (при мер не ма ње фак тура, 
од нос но до би ва ње фак ту ра по ис те кот на ро кот 
за под не су ва ње на да ноч на та при јава), а дол-
гу ва ни от да нок тре ба да се плати.

6. При ме ри на пре нос на да ноч на та об врска

Во про дол же ние да де ни се не кол ку при ме ри за 
про мет со упот ре бу ван ма те ри јал и от пад.

Друш тво то Ме тал ДОО од Скоп је се за ни-
ма ва со про из вод ство и мон та жа на ме тал ни 
ог ради, про зори, вра ти и нас треш ни ци и е 
ре гис три ран да но чен об врз ник за це ли те на 
ДДВ. Оста то ци те од же лез ни шипки, ка ко и 
же лез ни те стру го ти ни од не кол ку ме сеч но то 
ра бо те ње во ко ли чи на од 1.211 ки лог ра ми ги 
про да ва на друш тво то за уп ра ву ва ње со от пад 
Су ро ви на АД од Ку ма ново, по це на од 8 де на ри 
за ки лог рам.

Кај друш тво то Ме тал ДОО

Врз ос но ва на по да то ци те во При мер 1, друш тво то 
Ме тал ДОО на друш тво то Су ро ви на АД му ја дос-
тави ло фак ту ра без ДДВ.

Фа кту ра

МЕ ТАЛ ДОО - СКОПЈЕ Скоп је, 17.09.2015

Фа кту ра број 345/15

СУ РО ВИ НА АД ул. Охрид ска бр. 135, 1300 Ку ма ново
(име и адре са на при ма чот)

Врз ос но ва на ис прат ни ца број 21-222 од 14.09.2015 
го ди на Ви дос тавивме:

Р. 
бр. Опис Коли-

чина

Едине-
чна 

цена

Вред -
ност 
без 
ДДВ

Стап-
ка

Да-
нок

Вкуп на 
вред -
ност

1 От па до ци од 
же лез ни 
шипки 1.211 кг 8,00 9.688 18% - 9.688

Вкуп но: 9.688

Со букви: де ве тил ја ди шес то ти ни о сум де се ти о сум де нари.
На по мена: Пре не су ва ње на да ноч на об врска сог лас но 

член 32-а став 1, точ ка 2 и член 53 став 
6 од За ко нот за ДДВ.

Фа кту ри рал
___________________ МП Од го во рен ра бот ник

___________________

Под прет постав ка де ка Ме тал ДОО не ма дру ги 
про ме ти во ме сец сеп тем ври во Обра зе цот ДДВ-04 
овој про мет ќе го при ка же на по ле 8 и ќе го сос тави 
Обра зе цот ДДВ-ИПДО.

АКТУЕЛНО  •  КОМПЛЕТНО  •  ЕДНОСТАВНО ЗА ПРИМЕНА

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВО
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Кај друш тво то Су ро ви на АД

На фак ту ра та до би е на од Ме тал ДОО, Су ро ви на 
АД ќе пресме та ДДВ.

Фа кту ра

МЕ ТАЛ ДОО - СКОПЈЕ Скоп је, 17.09.2015

Фа кту ра број 345/15

СУ РО ВИ НА АД ул. Охрид ска бр. 135, 1300 Ку ма ново
(име и адре са на при ма чот)

Врз ос но ва на ис прат ни ца број 21-222 од 14.09.2015 
го ди на Ви дос тавивме:

Р. 
бр. Опис Коли- 

чина

Едине- 
чна  

цена

Вред - 
ност 
без 
ДДВ

Стап-
ка

Да-
нок

Вкуп на 
вред - 
ност

1 От па до ци од  
же лез ни 
шипки 1.211 кг 8,00 9.688 18% - 9.688

Вкуп но: 9.688

Со букви: де ве тил ја ди шес то ти ни о сум де се ти о сум де нари.
На по мена: Пренесувањенаданочнаобврскасогласно

член32-астав1,точка2ичлен53став
6одЗаконотзаДДВ.

Пресмет ка на ДДВ од при ма те лот на доб ро то сог лас-
но член 32-а и 40 од За ко нот за ДДВ:
9.688 x 18% = 1.744 ДДВ

Фа кту ри рал
___________________ МП Од го во рен ра бот ник

___________________

Под прет постав ка де ка Су ро ви на АД не ма дру ги 
про ме ти во ме сец сеп тем ври во Обра зе цот ДДВ-04 
овој про мет ќе го при ка же на по ле 13 и 14 и на по ле 
22 и 23.

При мер 5:

ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ

Да ноч на ос но ва 
без ДДВ ДДВ

Ода но чив про мет по оп шта 
да ноч на стап ка 01 0 02 0

Ода но чив про мет по пов ла сте
на да ноч на стап ка 03 0 04 0

Про мет ос ло бо ден од да нок со 
пра во на од би вка на прет хо ден 
да нок 05 0

Про мет ос ло бо ден 
од да нок без пра во на од би вка 
на прет хо ден да нок 06 0

Промет извршен спрема 
даночни обврзници кои немаат 
седиште во земјата, кој не е 
предмет на оданочување во 
земјата 07 0

Промет во земјата за кој 
данокот го пресметува 
примателот на прометот 
(пренесување на даночна 
обврска согласно член 32а) 08 9,688

Примен промет извршен од 
страна на даночни обврзници 
кои немаат седиште во земјата 
по општа даночна стапка (член 
32 точка 4) 09 0 10 0

Примен промет извршен од 
страна на даночни обврзници 
кои немаат седиште во земјата 
по повластена даночна стапка 
(член 32 точка 4) 11 0 12 0

ДДВ-04

Извештај за извршен промет на добра и услуги за кои даночен должник е 
даночниот обврзник кон кого е извршен прометот 

Вкупно нето износ на извршениот промет 9,688

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛИТЕ НА ПРОМЕТОТ

Р. 
бр. ЕДБ Назив и адреса Број на 

фактура
Датум на 
фактура

Вкупен 
нето 

износ на 
изврше

ниот 
промет

1 2 3 4 5 6
1 4030000476238 Су ро ви на АД   

ул. Охрид ска бр. 135, 
1300 Ку ма но во 345/15 17/09/2015 9,688

ДДВ-ИПДО
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Пример6:

Во врска со Пример1 ги да ва ме след ни те по јас
ну вања: 

• ис пол не ти се си те ус ло ви за пре не су ва ње на 
да ноч на та об врска: двајца та да ноч ни об врз ни
ци и про да ва чот и ку пу ва чот се ре гис три ра ни 
да ноч ни об врз ни ци за ДДВ, но и пред ме тот на 
ис по ра ка е от пад кој се сод ржи во Од лу ката. 
Имено, под ред ни от број 9 е на ве дено: от па
до ци и ос та то ци од же ле зо или че лик; от пад ни 
ин го ти сла бо ви и др. од же ле зо или че лик, за 
пре то пу вање. 

ИндустријатазачевлиАнтилопаДООодКу
маново,епроизводителначевлииерегистриран
даноченобврзникзацелитенаДДВ.Остатоци
теодвештачкакожаоднеколкумесечноторабо
тењевоколичинаод2.700килограми,поценаод
4денаризакилограм,гипродаванадруштвото
СувениродСкопјекојистотакаерегистриран
даноченобврзникзацелитенаДДВ.Сувенир,
остатоцитеодвештачкакожаќегикористи
заизработканапривезоцизаклучеви.

Во Пример 2 има ме слич на си ту а ци ја ка ко во 
прет ход ни от Пример1: и про да ва чот (врши тел на 
про ме тот) и ку пу ва чот (при ма тел на про ме тот) се 
ре гис три ра ни за це ли те на ДДВ. Ме ѓу тоа, от па дот од 
веш тач ка ко жа не е сод ржан во Од лука, па спо ред 
тоа, АнтилопаАДне  мо же да ја преф рли да ноч на та 
об врска, од нос но ќе тре ба да го ода но чи из врше ни от 
про мет со оп шта та да ноч на стапка.

Напомена: За раз ли ка од на ше то за кон ско ре ше
ние, от па дот од веш тач ка ко жа и кожа, спо ред Ди рек
ти ва та на Со ве тот 2006/112/ЕЗ при лог 6 има трет ман 
и на так ви от про мет за кој се врши пре не су ва ње на 
да ноч на та об врска.

ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ

Да ноч на ос но ва 
без ДДВ ДДВ

Примен промет извршен од 
страна на даночни обврзници 
кои немаат седиште во земјата 
по повластена даночна стапка 
(член 32 точка 4) 11 0 12 0

Примен промет во земјата 
за кој данокот го пресметува 
примателот на прометот по 
општа даночна стапка 
(член 32-а) 13 9,688 14 1,744

Примен промет во земјата 
за кој данокот го пресметува 
примателот на прометот по 
повластена даночна стапка 
(член 32-а) 15 0 16 0

Вкупен ДДВ 
(02+04+10+12+14+16) 17 1,744

ДДВ-04

ВЛЕЗНИ ИСПОЛНУВАЊА СО ПРАВО НА ОДБИВКА

Да ноч на ос но ва 
без ДДВ ДДВ

Влезен промет 18 0 19 0

Влезен промет за кој данокот 
го пресметува примателот на 
прометот 20 0 21 0

Влезен промет во земјата за 
кој данокот го пресметува 
примателот на прометот 22 9,688 23 1,744

Увоз 24 0 25 0

Претходни даноци за 
одбивање (19+21+23+25) 26 1,744

Останати даноци, претходни 
даноци и износи за одбивање 27 0

Даночен долг/побарување 
*ако барате враќање на данокот внесете "х" 
пред полето 28 0
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При врше ње то на сер вис ни те и ре мон тни те 
ус луги, пок рај ра бот на та ра ка за поправ ка на 
доб ра та се тро шат и ре зерв ни де лови, пот
ро шен ма те ри јал, енер гија, ка ко и ус лу ги од 
дру ги кои се пов рза ни со сер вис на та и ре мон
тна та ус луга, на при мер: мо же да се ја ви слу чај 
но си те лот на ус лу га та да ко рис ти и ус лу ги од 
дру ги врши те ли на ус луги.

Да ноч ни от трет ман на сер вис ни те и ре мон
тни те ус лу ги за ви си од тоа да ли врши те лот 
на ус лу ги те е:

• не ре гис три ран да но чен об врз ник за це
ли те на ДДВ; или е

• ре гис три ран да но чен об врз ник за це ли те 
на ДДВ.

Д-р Горан РАФАЈЛОВСКИ

I. СЕР ВИ СЕР  НЕ РЕ ГИС ТРИ РАН зА ДДВ

Сер ви се рот кој е не ре гис три ран да но чен об врз ник 
за це ли те на ДДВ:

- на бав ка та на доб ра та и ус лу ги те ги врши со 
пресме тан ДДВ, но немаправонаодбивкана
претходниотданок.

- за ус лу ги те на поправ ка и ре монт непресмету
ваДДВ.

Сер ви се рот кој е нерегистриран за ДДВ има трет-
ман на кра ен пот ро шу вач. 

Со ог лед на нис ки от праг за ре гис тра ци ја на да ноч-
ни те об врз ни ци за це ли те на ДДВ, рет ко има сер ви-
се ри кои не се ре гис три ра ни за ДДВ.

II. СЕР ВИ СЕР  РЕ ГИС ТРИ РАН зА ДДВ

Сер ви се рот кој е ре гис три ран да но чен об врз ник 
за це ли те на ДДВ:

- во о би ча е но на бав ка та на доб ра та и ус лу ги те 
ја врши од дру ги да ноч ни об врз ни ци кои се 
ре гис три ра ни за це ли те на ДДВ и во влез ни те 

СЕР ВИС НИ И РЕ МОН ТНИ УС ЛУГИ  
ВО СИС ТЕ МОТ НА ДДВ

фак ту ри е ис ка жан ДДВ за кој тој има пра во на 
од бив ка ка ко прет хо ден да нок, ако пра во то 
на од бив ка не е ис клу чено;

- за ус лу ги те за поправ ка и ре монт пресме ту ва 
ДДВ по стап ка од 18%.

1. ФАК ТУ РА зА Из ВРШЕНА СЕР ВИС НА И  
РЕ МОН ТНА УС ЛУГА

Ако за при мер се зе ме друш тво или врши тел на деј-
ност кој е ре гис три ран за це ли те на ДДВ кој сер ви си ра 
ав то мо били, из лез на та фак ту ра за сер вис на та ус лу га 
во суш тин ски от дел од фак ту ра та (ис ка жу ва ње то на 
да ноч на та ос но ва и да но кот на до да де на вред ност) 
би би ла ка ко што следи:

Скра тен при каз на фак ту ра за ус лу га на  
сер ви си ра ње ав то мо бил бр......

1. Ре зерв ни де ло ви (спо ред спе ци фи ка ција) 12.000
2. Пот ро шен ма те ри јал 9.500
3. Сервисна ус лу га (65 ча са х 120 де нари) 7.800
4. ВкупнонадоместбезДДВ 29.300
5. 18%ДДВ 5.274
6. Вкупно 34.574

Вред нос та на ре зерв ни те де ло ви и пот ро ше ни от 
ма те ри јал кои во при ме рот се спе ци фи ци ра ни во фак-
ту рата, не мо ра да би дат ед нак ви на нив на та на бав на 
вред ност. Сер ви се рот мо же ре зерв ни те де ло ви и ма-
те ри ја лот да ги нап ла ти по по ви со ки це ни од на бав-
ните. За да но кот на до да де на вред ност би тен е са мо 
из но сот што се нап ла ту ва од ко рис ни кот на ус лу гата, 
од нос но из но сот на да ноч на та ос нова.

2. УС ЛУ ГИ ОД СТРА НА НА ПО ВЕ ЌЕ  
Из ВРШИ ТЕЛИ

Ко га во ре а ли за ци ја та на сер вис ната/ре мон тна та 
ус лу га учес тву ва ат еден или по ве ќе сер ви се ри и про-
из во ди те ли на оп ре ма и ре зерв ни де лови, но си те лот 
на ус лу га та - сер ви се рот му дос та ву ва на на ра ча те лот 
фак ту ра во ко ја се вклу че ни си те ус луги.
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Притоа вредноста на услугите и испораките на
добраодстрананаостанатитесервисериипроизво
дителиможе,нонемора,дабидатспецифицирани
во излезнатафактура која носителот на услугата
сервисеротјаиспоставуваспремапримателотна
услугата.Носителотнауслугатасервисеротетој
кој застанува спрема барателот на услугата  тој
јапримаиизвршувабаранатауслуга. Корисникот
науслугата,воопштонегоинтересирадаливоиз
вршувањетонабаранатауслугаќебидатвклучении
соизвршители,бидејќитојседоговарасоносителот
науслугатасервисерот.

1. Носителотнауслугата
сервисеротА вклучилуштедвајца
производителиБи В(сокоиисто
такаедоговоренаработа)при
реализацијанауслугите

2. Фактурнатавредностна
услугитеодпроизводителот
Б изнесувабезДДВ.............................18.000

3. ПресметанДДВ......................................3.240
4. Фактурнатавредностза

резервенделодстранана
производителотВизнесува
безДДВ................................................23.000

5. ПресметанДДВ......................................4.140
6. Вредностанаизвршената

услугаодстранананосителот
науслугатасервисерот
изнесувабезДДВ.................................31.000

Скра тен при каз на фак ту ра за ус лу ги број 1 
(со спе ци фи ци ра ње на ус лу гите/ис по ра ки те на  

доб ра од со из врши те лите)
1. УслугаодпроизводителотБ 18.000
2. РезервенделодпроизводителотВ 23.000
3. Сервиснауслуга 31.000
4. ВкупнонадоместбезДДВ 72.000

5. ДДВ18% 12.960

6. Вку пен из нос 84.960

На по мена: Вофактуратаброј 1 иако носителот
науслугатасервисеротнапроизводителитеќеимја
плативредностананивнитеуслугиидобраплус18%
данокнадодаденавредност,односно41.000денари
плус7.380денариДДВ,значивкупно48.380денари,
тојвосвојатаизлезнафактурадоставенадонарача
телот,покрајизносотнасвојатауслугаќеговклучии
износотод41.000денари(18.000+23.000).

Носителот на услугите  сервисерот од својата
даночнаобврскавоизносод12.960денариќеодбие
7.380денарипретходниданоцикоигиплатилпофак
туритеодсоизвршителите.Споредтоа,вистинскиот
даночендолгнаносителотнауслугитеврзанзафак
туратаброј1изнесува5.580денари(12.9607.380=
5.580),т.е.18%од31.000денари,колкуштоизнесува
вредностананеговиотделодуслуга.

Овојдолгуванданокќебиденатамунамаленза
останатитевлезниданоциодфактуритезанабавкина
добра/услугикоиносителотнауслугитесервисерот
вотекотнаданочниотпериодгиимализакоиправото
наодбивканееисклучено.

Вопрактикатареткоможедасеслучисервисерот
вофактуратадагиспецифицираситеуслугинасо
извршителитекакоштобешедаденовопретходниот
пример(фактураброј1).

Најчесто сервисерот би ја доставил следнава
фактура:

Скра тен при каз на фак ту ра за ус лу ги број 1-а 
(без спе ци фи ци ра ње на ус лу гите/ис по ра ки те на  

доб ра од со из врши те лите)
1. Резервендел 23.000
2. Сервиснауслуга 49.000
3. ВкупнонадоместбезДДВ 72.000

4. Вку пен из нос 84.960

На по мена: Вофактурата број 1а обврската на
носителот на сервисната услуга по намалувањето
наситевлезниданоцинаправениконнего ќебиде
идентичнакакоивофактуратаброј1.Единствената
разликаевоначинотнафактурирање,којневлијае
нитуврзвисинатанаданоцитезакоиносителотна
услугатаимаправонаодбивка,нитуврзвисинатана
данокотштосеискажувавофактуратаспремакорис
никотнауслугата,нитунаобврскатазаплаќањена
данокотнадодаденавредностодстранананосителот
науслугатасервисерот.

При мер 1: Фак ту ра со спе ци фи ци ра ње и  
без спе ци фи ци ра ње на ус лу ги те  
и доб ра та од со из врши те лите
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3. НА БАВ КА НА РЕ ЗЕРВ НИ ДЕ ЛО ВИ - 
ОД СЕР ВИ СЕ РОТ ИЛИ КО РИС НИ КОТ 
НА УС ЛУ ГАТА

Кај врши те ли те на ус лу ги на сер вис и ре монт и кај 
на ра ча те лот на ус лу гата, мо же да се ја ви дво у ме ње 
што е по доб ро од да но чен ас пект:

 на ра ча те лот сам да си ги на ба ви ре зерв ни те 
де лови, или

 ре зерв ни те де ло ви да ги на ба ви сер ви се рот.
Под прет постав ка де ка це на та на ре зерв ни те де-

ло ви и ма те ри ја лот не се ме ну ва во за вис ност од тоа 
да ли ги на ба вил сер ви се рот или ко рис ни кот на ус лу-
гата, од да но чен ас пект се ед но е да ли на ра ча те лот 
ќе ги ку пи ис ти те и ќе пла ти на нив да нок на до да де на 
вред ност па ќе му ги пре да де на сер ви се рот.

Испо ра ка та на на ба ве ни те ре зерв ни де ло ви и 
ма те ри ја лот од стра на на ко рис ни кот на ус лу га та до 
сер ви се рот за ра ди вгра ду ва ње во доб ро то што се 
сер ви сира, не се сме та за про мет и оваа ис по ра ка не 
е ода но чива. Сер ви се рот ќе пресме та да нок на до да-
де на вред ност са мо на вред нос та на сво ја та ус луга. 

При ис по ра ка на сер вис на ус лу га за ед но со ре-
зерв ни де ло ви на ба ве ни од сер висерот во да ноч на та 
ос но ва ќе вле зе ус лу га та за ед но со вгра де ни те ре-
зерв ни де лови.

СЕР ВИ СЕР
На бав ка на ре зер вен дел

1. Ре зер вен дел 20.000
2. ДДВ (прет хо ден 18%) 3.600
3. Вкупно 23.600

Из врше на сер вис на ус луга
1. Вгра де ни де лови 20.000
2. Услуга 15.000
3. Вкуп но на до мест без ДДВ 35.000
4. ДДВ 18% 6.300
5. Вкуп но за нап лата 41.300

КО РИС НИК НА УС ЛУ ГАТА
При ме на сер вис на ус луга

1. Вгра де ни де лови 20.000
2. Услуга 15.000
3. Вкуп но на до мест без ДДВ 35.000
4. ДДВ (прет хо ден 18%) 6.300
5. Вкуп но за пла ќање 41.300

Во про дол же ние да де на е пресмет ка на ДДВ под 
прет постав ка де ка не ма дру ги про ме ти и кај ко рис ни-
кот и кај сер ви се рот на ус лу га та со цел да се при ка же 
ДДВ за сер вис на та ус луга:

а) Пресмет ка на ДДВ ко га ко рис ни кот на ус лу га-
та е ре гис три ран за ДДВ и ус лу га та ја ко рис ти за 
врше ње на сво ја та сто пан ска деј ност и има пра во на 
од бив ка на прет ход ни от да нок (на при мер: поправ ка 
на то вар но во зило):

СЕР ВИ СЕР КО РИС НИК НА УС ЛУ ГА ТА 
1. Пресме тан ДДВ 

во из лез ни ис пол-
ну вања 6.300

1. Пресме тан ДДВ 
во из лез ни ис пол-
ну вања -

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња со 
пра во на од бивка 3.600

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња со 
пра во на од бивка 6.300

Об врска 
за ДДВ 2.700

Од бив ка или 
вра ќа ње на ДДВ -6.300

б) Пресмет ка на ДДВ ко га ко рис ни кот на ус лу-
га та е ре гис три ран да но чен об врз ник за ДДВ, а за 
при ме на та ус лу га не ма пра во на од бив ка на прет-
ход ни от да нок (на при мер: поправ ка на пат нич ки 
ав то мо бил):

СЕР ВИ СЕР КО РИС НИК НА УС ЛУ ГА ТА 
1. Пресме тан ДДВ 

во из лез ни ис пол-
ну вања 6.300

1. Пресме тан ДДВ 
во из лез ни ис пол-
ну вања -

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња со 
пра во на од бивка 3.600

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња без 
пра во на од бивка -

Об врска за ДДВ 2.700 Об врски за ДДВ -

При мер 2: Сер ви се рот ги на ба вил ре зерв ни те 
де лови

Почувствувај ја РАЗЛИКАТА

Години со Вас

®
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Ако на ра ча те лот - ко рис ни кот на ус лу га та сам ги 
на ба ви ре зерв ни те де ло ви и му ги да де на сер ви се рот, 
во тој слу чај сер ви се рот са мо ги вгра ду ва и во не го-
ва та из лез на фак ту ра ја ис ка жу ва вред нос та са мо на 
сво ја та ус лу га со пресме тан ДДВ:

СЕРВИСЕР
Извршенасервиснауслуга

1. Сер вис на ус луга 15.000
2. ДДВ 18% 2.700
3. Вкупнозанаплата 17.700

КОРИСНИКНАУСЛУГАТА
Набавканарезервендел

1. Ре зер вен дел 20.000
2. ДДВ (прет хо ден 18%) 3.600
3. Вкупно 23.600

Применасервиснауслуга
1. Сер вис на ус луга 15.000
2. ДДВ (прет хо ден 18%) 2.700
3. Вкупнозаплаќање 17.700

Во про дол же ние да де на е пресмет ка на ДДВ под 
прет постав ка де ка не ма дру ги про ме ти и кај ко рис ни-
кот и кај сер ви се рот на ус лу гата, со цел да се при ка же 
ДДВ са мо за сер вис на та ус луга:

а) Пресмет ка на ДДВ ко га ко рис ни кот на ус лу га
та е ре гис три ран за ДДВ, а ус лу га та ја ко рис ти за 
врше ње на сво ја та сто пан ска деј ност и има пра во 
на од бив ка на прет ход ни от да нок:

СЕРВИСЕР КОРИСНИКНАУСЛУГАТА
1. Пресме тан ДДВ 

во из лез ни ис пол-
ну вања 2.700

1. Пресме тан ДДВ 
во из лез ни ис пол-
ну вања -

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња со 
пра во на од бивка -

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња со 
пра во на од бивка 6.300

Об врска  
за ДДВ 2.700

Од бив ка или вра
ќа ње на ДДВ 6.300

б) Пресмет ка на ДДВ ко га ко рис ни кот на ус лу
га та е ре гис три ран за ДДВ, а за при ме на та ус лу га 
не ма пра во на од бив ка на прет ход ни от ДДВ:

СЕРВИСЕР КОРИСНИКНАУСЛУГАТА
1. Пресме тан ДДВ 

во из лез ни ис пол-
ну вања 2.700

1. Пресме тан ДДВ 
во из лез ни ис пол-
ну вања -

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња со 
пра во на од бивка -

2. ДДВ во влез ни 
ис пол ну ва ња без 
пра во на од бивка -

Об врска за ДДВ 2.700 Об врска за ДДВ 

4. СЕРВИСИРАЊЕНАДОБРАВОГАРАНТЕНРОК

При за ме на на де ло ви и поправ ка на не кое доб ро  
(ма шина, ав то мо бил, ка ми он и слично) во га ран тен 
рок, на чи нот на пресме ту ва ње на да но кот на до да-
де на вред ност со се ма се раз ли ку ва од прет ход но 
да де ни те при мери.

Да ноч ни от об врз ник (сер ви се рот) тре ба да знае 
кои се не го ви те да ноч ни об врски за де ло ви те што ги 
вгра ду ва за за ме на на ра си па ни те де ло ви во доб ра та 
во га ран тен рок ако ги на ба ву ва од: 

- До ба ву вач од зем јата; или
- До ба ву вач од стран ство (ди рек тно ги уве зу ва 

или пре ку друг увоз ник).
На чел но за сер ви си ра ње то во га ран тен рок:
1. Данокотнадодаденавредностнесепресме

туванавредностанавградениотделводоброто
какозаменазарасипаниотделвопериодотнага
ранцијата, ако за не го одсопственикотнадоброто
несенаплатуванадомест (а не би тре ба ло да се 
нап ла тува, би деј ќи се врши от стра ну ва ње на не дос-
та то ци те во га ран тни от рок, а не се врши про мет со 
де лови).

2. Данокнадодаденавредностнесепресметува
и на вред нос та науслугата за за ме на на ра си па ни от 
дел со нов, во га ран тен рок, акоуслугатасеврши
безнадоместодсопственикотнадоброто.

3. Во овој слу чај, сервисеротфактуратазаиз
вршенатауслуга за за ме на на ра си па ни от дел со 
нов јадоставувадодавателотнагаранцијатасо 
пресме тан и посебноискажанданокнадодадена
вредност.

4. Данокнадодаденавредностсепресметувана 
вред нос та на вгра де ни от дел во доб ро то ка ко за ме на 
за ра си па ни от дел, ка ко и на вред нос та на из врше на та 
ус лу га во га ран тен рок, но акоодсопственикотна
добротосенаплатуванадомест.

Во прак ти ка та тоа ретко може да се случи. На 
при мер: ко га тој дел што тре ба да се за мени, и таа 

Пример3: Корисникотнауслугатагинабавил
резервнитеделови
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сервиснауслуга,несеопфатенивогаранцијата.Во
овојслучајпрометотеикакосекојдругпрометие
оданочив.

Важно: Во суш ти на призаменанаделовитево
гарантенрок, зарадиотстранувањенанедоста
тоцитенадобратастанувазборзанепостоењена
разменанаисполнувања, штоееденодосновните
предусловинекојпрометнадоброилиуслугадабиде
оданочив. Тоа значи, при отстра нување на не дос та то
ци те на доб ра та ку пе ни кај оп ре де лен про из во ди тел 
или тр го вец, за кои тој има об врска за га ранци ја спре
ма ку пу ва чот, ста ну ва збор за на до мес ток на ште та 
и не до а ѓа до про ме на на на до мес то кот за прет ход но 
из врше ни от про мет, а со тоа и не по стои об врска за 
пресме ту ва ње да нок на до да де на вред ност.

4.1	 Сер	вис	ни	ус	лу	ги	за	доб	ра	во	га	ран	тен	рок	
ко	га	де	ло	ви	те	се	од	зем	јата

Ко га ов лас тен сер ви сер ќе склу чи до го вор за сер ви
си ра ње со до ма шен про из во ди тел на оп ре ма или апа
ра ти за до ма ќинства, а про из во ди те лот дал га ранци ја 
за тие добра, прииспоракатанарезервнитеделови
одпроизводителотдосервисерот кои тие де ло ви 
тре ба да ги вгра ди во доб ра та вогарантниотрок
мо жат да нас та нат сле дни ве слу чаи:

1. Испо	ра	ка	та	на	ре	зерв	ни	те	де	ло	ви	за	за	мена	
од	про	из	во	ди	те	лот	до	сер	ви	се	рот, се сме та де ка е 
из врше на ди рек тно од произво ди телот до соп стве ни
кот на доб ро то (ку пу ва чот на доб рото), ако за таа ис по
ра ка про	из	во	ди	те	лот	не	му	дос	та	ву	ва	фак	ту	ра	на	
сер	ви	се	рот, што зна чи не ма на до мест за де ло вите;

2. Испо	ра	ка	та	на	ре	зерв	ни	те	де	лови	за	замена,	
од	про	из	во	ди	те	лот	до	сер	ви	се	рот	е	со	фак	ту	ра	
од	про	из	во	ди	те	лот, тоа зна чи со на до мест, од нос
но ста ну ва збор за ода но чив про мет (на при мер, има 
га ранци ја за доб рото, но тие де ло ви не се оп фа те ни 
во га ранци јата).

Сер ви се рот за ис ка жа ни от да нок во фак ту ра та од 
про из во ди те лот има пра во на од бив ка на прет ход ни
от да нок.

На соп стве ни кот на доб ро то сер ви се рот ќе му 
дос тави фак ту ра во ко ја е вклу чен из но сот на де лот 
и ус лу га та и на вкуп на та вред ност пресме тан да нок.

Услугазазаменанаделовивогарантенрок:

1. Ако	ус	лу	га	та	за за ме на на ра си па ни от дел се	
врши	без	на	до	мест	од	соп	стве	ни	кот	на	доб	ро	то	

(би деј ќи има га ранција), да	нок	на	до	да	де	на	вред	ност	
не	се	пресме	ту	ва и нап ла ту ва од него. 

2. Во овој слу чај, да но кот на до да де на вред ност се	
нап	ла	ту	ва	од	да	ва	те	лот	на	га	ранци	јата. 

Сер	ви	се	рот	за	из	врше	на	та	ус	лу	га	на	да	ва	те	лот	
на	га	ранци	ја	му	доставува	фак	ту	ра	со	пресме	тан	и	
по	себ	но	ис	ка	жан	да	нок	на	до	да	де	на	вред	ност. Овој 
да нок за сер ви се рот е да нок во из лез ни ис пол ну ва ња 
и овој да нок го должи.

4.2	 Сер	вис	ни	ус	лу	ги	за	доб	ра	во	га	ран	тен	рок	
ко	га	де	ло	ви	те	се	од		увоз

Овлас те ни от сер ви сер со стран ски от про из во ди тел 
мо же да склу чи до го вор за сер ви си ра ње на од ре де ни 
доб ра во га ран тен рок и вон  га ран тен рок.  

Тоа зна чи сер ви се рот ќе врши увоз на де ло ви од 
произво ди телот од стран ство. 

Со по сре дство на сер ви се рот, стран ски от про из
во ди тел ја ис пол ну ва сво ја та об врска за да де на та 
га ранци ја на ку пу ва чот на доб рото

Уво зот на де лови, сер ви се рот мо же да го врши:
 пре ку увоз ник, или
 пре ку ди рек тен увоз. 
Да ноч ни от трет ман на де ло ви те на па тот од стран

ски от произ водител, пре ку сер ви се рот, до ку пу ва чот 
на доб ро то за кое тој има га ранција, во се кој од овие 
слу чаи е раз ли чен.

4.3	 Увоз	на	де	ло	ви	пре	ку	друг	да	но	чен	 
об	врз	ник	-	увоз	ник

Ако ов лас те ни от сер	ви	сер	ре	зерв	ни	те	де	ло	ви	за 
за ме на во доб ро то кое е во	га	ран	тен	рок, ги	уве	зу	ва	
пре	ку	увоз	ник, за увоз ни кот об врската за да но кот на 
до да де на вред ност нас та ну ва два пати:

 Првпат, при уво зот по на лог на ца ри нар ни ца та ко ја 
ја спро ве ду ва по ста пката за увоз но ца ри нење. Увоз ни
кот тре ба да го пла ти да но кот на до да де на вред ност, 
но има пра во да го од бие ка ко прет хо ден да нок;

 Вторпат, при ис по ра ка та на ре зерв ни те де ло
ви на сер ви се рот. Увоз ни кот му дос та ву ва фак ту ра 
во ко ја е вклу че на вред нос та на ца ри на та и дру ги те 
да вачки, да но кот на до да де на вред ност пла тен на ца
рина, на до мес тот за не го ва та ус лу га и пресме та ни от 
да нок на таа ус луга.

Сер ви се рот има пра во  на од бив ка на да но кот на 
до да де на вред ност ис ка жан во фак ту ра та од увоз ни кот.
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Сервисеротвогарантниотрокќеговградиделот
какозаменазарасипаниотдел,ноовааиспорака/
прометеослободенаодданокнадодаденавредност,
затоаштовоовојслучајзаиспораката/прометотне
сеприманадоместодсопственикотнадоброто,
тукусевршиотстранувањенаштетата.

Услугазазаменанаделовивогарантенрок:

1.Акоуслугатазазаменанарасипаниотделсе
вршибезнадоместодсопственикотнадоброто
(бидејќиимагаранција)данокнадодаденавредност
несепресметуваинаплатуваоднего.

2.Воовојслучајданокотнадодаденавредностсе
наплатува од странскиот производител (давателот
нагаранцијата).

Сервисеротиакоќефактуриранастранскипро
изводител (странскоправнолице), ќепресмета
данокнадодаденавредностивофактуратапосеб
ноќегоискаже.Истотакавофактуратаќевнесе:
Напомена:Данокнадодаденавредностепресме

тансогласночлен14став2точка3под
в)одЗаконотзаДДВ.

ВоЗаконотзаДДВвочлен14став2точка3подв),
зауслугитенадвижниматеријалнидобразаместона
прометотсесметаместотокадеуслугатавистински
сеизвршува,атоаеРепубликаМакедонија.

Тоазначи,иакосервиснатауслугаеизвршеназа
странскоправнолицеиистатасенаплатуваоднего,
сесметадекаеизвршенавоземјатаипостоиобврска
запресметувањеиплаќањенаданокотнадодадена
вредност.

Овојданокзасервисеротеданочендолг,астран
скотоправнолицепримателотнауслугатаима
праводабаравраќањенаданокотнадодаденавред
ност,согласночлен46одЗаконотзаДДВ.

4.4 Директенувознаделовиодстранана
сервисерот

Акоовластениотсервисергиувезуварезервните
деловизазаменаводобратакоисевогарантенрок,
директноодстранскиотпроизводител,обврската
заданокотнадодаденавредностеследна:

Сервисеротизносотнаданокотнадодаденавред
ностштоприувозотмугопресметалацаринарницата
ќегоплатииќегоодбиеодсвојатаданочнаобврска
воданочниотпериодкогагоплатилилиќепобаравра
ќањенапретходниотданокпоистекотнаданочниот

периодвокојданокотнадодаденавредностеплатен
илиедобиеноодобрениезаодложеноплаќање.

Сервисеротвогарантниотќеговградирезервниот
делкакозаменанарасипаниотдел,ноовааиспорака/
прометеослободенаодданокнадодаденавредност,
затоашто за испораката/прометотне се наплаќа
надоместодсопственикотнадоброто,тукусеот
странуваштетата.

Услугазазаменанаделовивогарантенрок:

1.Акоуслугатазазаменанарасипаниотделсе
вршибезнадоместодсопственикотнадоброто
(бидејќиимагаранција)данокнадодаденавредност
несепресметуваинаплатуваоднего.

2.Сервисеротиакоќефактуриранастрански
производител(странскоправнолице),ќепресмета
данокнадодаденавредностивофактуратапосеб
ноќегоискаже.Истотакавофактуратаќевнесе:
Напомена:Данокнадодаденавредностепресме

тансогласночлен14став2точка3под
в)одЗаконотзаДДВ.

Овојданокзасервисеротеданочендолг,астран
скотоправнолицепримателотнауслугатаима
праводабаравраќањенаданокотнадодаденавред
ност,согласночлен46одЗаконотзаДДВ.

Според претходно даденотоможеда се заклучи
деканепостоиразликавоодноснаоданочувањетона
услугатанасервисеротзазаменанарасипанитеделови
соновивогарантниотрок,односнодалисамќегиувезе
резервнитеделовиилиќегиувезепрекуувозник.

ВопродолжениедаденеПример4надиректен
увознарезервенделодстрананаовластенсервисер
ивраќањенарасипаниотрезервенделнастранскиот
производител.

1. СервисцентарБитолаеовластенсерви
сернатериторијатанаРМзасервисирањеи
поправкиназемјоделскатамеханизацијаод
маркатаЏонДир(JohnDeere)произведена
одпроизводителотДириКомпаниСАД
(DeereandCompanyУСА).Согласнодого
воротовластениотсервисерСервисцентар
Битолаимаобврскадавградуваоригинал
нирезервниделовикоиќемугииспорача
производителот

Пример4: Директенувознарезервендел
иуслугазаземенанарасипаниот
делсонов
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КНИЖЕЊА:

2.	 Од	стра	на	на	ку	пу	вач	на	тра	ктор	 
ЗКПелагонија-Битолаво	вре	ме	 
на	га	ран	тен	рок	при	ја	вен	е	де	фект	 
на	тра	ктор	од	мар	ка	та	Џон	Дир.	 
Из	вр	шен	е	увид	од	ов	ла	сте	ни	от	 
сер	ви	сер	Сервисцентар-Битола  
кој	отво	рил	ра	бо	тен	на	лог	и	по	 
из	вр	ше	ни	от	увид	кон	ста	ти	ра	но	е	 
де	ка	се	ра	бо	ти	за	се	ри	о	зен	де	фект	 
на	еден	дел	кој	ба	ра	за	ме	на

3. Сервисцентар-Битоладо	ста	вил	 
ба	ра	ње	со	це	ло	куп	на	та	про	прат	на	 
до	ку	мен	та	ци	ја	до	про	из	во	ди	те	лот	 
Дир	и	Ком	па	ни	-	САД	да	му	се	 
ис	по	ра	ча	ба	ра	ни	от	ре	зер	вен	 
дел	за	да	се	из	вр	ши	по	пра	вка	 
и	за	ме	на	на	рас	и	па	ни	от	дел

4.	 Ре	зерв	ни	от	дел	е	ис	по	ра	чан	 
од	про	из	во	ди	те	лот	Дир	и	Ком	па	ни	 
-	САД	со	фа	кту	ра	без	вред	ност	но	 
во	по	стап	ка	та	на	ца	ри	не	ње	од	 
стра	на	на	Ца	рин	ска	та	Упра	ва	 
на	РМ	прес	ме	та	на	е	ца	ри	на	 
и	ДДВ 
(150.000	ца	ри	на	+	90.000	ДДВ) ..........240.000

5.	 За	шпе	ди	тер	ски	те	ус	лу	ги 
до	би	е	на	е	фа	кту	ра	од	 
шпе	ди	те	рот 
(30.000	+	5.400	ДДВ) ............................35.400

6.	 Ра	си	па	ни	от	дел	е	из	ва	ден	од 
ов	ла	сте	ни	от	сер	ви	сер	и	вгра	ден 
е	но	ви	от	ре	зер	вен	дел

7.	 Ра	си	па	ни	от	дел	се	вра	ќа 
(из	ве	зу	ва)	на	про	из	во	ди	те	лот 
Дир	и	Ком	па	ни	-	САД	во 
вред	ност	на	тро	шо	ци	те	за	 
на	ба	вка	на	но	ви	от	ре	зер	вен	 
дел ......................................................180.000

8.	 По	из	вр	ше	на	та	по	пра	вка	 
ов	ла	сте	ни	от	сер	ви	сер	 
ис	по	ста	вил	фа	кту	ра	на 
про	из	во	ди	те	лот	Дир	и 
Ком	па	ни	-	САД	на	име	 
сер	вис	ни	ус	лу	ги	 
(80.000	+	14.400	ДДВ) ..........................94.400

Врз	ос	но	ва	на	по	да	то	ци	те	од	Пример4,Сервис
центар-Битола	во	смет	ко	вод	ство	то	ќе	ги	спро	ве	де	
след	ни	те:

320	-	 За	ли	ха	на	ре	зерв	ни	де	ло	ви	 
(нов	дел) ..................................180.000 

130	-	 Да	нок	на	до	да	де	на	 
вред	ност ................................... 	90.000

130	-	 Да	нок	на	до	да	де	на	 
вред	ност .....................................  5.400
232	-	 Об	вр	ски	за	ца	ри	на	и 

ца	рин	ски	да	вач	ки .......................240.000
220	-	 Об	вр	ски	спре	ма 

до	ба	ву	ва	чи ....................................35.400
Увезенрезервенделсогласно
калкулацијаброј___(Вредноста
нарезервниотделеформирана
одтрошоцитезацаринаи
шпедиција)

320	-	 За	ли	ха	на	ре	зерв	ни	де	ло	ви	 
(стар	дел) .................................180.000
320	-	 За	ли	ха	на	ре	зерв	ни	 

де	ло	ви	(нов	дел) .........................180.000
Извршеновадењенарасипандел
ивградувањеноврезервендел
согласноработенналогброј__

121	-	 По	ба	ру	ва	ња	од	ку	пу	ва	чи 
во	странс	тво ............................180.000
320	-	 За	ли	ха	на	ре	зерв	ни	 

де	ло	ви	 
(стар	дел) ....................................180.000

Испорачанрасипанделна
ДириКомпани

121	-	 По	ба	ру	ва	ња	од	ку	пу	ва	чи 
во	странс	тво ..............................94.400
742		-	 При	хо	ди	од	про	даж	ба	 

на	добра,	про	из	води,	 
сто	ки	и	ус	лу	ги	во	 
стран	ски	па	зар ..............................80.000

230	-	 Об	вр	ски	за	ДДВ ............................14.400
Пофактура___засервисниуслуги
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Во пра кти ка та, мно гу че сто се ко ри сти тер - 
ми нот пре фа кту ри ра ње, но за це ли те на да-
но кот на до да де на вред ност, не по стои пре-
фа кту ри ра ње. Се ко гаш, ко га се на ста пу ва во 
сопс тве но име и за сопс тве на сме тка ста ну ва 
збор за вр ше ње на сопс твен про мет, па за тоа 
пре фа кту ри ра ње то е про мет ка ко и се кој друг.

Ме ѓу тоа, во пра кти ка та по сто јат и слу чаи на 
пре фа кту ри ра ње кои не прет ста ву ва про мет, 
па спо ред тоа не е пред мет на ода но чу ва ње 
со да но кот на до да де на вред ност, на пример 
префактурирање на т.н. "проодни ставки".

Во овој напис даваме неколку специфични 
примери за префактурирање на трошоци за 
закуп на недвижни и движни добра. 

Во ос но ва пре фа кту ри ра ње то на тро шо ци те кои 
се на ста на ти во вр ска со из вр шен про мет на до бра 
и ус лу ги, прет ста ву ва ат про мет. Тоа се ис пол ну ва ња 
кои се не по сред но по вр за ни со из вр ше ни от ос но вен 
про мет. Во овие слу чаи, овие ис пол ну ва ња ја де лат 
суд би на та на ос нов ни от про мет, од нос но за нив ва жи 
чле нот 8 од За ко нот за да но кот на до да де на вред ност 
("Служ бен вес ник на РМ", број 44/99...129/15). Во овој 
член од За ко нот се ве ли:

"(1) Ако да но кот на до бра ка ко ос но вен про мет 
е до пол нет со про мет на дру го до бро или ус лу га 
ка ко спо ре ден про мет, це ло куп ни от про мет ќе 
се сме та за про мет на до бра.

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

Пре фа кту ри ра ње на тро шо ци за 
за куП (на еМ) на дВиж ни до бра

Пре фа кту ри ра ње то на тро шо ци те по вр за ни со из
да ва ње то во за куп (из нај му ва ње то), на движни добра, 
суд би на та на спо ред ни те про ме ти од да но чен ас пект, 

Оливера таСеВСка

При мер 1:

е опре де ле на од ос нов ни от про мет. Би деј ќи во пра
кти ка та, ка ко нај ма сов но се ја ву ва да ва ње то во за куп 
(из нај му ва ње то) на пре воз ни те средс тва, во про дол
же ние ќе разг ле да ме еден при мер на из нај му ва ње и 
пре фа кту ри ра ње на тро шо ци те.

Друш тво Градежник од Скоп је е ре ги стри
ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ и се 
за ни ма ва со тр го ви ја на гра де жен ма те ри јал. 
По ра ди зго ле мен обем на ра бо та из нај му ва 
(за ку пу ва) то вар но во зи ло од Друш тво то Ели
за од Скоп је, кое е исто та ка ре ги стри ран 
да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ. Во зи ло то 
е из нај ме но со пис мен до го вор во кој точ но се 
пре ци зи ра ни пра ва та и об вр ски те по ме ѓу за ку
по да ва чот и за ку по при ма чот. Во до го во рот, 
по ме ѓу дру го то е ре гу ли ра но и одр жу ва ње то 
на то вар но то во зи ло: тро шо ци те за те ков но 
одр жу ва ње (ре дов но сер ви си ра ње со за ме на на 
ре зерв ни те де ло ви и сит ни по пра вки) па ѓа ат 
на то вар на Друш тво то Елиза, а оста на ти те 
тро шо ци  ин ве сти ци о но одр жу ва ње на то вар 
на Друш тво то Градежник.

Во те кот на ко ри сте ње то на то вар но то во
зи ло, вр ше но е ре дов но сер ви си ра ње и про ме на 
на ре зерв ни те де ло ви. Во те кот на пет ти от 
ме сец се ја ву ва се ри о зен дефект на ме ну ва чот и 
по тре ба од це лос на за ме на. Сог лас но до го во рот 
Друш тво то Елиза се обра ти ло до Друш тво то 
Градежник и до би ло од го вор, да из вр ши за ме на 
на ме ну ва чот, по точ но да го од не се во зи ло то во 
сер вис и за ме ни ме ну ва чот, а тро шо ци те ќе и 
би дат на до ме сте ни од Друш тво то Градежник.

Се по ста ву ва ат по ве ќе пра ша ња:
Да ли Ели за има пра во на од би вка на прет

ход ни от да нок, со др жан во фа кту ри те за ре
дов но то сер ви си ра ње?

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

Префактурирање на трошоци 
за закуП на недВижни и дВижни добра
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Пример3:

ДалиЕлизаимаправодагоодбиепретход
ниотданоксодржанвофактуратазапромена
наменувачот?

ДалиЕлизаимаправодаизвршипрефакту
рирањезапроменанаменувачот?

Далиимаправовофактуратадагоискаже
данокотнадодаденавредност?

Што се од не су ва до пра во то на од би вка на прет
ход ни от да нок за ре дов но то сер ви си ра ње (фа кту ри
ра на ра бот на ра ка и ре зерв ни де ло ви), Ели за има 
пра во на од би вка на прет ход ни от да нок. Ели за е 
ре ги стри ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ и во 
рам ки те на сво ја та деј ност ги ко ри сте ла ус лу ги те на 
сер ви сот за ре дов но сер ви си ра ње на во зи ло то. Ели за 
со до го вор го из нај ми ла во зи ло то и неј зи на об вр ска 
е те ков но то одр жу ва ње на во зи ло то. Ус ло ви те од 
чле но ви те 33 и 34 од За ко нот за ДДВ се ис пол не ти и 
не е иск лу че но пра во то на од би вка на прет ход ни от 
да нок (член 35), па за тоа Ели за ќе мо же да ги од бие 
прет ход ни те да но ци со др жа ни во фа кту ри те за овие 
ус лу ги.

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

Во овој слу чај, прет ход ни от да нок во фа кту ра та за 
про ме на на ме ну ва чот Ели за има пра во да го од бие 
ка ко сопс твен прет хо ден да нок  но, таа исто вре ме но 
мо ра да из вр ши и фа кту ри ра ње (пре фа кту ри ра ње), 
би деј ќи во слу ча јов му из вр ши ла ус лу га (по пра вка на 
то вар но то во зи ло) на Гра деж ник. Во сво ја та фа кту ра 
Ели за има пра во да го иска же и да но кот на до да де на 
вред ност. Су штин ски фа кту ра та на Ели за кон Гра деж
ник ќе би де пре фа кту ри ра ње  пре пис на фа кту ра та 
од сер ви сот кон неа, би деј ќи и да ноч на та ос но ва и 
дано кот во две те фа кту ри се исти.

ПрефактурирањенатрошоциЗаЗакуПна
деловенПросторбеЗнадоместок

Во практиката се случува да се изнајми деловен 
простор без надомест за закупнина, па се поставува 
прашањето:

Што ќе се случи со префактурирањето,
уштепоточнокакоќесеизвршипрефакту
рирањетонатрошоците (спореднитепро
мети),доколкунепостоиосновниотпромет?

ТранспортАДодКратово,едруштворе
гистриранданоченобврзникзацелитенаДДВ
сомесеченданоченпериодиспецијализиранза
превознакабастастока.Друштвотоизнајмува
магацинскипросторнанепрофитнатаорганиза
цијаБезгрижностодКратовозапериододедна
година.Непрофитнатаорганизацијаединствено
еобврзанасекојмесецдагиплаќатрошоците
заструја,водаителефонзаизминатиотмесец.

воовојслучај,трошоцитекоитребадагипла
тибезгрижност, во поглед на подложноста за
оданочувањесоданокотнадодаденавредност,
сепоистоветуваатсоглавниотпромет,односно
плаќањетонанаемнината. Зна чи из но сот на овие 
тро шо ци, под ле жи на ода но чу ва ње и е ода но чив со 
оп шта та да ноч на стап ка од 18%.

Во кон крет ни ов при мер, се кој ме сец Транс порт АД 
ќе из вр ши пре фа кту ри ра ње на овие тро шо ци  за еле
ктрич на енер ги ја, во да и те ле фон и ќе прес ме та да нок 
на до да де на вред ност по стап ка од 18%.

ПрефактурирањенатрошоциЗаЗакуПна
деловенПросторсонадоместок

ТранспортАДодКратово,етрговскодруш
творегистриранданоченобврзникзацелите
наДДВсомесеченданоченпериодиспецијали
зиранзапревознакабастастока.Друштвото
изнајмувамагацинскипросторнаИдеалодКра
товопоценаод10.000денаримесечно,односно
заедносоданокот11.800денари(10.000+1.800).
Согласнодоговорот,покрајплаќањетокирија,
Идеалгинадоместуваитрошоцитезаструја,
водаиобезбедување.

ТранспортАД на 07.10.2015 година добил
фактуразамесецмартодЕВНМакедонијаза
потрошенаелектричнаенергијазамагацинот

Пример2:
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во из нос од 2.006 де на ри (1.700 + 306 = 2.006). На 
8 Септември до бил фа кту ри од Друш тво то за 
обез бе ду ва ње имо ти и ли ца фа кту ра на из нос 
од 1.416 де на ри (1.200 + 216) и од Јав но то прет
при ја тие за ис по ра ка на во да на из нос од 504 
де на ри (480 + 24).

На 09.10.2015 го ди на ТранспортАД му дос
та вил на Идеал ед на фа кту ра во ко ја му искажал:

P Ки ри ја за ме сец 09 во из нос од ........ 10.000
P Ис по ра ча на еле ктрич на енер ги ја ..... 1.700
P Обез бе ду ва ње на 

ма га ци нот за ме сец 09 ...................... 1.200
P Ис по ра ча на во да во ме сец 09 ............... 480
P Вкуп но из нос без ДДВ 

(да ноч на ос но ва) ............................... 13.380
P + ДДВ 18% ........................................... 2.408
P Вкуп но ................................................ 15.788

Ако по е ди неч но се пог ле да ат три те про ме ти кои се 
пре фа кту ри ра ат, ќе се за бе ле жи де ка за ис по ра ка та на 
во да е пре фа кту ри ран зго ле мен из нос. Пре фа кту ри ра
ње на тро шо ци те за во да од стра на на Транс порт АД 
е со се ма нор мал но, бидејќи ис по ра ка та на во да, ка ко 
спо ре ден про мет, ја де ли суд би на та на ос нов ни от про
мет  из нај му ва ње и се оданочува по стапка од 18%.

ПрефактурирањенатрошоцизазакуПнастан

Друш тво то УкрасАД од Скоп је е ре ги стри
ран да но чен об врз ник за це ли те на ДДВ. Врз ос но
ва на раз ме на (ком пен за ци ја) за из вр ше ни за нат
ски ус лу ги по се ду ва стан во Скоп је. На ба ра ње 
на Здрав стве на та уста но ва Здравје, по стиг нат 
е до го вор за из нај му ва ње на ста нот на иста та 
уста но ва за пер и од од две го ди ни. На ем ни на та 
е до го во ре на во из нос од 10.000 де на ри, ка ко и 
на до ме сту ва ње на тро шо ци те за стру ја, во да 
и топ лин ска енер ги ја. Здрав стве на та уста но ва 
Здравје, ста нот го из нај му ва за да сме сти свој 
вра бо тен во не го. За ки ри ја Здравје по ба ру ва 
ист из нос (10.000 де на ри) и на до ме сту ва ње на 
тро шо ци те за во да, стру ја и топ лин ска енер ги ја.

Во Пример4 ста ну ва збор за два про ме та:
P Прв про мет, по ме ѓу да ноч ни от об врз ник Украс 

АД и Здрав је и

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

Во пр ви от про мет Украс го из нај му ва ста нот за на до
ме сток од 10.000 де на ри  тој е вр ши те лот на про ме тот 
на ус лу га та.

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

Од го во роте не га ти вен. Украс го из да ва ста нот на 
Здрав је, а Здрав је ка ко здрав стве на уста но ва не мо же 
да жи вее во ста нот. Са мо фа ктич ко то ко ри сте ње на 
ста нот за стан бе ни це ли (жи ве е ње), зна чи ис пол ну ва ње 
на ус ло вот од точ ка та 2 на чле нот 23 и ос ло бо ду ва ње 
на та кви от про мет.

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

Иста та суд би на ќе ја де лат и спо ред ни те про ме ти, 
од нос но пре фа кту ри ра ње то на тро шо ци те за стру ја, 
во да и топ лин ска енер ги ја, од нос но ќе се из вр ши со 
иста та да ноч на стап ка од 18%.

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

Во овој про мет Здрав је ста нот го из нај му ва за стан
бе ни це ли вра бо те ни от во не го ќе ста ну ва (жи вее). Ова 
из нај му ва ње пот па ѓа под одред ба та од чле нот 23 точ ка 
2 од За ко нот за ДДВ и овој про мет е ос ло бо ден од да нок 
на до да де на вред ност. Ме ѓу тоа ова ос ло бо ду ва ње на 
про ме тот и не да ва пра во на од би вка на прет ход ни от 
да нок, со др жан во фа кту ри те на Украс. Со ог лед на 
ва кви от да но чен трет ман на овој (ос но вен) про мет и 
пре фа кту ри ра ње то на тро шо ци те за во да, стру ја и топ
лин ска енер ги ја ќе би де ос ло бо де но од да нок исто та ка 
без пра во на од би вка на прет ход ни от да нок.

Тре ба да на по ме не ме де ка во Пример4, е зе мен 
да но чен об врз ник (Здрав је) кој из вр шу ва про мет ос ло
бо ден од да нок без пра во на од би вка на прет ход ни от 
да нок (член 23 точ ка 10 од За ко нот за ДДВ), но и да не 
бе ше ва ков да но чен об врз ник, ту ку да но чен об врз ник 
кој из вр шу ва ода но чив про мет и е ре ги стри ран за це
ли те на ДДВ, се пак не ќе мо же ше да прес ме та да нок на 
ос нов ни от про мет из нај му ва ње на ста нот за стан бе ни 
це ли и на спо ред ни от про мет (ис по ра ка на во да, стру
ја и топ лин ска енер ги ја). Од се то прет ход но мо же да 
зак лу чи ме де ка, изнајмувањетонастанови-самона
физичкилицазаживеење,иматретманнаданочно
ослободеноисполнување,аконтоаисполнување
сеприклучуваатиспореднитепрометикоиимаат
третманнаединственекономскипроцес.

Пример4:
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Со За ко нот за да ноч на по ста пка ("Служ бен 
вес ник на РМ", број 13/06...154/15, во на та мош
ни от тек ст: За ко нот), член 22 до 25, уре де ни 
се пра ша ња та за де фи ни рање, нас та ну ва ње 
и пла ќа ње на да ноч ни от долг.

Да ноч ни от долг, сог лас но За ко нот, е из но
сот на да но кот или друг вид јав на да вач ка ко ја 
да ноч ни от об врз ник е дол жен да го плати. Об
врската за ис пол ну ва ње на да ноч ни от долг е 
долж ност на да ноч ни от об врз ник, од нос но за 
оној кој дол жи да нок, га ран ти ра за да нок, тре ба 
да пла ти или нап ла ти да нок за смет ка на тре то 
лице, тре ба да под не се да ноч на при ја ва и/или 
има да ноч но об јас ну вање, мо ра да во ди кни ги 
или за пис или мо ра да ис пол ну ва дру ги об
врски што му се на ло же ни со да ноч ни за кони.

Да ноч ни от долг прес та ну ва со: 
• пла ќа ње на да но чен из нос; 
• пре би ва ње на да ноч ни по ба ру ва ња и да

ноч ни дол го ви на ист да но чен об врз ник; 
• при сил на нап ла та на да но чен долг и 
• зас та ру ва ње на да но чен долг.

Наташа РИСТОВСКА

Испол ну ва ње то на да ноч ни от долг со пре би ва
ње се врши во слу чај ко га да ноч но то по ба ру ва ње на 
да ноч ни от об врз ник е по го ле мо од да ноч ни от долг 
и из но сот на по ве ќе пла те ни от да нок се ко рис ти за 
на ми ру ва ње на да ноч ни от долг врз ис та ос но ва кој 
прис тиг ну ва по доц на или по ба ра ње на да ноч ни от 
об врз ник се врши вра ќа ње или се на ми ру ва ат прис
тигна ти дол го ви врз дру га ос нова.

Да ноч ни от об врз ник, прав но ли це или са мос тоен 
врши тел на деј ност, мо же да под не се ба ра ње УЈП
УН3.238/1, до кол ку ис ти от има по ве ќе пла тен да нок 
по еден ос нов и дос пе ан да но чен долг по друг ос нов. 
Ба ра ње то се под не су ва до да ноч на та канце ла ри
ја на УЈП или по елек трон ски пат пре ку https://
etaxfl.ujp.gov.mk/. Об врз ни кот е дол жен да уп ла ти 

ПРе бИ ВА ње НА ДА НОч НИ Те ПО бА РУ ВА њА  
СО ДОл гО ВИ ВРЗ ОС НО ВА НА ДА НО цИ И КА МАТИ

ад ми нис тра тив ни так си во из нос од 300 де нари, при 
под не су ва ње на Ба ра ње то од кои: 50 де на ри за ба
ра ње то и 250 де на ри за ре ше ни ето, пре ку об ра зец 
ПП50 или пре ку сис те мот eNAPSYS со вне су ва ње на 
тран сак цис ки код. За дол жи телно, при под не су ва ње на 
об ра зе цот при ло же те го на ло гот ПП50 за из врше на та 
уп ла та на ад ми нис тра тив на такса.

КО гА Се ВРшИ ИС ПОл НУ ВА ње НА ДА НОч НИ ОТ  
ДОлг СО ПРе бИ ВАње?

Сог лас но член 25 од За ко нот, ис пол ну ва ње на 
да но чен долг со пре би ва ње се врши во слу чај ко га 
да ноч но то по ба ру ва ње на да ноч ни от об врз ник е по го
ле мо од да ноч ни от долг и из но сот на по ве ќе пла те ни от 
да нок се ко рис ти за на ми ру ва ње на да но чен долг по 
ист ос нов кој прис тиг ну ва по доц на или по ба ра ње на 
да ноч ни от об врз ник се врши пов рат или се на ми ру ва
ат прис тигна ти дол го ви по друг ос нов. Во по ста пка на 
пре би ва ње од из но сот на по ве ќе пла те ни от да нок од 
од ре ден вид мо же да се на ми ру ва ат да ноч ни дол го ви 
кои се од не су ва ат за ис ти от или за друг вид на да нок.

Важ но е да се на по мене, де ка по ста пката на пре
би ва ње мо же да ја ини ци ра и УЈП ко га врз ос но ва 
на по да то ци те од да ноч ни те еви денции, ќе ут врди 
де ка да ноч ни от об врз ник има по ве ќе пла тен да нок, 
за кој не ба рал вра ќа ње и не нап ла те ни да ноч ни 
дол го ви по дру ги ос нови, при што УЈП ќе по ба ра 
од да ноч ни от об врз ник сог лас ност да из врши пре
би ва ње на по ве ќе пла те ни от да нок и да но чен долг.

Во ус ло ви ко га да ноч но то по ба ру ва ње е по го ле мо 
од да ноч ни от долг и да ноч ни от об врз ник има по ве ќе 
пла тен да нок, об врз ни кот мо же да под не се ба ра ње 
за вра ќа ње на по ве ќе пла те ни от да нок. Во ва ков слу
чај, ако по из врше ни от увид во да ноч ни те еви денции 
на УЈП, се кон ста ти ра де ка да ноч ни от об врз ник има 
неп ла те ни да ноч ни дол го ви врз дру ги ос нови, то гаш 
УЈ П од да ноч ни от об врз ник ќе по ба ра сог лас ност да 
из врши пре би ва ње на да ноч ни те дол го ви и по ве ќе 
пла те ни от да нок. По до би е на та сог лас ност од об врз
ни кот, по ве ќе пла те ни от да нок ќе се пре бие со неп ла
те ни те дол гови, а до кол ку по пре би ва ње ос та не из нос 
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на по ве ќе да нок, ис ти от ќе му се вра ти на да ноч ни от 
об врз ник.

Даночнипобарувања

Во слу чај кога, да но кот за од ре ден да но чен пе ри од 
е ут врден ка ко по ба ру вање, при ја ве но во про пи ша на
та да ноч на та при јава, за кое да ноч ни от об врз ник има 
пра во на вра ќање, по стои даночнопобарување. Тоа 
по ба ру вање, се на ма лу ва за из но сот на по стој ни от 
долг за ис ти от да нок (кој се од не су ва за дру ги да
ноч ни пе ри оди). Ако пре ос та на та та раз ли ка е по ве ќе 
пла тен да нок, по ве ќе пла те ни от да нок на ба ра ње на 
да ноч ни от об врз ник се пре би ва со  неп ла те ни да
ноч ни дол гови, од нос но од тој из нос се на ми ру ва ат 
неп ла те ни да ноч ни дол го ви врз дру га ос нова, или се 
врши вра ќа ње на да ноч ни от об врз ник или ос та ну ва 
за на ми ру ва ње на да но чен долг врз ис та ос но ва кој 
прис тиг ну ва по доцна. 

По ве ќе пла тен да нок по стои и во слу чај ко га да
ноч ни от об врз ник пла тил по го лем из нос во од нос на 
из но сот на да но кот ут врден ка ко долг за пла ќа ње за 
со од ве тен да но чен пе риод. И во овој слу чај по ве ќе 
пла те ни от да нок на ба ра ње (со сог лас ност) на да
ноч ни от об врз ник се пре би ва со неп ла те ни да ноч ни 
дол гови, од нос но од тој из нос се на ми ру ва ат неп
ла те ни да ноч ни дол го ви  врз дру га ос нова,  или се 
врши вра ќа ње на да ноч ни от об врз ник или ос та ну ва 
за на ми ру ва ње на да но чен долг врз ис та ос но ва кој 
прис тиг ну ва по доц на .

ПовеќеПлатенДДв

Сог лас но член 45 од За ко нот за данокот на до
да де на вред ност, ако из но сот на прет ход ни от да нок 
во од ре ден да но чен пе ри од е по го лем од из но сот на 
да но кот кој е пресме тан за про ме тот, кој го из вршил, 
ка ко и за про ме тот за кои тој е да но чен долж ник спо
ред член 32а од овој за кон, раз ли ка та му се вра ќа 
на да ноч ни от об врз ник, врз ос но ва на не го во ба ра ње 
кое го ис ка жу ва во да ноч на та при јава. акоданочни
отобврзникнеискажетаквобарање,разликатасе
пренесува какоданочнааконтација заследниот
даноченпериод.

Да ноч но то по ба ру ва ње за ДДВ, се ис ка жу ва  на по
ле 28 во ДДВ при ја ва та (Oб ра зец ДДВ  04)

Из но сот на при ја ве но то по ба ру ва ње за ДДВ, мо же 
да би де ко ре ги ран од стра на на УЈП, до кол ку во по ста

пка на над во реш на кон тро ла се ут врди де ка да ноч ни от 
об врз ник не го пресме тал точ но да но кот за со од вет
ни от да но чен пе риод, со што при ја вил по го ле мо или 
по ма ло да ноч но по ба ру ва ње или при ја вил да но чен 
долг на мес то да ноч но по ба ру вање. Но во ут врде но
то (зго ле мено) да ноч но по ба ру ва ње за ДДВ има ист 
ка рак тер ка ко при ја ве но то да ноч но по ба ру ва ње за 
со од вет ни от да но чен пе ри од (со или без ба ра ње за 
вра ќа ње  оз на ка "х" пред из но сот на да ноч но то по ба
ру ва ње во да ноч на та при јава) и на ист на чин мо же да 
се пре би ва со неп ла те ни да ноч ни дол гови.

ПовеќеПлатенДанокнаДобивка

Ако да ноч ни от об врз ник ба ра вра ќа ње на по ве ќе 
пла те ни от да нок во Обра зе цот ДБ , го оз на чу ва ре ден 
број 36АОП44.

До кол ку да ноч ни от об врз ник ис ка жал ба ра ње за 
вра ќа ње, со оз на чу ва ње на АОП  44 од об ра зе цот 
ДБ, из но сот на по ве ќе пла те ни от да нок на до бив ка 
нај нап ред ќе се на ма ли за по стоеч ки от долг за да нок 
на до бив ка по да но чен би ланс  за дру ги да ноч ни пе
ри о ди, а из но сот кој пре ос та ну ва мо же да се пре би ва 
со неп ла те ни те да ноч ни дол го ви по дру ги ос нови, по 
до би е на та сог лас ност од да ноч ни от об врз ник. Сог лас
но член 41 став 21 од За ко нот за да но кот на до бивка, 
ако об врз ни кот на да но кот на до бив ка не ба ра вра ќа ње 
на по ве ќе уп ла те ни от да нок, по ве ќе пла те ни от из нос 
ќе се сме та ка ко акон та ци ја за на ред ни от пе риод.

Из но сот на при ја ве ни от по ве ќе пла тен да нок, мо же 
да би де ко ре ги ран од стра на на УЈП, до кол ку во по ста
пка на над во реш на кон тро ла се ут врди де ка да ноч ни от 
об врз ник не го пресме тал точ но да но кот за со од вет
ни от да но чен пе риод, со што при ја вил по го ле мо или 
по ма ло да ноч но по ба ру ва ње или при ја вил да но чен 
долг на мес то да ноч но по ба ру вање. Но во ут врде ни от 
(зго ле мен) из нос на по ве ќе пла тен да нок на до бив ка 
има ист ка рак тер ка ко при ја ве ни от из нос во да ноч ни от 
би лан с  и на ист на чин мо же да се пре би ва со неп ла
те ни да ноч ни дол гови.

каматаПресметанавокористна
Даночниотобврзник

Упра ва та за јав ни при хо ди сог лас но од ред би те од 
За ко нот, и по себ ни те да ноч ни про писи, пресме ту ва 
ка ма та за доц не ње при пла ќа ње на да но чен долг врз 
то вар на да ноч ни от об врз ник и ка ма та за доц не ње 
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при вра ќа ње на по ве ќе пла тен да нок во ко рист на да
ноч ни от об врз ник. Вкуп на та пресме та на ка ма та мо же 
да би де во ко рист на да ноч ни от об врз ник и ис та та 
мо же да се пре би ва со неп ла те ни да ноч ни дол го ви 
на об врз ни кот.

ДаночниДолговикоиможатДа
сепребиваат

Да но чен долг е из но сот на да нок или на друг вид 
на јав на да вач ка  кој да ноч ни от об врз ник е дол жен 
да го пла ти  на на чин про пи шан со За ко нот. Од по ве
ќе пла те ни от да нок, врз би ло ко ја од ос но ви те мо же 
да се врши нап ла та  на неп ла те ни да ноч ни дол го ви и 
дол го ви за спо ред ни да ноч ни да вач ки на об врз ни кот.

Ви до ви на да нок кои мо же да се пре би јат:
• ДДВ;
• Ка ма та за да нок на до да де на вред ност;
• Да нок на до бивка;
• Ка ма та за да нок на до бивка;

• Пер со на лен да нок на до ход;
• Ка ма та за пер со на лен да нок на до ход;
• Ед нок рат ни так си; и 
• Глоби.

пополнувањенабарањетозапребивање
наДаноченДолгсоповеќеплатенДанок
(образецуЈп-ун-3.2-38/1)

ДруштвотоВестелДООЕЛималоевидентира
нопобарувањепоосновнакаматаодданокнадода
денавредноствоизносод35.555.Воистиотизнос,
друштвотозаисплатеннадоместокнафизичко
лицепоосновнадоговорзаделоиманеплатена
обврскапоосновнаперсоналенданокнадоход.Со
целзатворањенаданочнитепобарувањаиобврски
друштвото спровело постапка за пребивањена
даночниотдолгсоповеќеплатенданок.

пример1:

1/1

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

IS
O

 9
00

1:
20

08

УЈП-Ун-З.2-38/1

Податоци За составУвачот

Назив / 
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

Податоци За ПотПисникот

Име и презиме

ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за 
обработката

б а р а њ е
 за пребивање на даночен долг со 

повеќе платен данок

даночно ПобарУвање даночен долг

вид на данок износ на даночно побарување вид на данок износ на даночен долг

ДДВ ДДВ

ДДВ камата ДДВ камата

ДД ДД

ДД камата ДД камата

ПДД ПДД

ПДД камата ПДД камата

Еднократна такса

Глоби

Вкупно Вкупно

* Образецот е објавен на веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/123 и важи од 24.06.2014 година

ПрилоЗи

Исправка на  
УЈП-УН-З.2-38 Број: 

ЕДБ / ЕМБГ

Назив / Име и презиме 

Aдреса на седиште / 
живеалиште

Телефон

е-пошта

начин на УПлата на адМинистративна такса

Преку образец ПП50
* задолжително приложете го налогот ”ПП50˝ за извршената уплата на административна такса
Преку системот еNAPSYS. Внесете го трансакцискиот код: ........................................................
* за добивање на трансакциски код пратете СМС порака на бројот 144 166 со текст: TM Ime Prezime Iznos

иЗнос на адМинистративна такса: 

4 0 3 0 9 8 7 4 5 5 0 2 0

вестелДооел-скопје

Првомајска бр. 32/6 Скопје

0 2 3 0 6 8 0 4 4
vestel@yahoo.com

3 5 5 5 5

3 5 5 5 5

3 5 5 5 5

3 5 5 5 5

3 0 0
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РешениезапРебивањенаповеќеплатениотданокиданочнидолгови

По спро ве ду ва ње  на це ла та по ста пка и до кол ку по стои ос нов за пре би ва ње на по ве ќе пла тен на лог и 
да но чен долг, УЈП но си Ре ше ние за пре би ва ње на по ве ќе пла тен да нок и да но чен долг.Ре ше ни е то за пре би
ва ње се дос та ву ва до да ноч ни от об врз ник и до Ге не рал на та ди рек ци ја на УЈП. Во ре ше ни ето, се ут врду ва ат 
да ноч ни те дол го ви и по ба ру ва ња кои се пре би ва ат (по вид, из нос и до ку мент), вкуп ни от из нос за пре би ва ње 
и  из но сот на по ве ќе пла те ни от да нок кој пре ос та ну ва за вра ќање.

Р е  ш е  н и  е

Барањето на даночниот обврзник од вестелдооелСкопје со ЕДБ 4030987455020.Се Уважува целосно/
делумно/

Се врши пРебивање на повеќе платен данок/ пресметана камата со даночни долгови на даночниот 
обврзник во вкупен износ од 35.555,00ден.

Со пребивањето се врши иСплатана повеќе платениот данок / пресметаната камата и наплатана 
даночните долгови на даночниот обврзник по следните основи:

иСплатанапобаРУвањанаповеќеплатениданоЦи 

виднаданок
Ц
д

документ број валута износ
исплатна

с-ка
приходна
шифра

ддвкМ д ДДВКМ 31.08.2015 35.555,00 8401482715 714118

вкупно 35.555,00

даночнидолгови

виднаданок
Ц
д

документ број валута износ
Уплатна
сметка

приходна
шифра

пдд ц ПДД 09.07.2015 35.555,00 8401481466 711122

вкупно 35.555,00

остат.запов.пл.завр

Жалбата изјавена против ова Решение не го одлага неговото извршување

Даночниот обврзник Вестел ДООЕЛ од Скопје поднесе Барање 3839/1 од 10.07.2015 година до Управата 
за јавни приходи  Регионална дирекција Скопје да изврши пребивање на повеќе платен данок / пресметана 
камата со даночни долгови. Со увид во евиденцијата која за даночниот обврзник се води во Управата за 
јавни приходи се утврди дека истиот има повеќе платен данок / пресметана камата во износ од 35.555,00 
денари и неплатени долгови за даноци и споредни даночни давачки, по основите и во износите кои се 
наведени во диспозитивот на Решението. По утврдената фактичка состојба се одлучи повеќе платениот 
данок / пресметана камата да се пребие со даночните долгови за износ од 35.555,00 денари, а остатокот 
од повеќе платениот данок / пресметана камата од 0,00 денари да му се врати на даночниот обврзник.

Упатствозаправносредство: Против ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето, преку Управа за јавни приходи до Министерство за финансии, во два примероци со потврда 
за уплата на 250,00 денари административна такса на Трезорска сметка 100000000063095, Народна банка 
на РМ, уплатна сметка 840ХХХ03161, приходно конто 722313, согласно Тарифен број 2 од Законот за 
административни такси ("Службен весник на РМ", број 17/93...84/12).
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Во од ред би те на  За ко нот за вра бо ту ва ње 
на ин ва лид ни ли ца  (во про дол же ние За ко нот) 
"Служ бен вес ник на РМ", број 44/00...129/15, се 
про пи ша ни по себ ни те ус ло ви за вра бо ту ва ње и 
ра бо те ње на ин ва лид ни ли ца ка ко и ус ло ви те за 
ос но ва ње и по год нос ти те за ра бо те ње на тр гов
ско то друш тво за вра бо ту ва ње на ин ва лид ни 
ли ца  заш тит но друш тво. Сог лас но  За кон ски те 
про писи, друш тва та кои што вра бо ту ва ат ин ва
лид ни ли ца ка ко и заш тит ни те друш тва до би ва
ат по год нос ти во де лот на ос ло бо ду ва ње то од 
пла ќа ње на при до неси, ка ко и ос ло бо ду ва ње 
од пла ќа ње на дру ги да вач ки спре ма држа вата. 
Ова е се со цел во на со ка да се пот тик нат ра бо
то да ва чи те и друш тва та да вра бо ту ва ат ли ца 
кои има ат од ре ден ин ва ли ди тет.

Иван СТОЈАНОВ

СПЕ ЦИ ФИЧ НОС ТИ ПРИ ВРА БО ТУ ВА ЊЕ  
И ПРЕСМЕТ КА НА ПЛА ТА ЗА ИН ВА ЛИД НИ ЛИ ЦА И СПЕ ЦИ ФИЧ НОС ТИ 

КАЈ ЗАШ ТИТ НИ ДРУШ ТВА

ИН ВА ЛИД НИ ЛИЦА

Ин ва лид ни ли ца во смис ла на За ко нот се ли ца со 
ош те тен вид, ош те тен слух, со преч ки во гла сот, го во
рот и ја зи кот, те лес но ин ва лид но лице, ли ца со преч ки 
во ин те лек ту ал ни от раз ви ток и ли ца со ком би ни ра ни 
пречки. Ис то та ка ка ко ин ва лид ни ли ца се сме та ат и 
ли ца та кои по ра ди сте пе нот на ин ва лид ност има спе
ци фич ни пот ре би во ра бо те ње то и ли ца кои се сме та ат 
за ин ва ли ди на тру дот со пре ос та на та или на ма ле на 
ра бот на спо соб ност ако се во дат во еви денци ја та на 
АВРМ ка ко нев ра бо те но лице.

Сог лас но член 2 став 3 од За ко нот, ин ва лид нос та 
врз основа на под не се но ба ра ње од ин ва лид но лице, 
не го ви от ро ди тел или ста ра тел се утврдува од стра
на на ко ми си ја за оце на на ра бот на та спо соб ност на 
Фон дот за пен зис ко и ин ва лид ско оси гу ру ва ње на 
Ма ке до нија, ос вен ако ин ва лид нос та на ли це то не е 
пот врде на од друг над ле жен ор ган. 

ДА НОЧ НИ ОС ЛО БО ДУ ВА ЊА И ОЛЕС НУ ВА ЊА ЗА 
ВРА БО ТУ ВА ЊЕ НА ИН ВА ЛИД НО ЛИЦЕ

Ко га се ра бо ти за по вол нос ти те кои за ко но да ве
цот ги да ва за вра бо ту ва ње на ин ва лид ни ли ца (ли ца 
со ош те тен вид, слух, со преч ки во гла сот, го во рот и 
ја зи кот, те лес но ин ва лид но лице, ли ца со преч ки во 
ин те лек ту ал ни от раз ви ток и ли це со ком би ни ра ни 
пречки), сог лас но член 7 од за ко нот, ин ва лид ни те ли ца 
се ос ло бо ду ва ат од пла ќа ње на пер со на лен да нок и 
од при до нес за пен зис ко и ин ва лид ско оси гу ру вање, 
при до нес за здрав стве но оси гу ру ва ње и при до нес за 
вра бо ту вање. 

Сред ства та за со ци јал ни те при до не си се обез
бе ду ва ат од Бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја што 
зна чи де ка при под не су ва ње на МПИН пресмет ката, 
во дек ла ра ци ја та ра бо то да ва чот е дол жен да ги пла ти 
при до не сите, а по сле тоа од Бу џе тот се одоб ру ва ат 
сред ства кои се вра ќа ат на ра бо то да ва чот за де лот на 
при до не сите. Бу џе тот на РМ сред ства та за при до нес 
за пен зис ко и ин ва лид ско оси гу ру вање, при до не сот за 
здрав стве но оси гу ру ва ње и при до не сот за вра бо ту ва
ње за ин ва лид ни те ли ца ги обез бе ду ва најмногуво
висинанапридонеситенаосновицатаоддвенето
просечниплатиисплатенивоРепубликаМакедони
јавопретходниотмесец. Од ова про из ле гу ва де ка 
до кол ку при ис пла та на пла та  на ин ва лид но то лице, 
из но сот на не то пла та та е над из но сот на две про сеч
ни не то пла ти ис пла те ни во РМ во прет ход ни от ме
сец, за разликата од нето плата која го надминува 
овој износ, средствата за придонеси ги плаќа 
работодавачот.

ОБ ВРСКИ НА РА БО ТО ДА ВА ЧОТ СПРЕ МА  
ВРА БО ТЕ НО ТО ИН ВА ЛИД НО ЛИЦЕ

Ра бо то да ва чот е дол жен на вра бо те но то ин ва лид
но ли це да му соз да де со од вет ни ус ло ви за ра бо те
ње и да го адап ти ра ра бот но то мес то во за вис ност 
од по зи ци јата, ви дот и сте пе нот на об ра зо ва ни е то и 
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Пример:

видотистепенотнаинвалидноста.Заработатакоја
јаизвршуваинвалиднотолице,работодавачотедол
жендамуисплаќаплатасогласноЗакон,колективен
договоридоговорзавработување.

ПРАКТИЧЕНПРИМЕРЗАПРЕСМЕТКАНАПЛАТА

Припресметканаплататаработодавачотпреддос
тавувањенаМПИНпресметкатаедолжендоУправата
заЈавниПриходидагидостависледнитедокументи:

1. ПотврдаиздаденаодЗаедницатазазаштитни
друштва наРепубликаМакедонија за испол
нувањена условитеодчлен7одЗаконот за
вработувањенаинвалиднилица.Засекоеново
вработувањеилипрестанокнаработеноднос
наинвалиднолицеседоставувановапотврда
издаденаодЗаедницатазазаштитнидруштва
наРепубликаМакедонија.

ЗапополнувањенаМПИНпријаватаработодава
чоткојвработуваинвалиднолицевополето3.23за
лицетокоеимадобиенопотврдадекаеинвалидно
лицепополнувашифра247придонесфинансиран
одМинистерствотозафинансиизавработениин
валиднилицаспоредчлен2став1одЗаконотза
вработувањенаинвалиднилица,авополето3.24
севнесуваатчасовитезакоисекористирефундира
њенапридонеси.

Пресметканаплата
Р.бр. Опис Стапка Износ
1. Брутоплата 25.000
2. ПридонесзазадолжителноПИО 18% 4.500
3. Придонесзазадолжителноздрав

ственоосигурување
7,3% 1.825

4. Дополнителенпридонесзазадол
жително осигурување во случај
повредаипрофесионалнозабо
лување

0,5% 125

5. Придонесзазадолжителнооси
гурувањевослучајнаневработе
ност(придонесзавработување)

1,2% 300

6. Вкупнипридонеси 27% 6.750
7. Брутоплатанамаленазапридо

неси(7=16)
18.250

8. Личноослободување 7.320
9. Даночнаосновазапресметкана

персоналенданокнадоход
10.930

10. Персоналенданок 10% 1.093
11. Нетоплата(11=1610) 17.157

ПополнувањенаМПИНпријавата

 Вополе3.0дополе3.4цсепополнуваатподатоци
заосигуреникотитоа:ЕМБГ,Презиме,ИмеиБрој
наделовнаединица,Ознаканаподрачнатаедини
цазаиздавањенапотврдизаплатенпридонесза
здравственоосигурување,Ознаканаопштинатана
обврзникотзаплаќањенапридонесииперсонален
данок;

 Поле3.5Траењенастажводенови................ 31
 Поле3.6Ефективнаработачасови............. 176
 Поле3.7Износзаефективнаработа....... 17.157
 Поле3.14Основицазапресметување

напридонесбрутоплатаво
вкупенизнос.................................................. 25.000

 Поле3.15Придонесзазадолжително
ПИО................................................................. 4.500

 Поле3.40Придонесзазадолжително
здравственоосигурување.............................. 1.825

 Поле3.42Дополнителенпридонес
заздравственоосигурување............................ 125

 Поле3.44Придонесзаосигурувањево
случајнаневработеност................................... 300

 Поле3.46Персоналенданок
надоход.......................................................... 1.093

 Поле3.17Шифразавиднастажна
осигурување..................................................... 0050

 Поле3.23Ознакананадлеженорган
обврзникзапресметкаиуплатана
придонес........................................................... 247

 Поле3.24Часовизакоиплаќа
надлеженорган.................................................. 176

 Поле3.25Основицазапресметкана
придонескојгоплаќанадлеженорган................. /

 Поле3.13Нетоплата................................. 17.157
 Поле3.31Ефективнанетоплата.............. 17.157

При поднесување наМПИН пресметката, во
декларацијата заприем кој ја испраќаУЈП,изно
сотнапридонеситекоисепресметанизачасовите
внесени во поле 3.24, потребно е обврзникот за
доставувањенаМПИНпресметкатадагиплати,а
послезаиститеепотребнодапобарарефундација
одМинистерствотозатрудисоцијалнаполитика,
којаепропорционалнаспоредбројотначасовиво
поле3.24.Заизносотнапресметаниотперсонален
данокнадоход,обврзникотецелосноослободен
однеговоплаќање.
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КНИЖЕЊЕ:

4210 - Пла та и на до мес то ци  
на пла та - нето ..........................17.157

4211 - Пер со на лен да нок на  
пла та и на до мес то ци  
на плата .......................................1.093

4212 - При до не си за за дол жи тел но  
со ци јал но оси гу ру ва ње ..............6.750
2400 - Об врски за плата ...........................17.157
2340 - Об врски за пер со на лен  

да нок на плата .................................1.093
2341 - Об врски за при до нес  

за за дол жи тел но  
пен зис ко и ин ва лид ско  
оси гу ру вање .....................................4.500

2342 - Об врски за при до нес за  
за дол жи тел но здрав стве но  
оси гу ру вање .....................................1.825

2343 - Об врски за до пол ни те лен  
при до нес за здрав стве но  
оси гу ру вање ........................................125

2344 - Об врски за при до нес за  
вра бо ту ва ње во слу чај на  
нев ра бо те ност ....................................300

Пресметканаплата

2400 - Об врски за плата ......................17.157
2340 - Об врски за пер со на лен  

да нок на плата ............................1.093
2341 - Об врски за при до нес за  

за дол жи тел но пен зис ко и  
ин ва лид ско оси гу ру вање ............4.500

2342 - Об врски за при до нес за  
за дол жи тел но здрав стве но  
оси гу ру вање ................................1.825

2343 - Об врски за до пол ни те лен  
при до нес за здрав стве но  
оси гу ру вање ...................................125

2344 - Об врски за при до нес за  
вра бо ту ва ње во слу чај на  
нев ра бо те ност ................................300
1000 - Жи ро сметка ..................................23.907
7698 - При хо ди од рефун да ции  

за пла та и дру ги  
на до мес тоци ....................................1.093

Исплатенаплата,придонеси
подекларацијаодУЈП

1350 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за за дол жи тел но пен зис ко  
и ин ва лид ско оси гу ру вање .........4.500

1351 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за за дол жи тел но  
здрав стве но оси гу ру вање ..........1.825

1352 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
дополнителен при до нес за  
здрав стве но оси гу ру вање .............125

1353 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за вра бо ту ва ње во  
слу чај на нев ра бо те ност ...............300
7698 - При хо ди од рефун да ции  

за пла та и дру ги на до мес тоци ........6.750
Побарувањезарефундирањенапридонеси

1000 - Жи ро сметка ................................6.750
1350 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  

при до нес за за дол жи тел но пен зис ко  
и ин ва лид ско оси гу ру вање .............4.500

1351 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за за дол жи тел но  
здрав стве но оси гу ру вање ...............1.825

1352 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
дополнителен при до нес за  
здрав стве но оси гу ру вање ..................125

1353 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за вра бо ту ва ње во  
слу чај на нев ра бо те ност ....................300

Вратенипридонесикоисепобаруваатод
државатапоосновнавработувањенаинвалиднолице

ЗАШТИТНИДРУШТВА

За ко нот за вра бо ту ва ње на ин ва лид ни ли ца ка ко 
што и прет ход но бе ше на ве де но ги ре гу ли ра  по себ-
ни те ус ло ви за вра бо ту ва ње и ра бо те ње на ин ва лид-
ни ли ца ка ко и ус ло ви те за ос но ва ње и по год нос ти те 
за ра бо те ње на тр гов ско то друш тво за вра бо ту ва ње 
на ин ва лид ни ли ца - заш тит но друш тво. Заш тит ни те 
друш тва сог лас но член 9 од За ко нот се ос но ва ат ка ко 
тр гов ски друш тва и ис то то мо ра да ис пол ну ва од ре-
де ни ус ло ви про пи ша ни во За ко нот со цел да би де 
ре гис три ра но ка ко заш тит но друш тво. Заш тит но то 
друш тво мо же да се ос но ва и да ра бо ти ка ко заш тит но 
друш тво ако вра бо ту ва нај мал ку де сет ли ца на не оп-
ре де ле но вре ме од кои нај мал ку 40% се ин ва лид ни 
ли ца од вкуп ни от број на вра бо тени, од кои нај мал ку 
по ло ви на се ли ца со ут врде на ин ва лид ност (ли ца 
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со ош те тен вид, слух, со преч ки во гла сот, го во рот 
и ја зи кот, те лес но ин ва лид но лице, ли ца со преч ки 
во ин те лек ту ал ни от раз ви ток и ли це со ком би ни ра ни 
пречки). Ко га се ра бо ти за но во ос но ва но заш тит но 
друш тво ис то то е долж но во пе ри о дот од 90 де на да ги 
вра бо ти си те ра бот ници, сме та но од де нот на прво то 
вра бо ту ва ње на ра бот ник на не оп ре де ле но време, во 
спро тив но не го стек ну ва ста ту сот на заш тит но друш
тво и на ред ни те пет  го ди ни не мо же да ра бо ти ка ко 
заш тит но друш тво, во кој рок ос но ва чот или член на 
не го во то по тес но се меј ство не мо же да ос но ва но во 
заш тит но друш тво.

До кол ку прав ни от суб јект го на ма ли бро јот на 
вра бо те ни на не оп ре де ле но време или бро јот на 
вра бо те ни ин ва лид ни ли ца, од нос но не ги ис пол ну
ва ус ло ви те со кој се стек нал со ста тус на заш тит но 
друш тво, ис то то не го гу би ста ту сот на заш тит но 
друш тво ако не ги ис пол ну ва ус ло ви те до 90 де на 
неп ре ки нато. До кол ку заш тит но то друш тво 90 де
на неп ре ки на то не ги ис пол ну ва ус ло ви те да би де 
заш тит но друш тво, или во те кот на ра бо те ње то на 
заш тит но то друш тво по ве ќе од три па ти во вкуп но 
тра е ње од 90 де на, го гу би ста ту сот на заш тит но 
друш тво и на ред ни те пет го ди ни не  мо же да ра бо ти 
ка ко заш тит но друш тво.

ДАНОЧНИОЛЕСНУВАЊАИОСЛОБОДУВАЊА
ОДПЛАТА

Заш тит ни те друш тва ис то ка ко и дру ги те тр гов ски 
друш тва за вра бо те ни те ин ва лид ни ли ца се ос ло бо де
ни од пла ќа ње на пер со нал ни от да нок од до ход ка ко и 
од сред ства та за при до нес за пен зис ко и ин ва лид ско 
оси гу ру вање, при до нес за здрав стве но оси гу ру ва ње и 
при до нес за вра бо ту ва ње и тоа до ви си на од из но сот 
на ос но ви ца од две не то про сеч ни пла ти ис пла те ни во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во прет ход ни от ме сец. 

Раз ли ка та кај заш тит ни те друш тва сог лас но член 
10 од За ко нот е, што ис ти те до би ва ат и по вол нос ти 
во де лот на ос ло бо ду ва ње то од пла ќа ње на при до нес 
за ПИО и пер со на лен да нок на до ход  за вра бо те
ни те ли ца кои не се ин ва лид ни ли ца или ин ва ли ди 
на тру дот. Тоа зна чи де ка заш тит ни те друш тва се 
долж ни за вра бо те ни те кои не се ин ва лид ни ли ца и 
ин ва ли ди на тру дот да ги пла тат из но си те на пресме
та ни те при до не си за за дол жи тел но здрав стве но 
оси гу ру вање, до пол ни тел но здрав ство и при до не сот 
за вра бо ту вање.

Заштитнидруштва
(даночниолеснувањаиослободувањапри

пресметканаплата)
ИНВАЛИДНОЛИЦЕ НЕИНВАЛИДНОЛИЦЕ

Осло бо ду вања Осло бо ду вања
Пер со на лен да нок на до ход Пер со на лен да нок на до ход
При до нес за пен зис ко и ин ва
лид ско оси гу ру вање

При до нес за пен зис ко и ин ва
лид ско оси гу ру вање

При до нес за за дол жи тел но 
здрав стве но оси гу ру вање 

При до нес за за дол жи тел
но оси гу ру ва ње во слу чај на 
нев ра бо те ност (при до нес за 
вра бо ту вање)



До пол ни те лен при до нес за 
за дол жи тел но оси гу ру ва ње во 
слу чај пов ре да и про фе си о
нал но за бо лу вање



Плаќаат Плаќаат

 При до нес за за дол жи тел но 
здрав стве но оси гу ру вање



При до нес за за дол жи тел
но оси гу ру ва ње во слу чај на 
нев ра бо те ност (при до нес за 
вра бо ту вање)



До пол ни те лен при до нес за 
за дол жи тел но оси гу ру ва ње во 
слу чај пов ре да и про фе си о
нал но за бо лу вање

Документикоиседоставуваатвоприлогна
МПИНпријавата

Заш тит ни те друш тва пред под не су ва ње на МПИН 
при ја ва та се долж ни до Упра ва та за јав ни при хо ди да 
ги дос та ват след ни те до ку менти:
1. Пот врда из да де на од За ед ни ца та за заш тит ни 

друш тва на РМ за ис пол ну ва ње на ус ло ви те од 
член 9 од За ко нот за вра бо ту ва ње на ин ва лид ни 
лица. За се кое но во вра бо ту ва ње или прес та нок 
на ра бо тен од нос се дос та ву ва но ва пот врда из
да де на од За ед ни ца та на заш тит ни друш тва на 
Ма ке до нија;

2. Спи сок на ин ва лид ни лица, вра бо те ни во заш тит но
то друш тво со по да то ци за име и пре зи ме и ЕМБГ.

ПРАКТИЧЕНПРИМЕРЗАПРЕСМЕТКАНАПЛАТА
КАЈЗАШТИТНИТЕДРУШТВА

При под не су ва ње на МПИН пресмет ка та тр гов ски
те друш тва кои до би ле ста тус на Заш тит ни друш тва 
пот реб но е при неј зи но по пол ну ва ње во по ле то 3.23 
за се кое ин ва лид но ли це да вне сат ши фра 247  при
до нес фи нан си ран од Ми нис тер ство то за фи нан сии 
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за вра бо те ни ин ва лид ни ли ца спо ред член 2 став 1 
од За ко нот за вра бо ту ва ње на ин ва лид ни лица, а за 
ли ца та кои не се ин ва лид ни во по ле 3.23 се по пол ну
ва ши фра 244  при до нес за ПИО и ос ло бо ду ва ње од 
ПДД за ли це вра бо те но во заш тит но друш тво кои не се 
ин ва лид ни ли ца и ин ва ли ди на тру дот фи нан си ра ни од 
Ми нис тер ство то за фи нан сии. Во по ле то 3.24 од МПИН 
при ја ва та се вне су ва ат ча со ви те за кои се рефун ди ра ат 
сред ства та за при до не си те од стра на на Бу џе тот на РМ. 
По пол ну ва ње то на ши ф ри те е за дол жи тел но со цел 
УЈП точ но да ги иден ти фи ку ва за кои ли ца е пот реб но 
да се из врши рефун ди ра ње на при до не си те и за кол ку 
ра бот ни са ати, и точ но да го из вес ти Ми нис тер ство то за 
труд и со ци јал на по ли ти ка за вра ќа ње на при до не сите.

  
Р.бр. Име и пре зиме Ста тус Бру то плата
1 Де јан Славков Ин ва лид но 

лице 25.000

2 Род на Стој мен ска Не ин ва лид
но лице 30.000

55.000

Р. 
бр. Опис Стапка Де јан 

Славков

Род на 
Стој

мен ска
1. Бру то плата 25.000 30.000
2. При до нес за за дол

жи тел но ПИО
18% 4.500 5.400

3. При до нес за за дол
жи тел но здрав стве но 
оси гу ру вање

7,3% 1.825 2.190

4. До пол ни те лен при
до нес за за дол жи
тел но оси гу ру ва ње 
во слу чај пов ре да и 
про фе си о нал но за бо
лу ва ње 

0,5% 125 150

5. При до нес за за дол
жи тел но оси гу ру ва ње 
во слу чај на нев ра бо
те ност (при до нес за 
вра бо ту вање)

1,2% 300 360

6. Вкуп ни при до неси 27% 6.750 8.100
7. Бру то пла та на ма

ле на за при до не си 
(7=16)

18.250 21.900

8. Лич но  
ос ло бо ду вање

7.320 7.320

9. Да ноч на ос но ва за 
пресмет ка на пер со
на лен да нок на до ход

10.930 14.580

10. Пер со на лен да нок 10% 1.093 1.458
11. Не то пла та  

(11=1610)
17.157 20.442

По пол ну ва ње на МПИН при ја вата

За Де јан Славков:

 Во по ле 3.0 до по ле 3.4ц се по пол ну ва ат по да то ци 
за оси гу ре ни кот и тоа: ЕМБГ, Пре зиме, Име и Број 
на де лов на еди ница, Оз на ка на под рач на та еди ни
ца за из да ва ње на пот врди за пла тен при до нес за 
здрав стве но оси гу ру вање, Оз на ка на оп шти на та на 
об врз ни кот за пла ќа ње на при до не си и пер со на лен 
да нок;

 По ле 3.5  Тра е ње на стаж во де нови ................ 31
 По ле 3.6  Ефек тив на ра бо та  ча сови............. 176
 По ле 3.7  Из нос за ефек тив на ра бота ....... 17.157
 По ле 3.14  Ос но ви ца за пресме ту ва ње  

на при до нес  бру то пла та во  
вку пен из нос .................................................. 25.000

 По ле 3.15  При до нес за за дол жи тел но  
ПИО ................................................................. 4.500

 По ле 3.40  При до нес за за дол жи тел но  
здрав стве но оси гу ру вање .............................. 1.825

 По ле 3.42  До пол ни те лен при до нес 
за здрав стве но оси гу ру вање ............................ 125

 По ле 3.44  При до нес за оси гу ру ва ње во 
слу чај на нев ра бо те ност ................................... 300

 По ле 3.46  Пер со на лен да нок  
на до ход .......................................................... 1.093

 По ле 3.17  Ши фра за вид на стаж на  
оси гу ру вање ..................................................... 0050

 По ле 3.23  Оз на ка на над ле жен ор ган 
об врз ник за пресмет ка и уп ла та на  
при до нес ........................................................... 247

 По ле 3.24  Ча со ви за кои пла ќа  
над ле жен ор ган .................................................. 176

 По ле 3.25  Ос но ви ца за пресмет ка на  
при до нес кој го пла ќа над ле жен ор ган ................. /

 По ле 3.13  Не то плата ................................. 17.157
 По ле 3.31  Ефек тив на не то плата .............. 17.157

За Род на Стој мен ска:

 По ле 3.5  Тра е ње на стаж во де нови ................ 31
 По ле 3.6  Ефек тив на ра бо та  ча сови............. 176
 По ле 3.7  Из нос за ефек тив на ра бота ....... 20.442
 По ле 3.14  Ос но ви ца за пресме ту ва ње  

на при до нес  бру то пла та во  
вку пен из нос .................................................. 30.000

 По ле 3.15  При до нес за за дол жи тел но  
ПИО ................................................................. 5.400
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 По ле 3.40 - При до нес за за дол жи тел но 
здрав стве но оси гу ру вање .............................. 2.190

 По ле 3.42 - До пол ни те лен при до нес
за здрав стве но оси гу ру вање ............................ 150

 По ле 3.44 - При до нес за оси гу ру ва ње во
слу чај на нев ра бо те ност ................................... 360

 По ле 3.46 - Пер со на лен да нок 
на до ход .......................................................... 1.458

 По ле 3.17 - Ши фра за вид на стаж на 
оси гу ру вање ..................................................... 0050

 По ле 3.23 - Оз на ка на над ле жен ор ган
об врз ник за пресмет ка и уп ла та на 
при до нес ........................................................... 244

 По ле 3.24 - Ча со ви за кои пла ќа 
над ле жен ор ган .................................................. 176

 По ле 3.25 - Ос но ви ца за пресмет ка на 
при до нес кој го пла ќа над ле жен ор ган ................. /

 По ле 3.13 - Не то плата ................................. 20.442
 По ле 3.31 - Ефек тив на не то плата .............. 20.442

Дек ла ра ци ја за прием:

Вид на при-
до нес

За дол-
жи те лен 
при до-
нес за 
ПИО

За дол-
жи те лен 

при до нес 
за Здрав-

ство

Про-
фе си о-
на лен 
до пол-

ни те лен 
при до-
нес од 
0,5%

При до-
нес за 
вра бо-
ту ва-
ње во 
слу чај 
на нев-
ра бо те-

ност

Пер со-
на лен 
да нок 

од 
плата

Бру то 
ос но вица 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00

При до нес од 
плата 9,900.00 4,015.00 275.00 660.00 2,551.00

Доп ла та до 
нај ни зок при-
до нес од про-
сеч на пла та 
во те ков ни от 
ме сец

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ме се чен 
из нос на 
при до нес

9,900.00 4,015.00 275.00 660.00 2,551.00

(-) Прет ход но 
дек ла-
ри ра ни 
из носи

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Акон та ција 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Ав то мат-
ски пов рат 
на сред-
ства

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Ка ма ти за 
за доц не то 
пла ќање

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Пов рат на 
сред ства 
од ид ни 
уп лати

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Вку пен из нос 
на при до не-
сот

9,900.00 4,015.00 275.00 660.00 2,551.00

Рефун ди ра-
ње на при до-
не си и ПД

9,900.00 1,825.00 125.00 300.00 2,551.00

Вку пен из нос на со ци јал ни при до-
не си и пер со на лен да нок

Вкуп но 
оси гу ре-

ници

Вкуп на не то ефек-
тив на плата

14,850.00 2 37,599.00
ВКУ ПЕН из нос на 
дек ла ра ци јата 52,449.00

 
Напомена: При ме рот е сим пли фи ци ран и пра вен 

за вра бо те ни 2 лица, со цел да не се 
при ка жу ва це ла пресмет ка за 10 или 
по ве ќе вра бо те ни од кои 40% се ин-
ва лид ни лица, кол ку што тр гов ско то 
друш тво - заш тит но друш тво е пот реб-
но да ги има за да го ис пол ну ва ус ло-
вот да би де ре гис три ран ка ко заш тит но 
друш тво.

Ка ко што мо же да се ви ди од при ме рот за под не се-
на та МПИН при ја ва од стра на на заш тит но то друш тво, 
об врз ни кот за пресмет ка на при до не си те до бил це-
лос но ос ло бо ду ва ње од пла ќа ње на ПДД во из нос од 
2.551 де нар, а за при до не си те за кои е ос ло бо ден од 
пла ќа ње пот реб но е ис ти те прво да ги плати, а по тоа 
да до бие рефун ди ра ње од стра на на Ми нис тер ство то 
за труд и со ци јал на по ли тика.

АКТУЕЛНО  •  КОМПЛЕТНО  •  ЕДНОСТАВНО ЗА ПРИМЕНА

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВО
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КНИЖЕЊЕ:

4210 - Пла та и на до мес то ци  
на пла та - нето ..........................37.599

4211 - Пер со на лен да нок на пла та  
и на до мес то ци на плaта .............2.551

4212 - При до не си за за дол жи тел но  
со ци јал но оси гу ру ва ње ............14.850
2400 - Об врски за плaта ...........................37.599
2340 - Об врски за пер со на лен  

да нок на плата .................................2.551
2341 - Об врски за при до нес за  

за дол жи тел но пен зис ко и  
ин ва лид ско оси гу ру вање ................9.900

2342 - Об врски за при до нес за за дол жи тел но 
здрав стве но оси гу ру вање ...............4.015

2343 - Об врски за до пол ни те лен при до нес  
за здрав стве но оси гу ру вање .............275

2344 - Об врски за при до нес за  
вра бо ту ва ње во слу чај на  
нев ра бо те ност ....................................660

Пресметканаплата

2400 - Об врски за плата ......................37.599
2340 - Об врски за пер со на лен  

да нок на плата ............................2.551
2341 - Об врски за при до нес за  

за дол жи тел но пен зис ко и  
ин ва лид ско оси гу ру вање ............9.900

2342 - Об врски за при до нес за за дол жи тел но  
здрав стве но оси гу ру вање ..........4.015

2343 - Об врски за до пол ни те лен при до нес  
за здрав стве но оси гу ру вање .........275

2344 - Об врски за при до нес за вра бо ту ва ње  
во слу чај на нев ра бо те ност ....660
1000 - Жи ро сметка ..................................52.449
7698 - При хо ди од рефун да ции за  

пла та и дру ги на до мес тоци ............2.551
Исплатенаплата,придонесиподекларацијаодУЈП

1350 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за за дол жи тел но пен зис ко  
и ин ва лид ско оси гу ру вање .........9.900

1351 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за за дол жи тел но  
здрав стве но оси гу ру вање ..........1.825

1352 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
дополнителен при до нес за  
здрав стве но оси гу ру вање .............125

1353 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за вра бо ту ва ње во  
слу чај на нев ра бо те ност ...............300
7698 - При хо ди од рефун да ции за  

пла та и дру ги на до мес тоци ..........12.150
Побарувањезарефундирањенапридонеси

1000 - Жи ро сметка ..............................12.150
1350 - По ба ру ва ња за  

по ве ќе пла тен при до нес  
за за дол жи тел но пен зис ко  
и ин ва лид ско оси гу ру вање .............9.900

1351 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за за дол жи тел но  
здрав стве но оси гу ру вање ...............1.825

1352 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
дополнителен при до нес за  
здрав стве но оси гу ру вање ..................125

1353 - По ба ру ва ња за по ве ќе пла тен  
при до нес за вра бо ту ва ње во  
слу чај на нев ра бо те ност ....................300

Вратенипридонесикоисепобаруваатод
државатапоосновнавработувањенаинвалиднолице

ДРУГИДАНОЧНИОСЛОБОДУВАЊАЗА
ЗАШТИТНИТЕДРУШТВА

Сог лас но од ред би те од За ко нот за вра бо ту ва ње 
на ин ва лид ни ли ца член 10 став 2, заш тит ни те друш-
тва се ос ло бо де ни од пла ќа ње на да нок од до бив ка 
и си те да вач ки од до бив ката. Ин те ре сен факт е што 
ова ос ло бо ду ва ње не е про пи ша но во За ко нот за 
да но кот на до бив ка ("Служ бен вес ник на РМ", број 
112/14 и 129/15) и врз ос но ва на тоа, ова ос ло бо-
ду ва ње заш тит ни те друш тва го ко рис тат сог лас но 
од ред би те про пи ша ни во За ко нот за вра бо ту ва ње 
на ин ва лид ни лица. 

Со За ко нот за да но кот на до бив ка пра во то на 
ос ло бо ду ва ње од да но кот на до бив ка не е ус ло ве-
но со ба ра ње за до би ва ње на ре ше ние од УЈП. Тоа 
прак тич но зна чи де ка за ос тва ру ва ње на ова пра во 
се гри жи ис клу чи во са ми от суб јект, при што во го-
диш ни от Да но чен би ланс кој што го под не су ва ат 
заш тит ни те друш тва пот реб но е да се штик ли ра 
по ле то за заш тит ни друш тва. При ова тре ба да се 
има пред вид де ка ос ло бо ду ва ње то од да но кот на 
до бив ка ќе за ви си од по стоја но ис пол ну ва ње на ус-
ло ви те за стек ну ва ње и зад ржу ва ње на ста ту сот на 
заш тит но то друш тво.
Напомена: Заш тит ни те друш тва има ат об врска до 

УЈП со го диш на та смет ка да дос та ват 
Обра зец ДБ, иа ко се ос ло бо де ни од 
пла ќање. УЈП об врската ис ка жа на во 
Да ноч ни от би ланс ав то мат ски ја рас к-
ни жу ва ка ко пла тена.
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Користењенагодишенодморза
"повозрасниработници"

При оп ре де лу ва ње то на вре мет ра е ње то на го
дишниотодморна оваа ка те го ри ја на ра бот ници, 
ра бо то да ва чот има об врска да го зго ле ми тра е ње то 
на го диш ни от од мор за уш те три ра бот ни де на од за
кон ски про пи ша ни те де но ви за ис ко рис ту вање. Ако 
се зе мат во пред вид дру ги те од ред би од За ко нот за 
ра бот ни те од но си за ут врду ва ње на вре мет ра е ње то 
на го диш ни от од мор, по воз рас ни те ра бот ни ци тре ба 
да го ко рис тат мак си му мот од 26 ра бот ни де на за го
ди шен од мор.

На ра бот ник (жена) на воз раст од 56 го ди ни 
воз раст ут врде но и е пра во на ко рис те ње на 
го ди шен од мор од 23 ра бот ни де на од кои 20 ра
бот ни де на за кон ски ми ни мум и 3 (три) ра бот ни 
де на по ос нов на ми нат труд. Ко га оваа ра бот
нич ка ќе на пол ни 57 го ди ни воз раст, вле гу ва 
во ка те го ри ја та на по воз рас ни ра бот ници, па 
от ту ка при  ут врду ва ње то на вре мет ра е ње то 
на го диш ни от од мор за на ред на та ка лен дар ска 
го дина, вре мет ра е ње то на го диш ни от од мор ќе 
и би де зго ле ме но за уш те до пол ни тел ни 3 (три) 
ра бот ни дена. На оваа ра бот нич ка ќе и би дат 
ут врде ни 26 ра бот ни де на го ди шен од мор.

Прекувременаработииноќнаработа

Ка ко по себ на заш ти та на овие ра бот ни ци е и заб
ра на та на ра бо то да ва чи те да ги ан га жи ра ат овие ли ца 
да ра бо тат пре кув ре ме на ра бо та или да из вршу ва ат 
ра бо та но ќе без при тоа да до би јат сог лас ност од ра
бот ни кот (член 180 од За ко нот за ра бот ни те од носи).  

Ко га ра бо то да ва чот ќе оп ре де ли пре кув ре ме на 
ра бо та и из вршу ва ње на ра бо та но ќе има об врска 

ЗаконскитенормивоРепубликаМакедонија
кои гипропишуваатправатаиобврските  на
работницитеиправатаиобврскитенарабо
тодавачите пропишуваат посебни услови за
заштитанаработницикоисенакрајотодсвојот
работенвект.нповозрасниработници,ипо
себниусловизапрестанокнаработниотоднос
заовиелицасоисполнувањенаусловитеза
одењевопензија.

Овиеправаиобврскисепропишанивослед
нитезаконскипрописи:

• ЗаконзаРаботнитеодноси("Службенвес
никнаРМ",број62/05...125/15),

• Општиот колективен договор за при
ватниот сектор од областа на стопан
ството ("Службен весник на РМ", број
88/09...119/15)и

• Законот за пензиското и инвалидското
осигурување ("СлужбенвесникнаРМ",
број98/12...173/15).

Биљана никОлОвСка

ПОСЕБнаЗаШТиТанаПОвОЗРаСни
РаБОТниЦи

Сог лас но од ред би те на За ко нот за ра бот ни те од
но си пред ви де на е по себ на заш ти та на по воз рас ни те 
ра бот ници. За да се ос тва ри оваа по себ на заш тита, 
За ко нот за ра бот ни те од но си го де фи ни ра по и мот "по
воз ра сен ра бот ник", а тоа се  ра бот ни ци те по во зрас ни 
од 57 го ди ни за же ни и 59 го ди ни за ма жи.

Оваа по себ на заш ти та се сос тои од оп ре де ле ни 
зго ле ме ни пра ва на по воз рас ни те ра бот ни ци што се 
од не су ва ат на:
 ко рис те ње на го диш ни от од мор,
 пре кув ре ме на та ра бо та, и
 ноќ на та ра бота. 

ЗаШТиТанаПОвОЗРаСниРаБОТниЦии
ПЕнЗиОниРаЊЕнавРаБОТЕни

Пример1:
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да по ба ра сог лас ност од по воз рас ни от ра бот ник за 
из вршу ва ње на вак ва та ра бота. Иа ко за ко нот не ја 
ут врду ва фор ма та на сог лас нос та на ра бот ни кот, 
сме та ме де ка таа тре ба да би де да де на во писме на 
форма. Ра бо то да ва чот оваа сог лас ност тре ба да ја 
до бие пред дос та ву ва ње на из вес ту ва ње то за пре кув
ре ме на ра бо та до Ми нис тер ство то за труд и со ци јал на 
по ли тика. 

ПРЕКИННАДОГОВОРОТЗАРАБОТАПОРАДИ
ВОЗРАСТНАРАБОТНИКОТ(ПЕНЗИОНИРАЊЕ)

Мож нос та за оде ње во пен зи ја на ра бот ни кот и 
ос тва ру ва ње то на пра ва та од пен зис ко оси гу ру вање, 
за ви си од два фак то ри кои е пот реб но да би дат ис
пол нети. Сог лас но За ко нот за ра бот ни те од но си на 
ра бо то да ва чот му се овоз мо жу ва да го пре ки не до го
во рот за вра бо ту ва ње на ра бот ни кот, ко га ра бот ни кот 
ќе на пол ни 64 го ди ни во зраст и  нај мал ку 15 го ди ни 
пен зи ски стаж. Но ова не е ус ло вот кој пред ви ду ва и 
за ми ну ва ње во пен зија. Усло ви те за пен зија, од нос
но ис пол ну ва ње то на пра ва та за пен зи о ни ра ње се 
про пи ша ни во За ко нот за пен зис ко и ин ва лид ско оси
гу ру ва ње сог лас но кој, оси гу ре ни кот стек ну ва пра во 
на ста рос на пен зи ја ко га ќе на пол ни 64 го ди ни жи вот 
(маж), од нос но 62 го ди ни жи вот (жена) и нај мал ку 15 
го ди ни пен зис ки стаж. Од тоа про из ле гу ва де ка и За
ко нот за ра бот ни те од но си и За ко нот за пен зис ко и 
ин ва лид ско оси гу ру ва ње пред ви ду ва ат дека, ус ло вот 
за прес та но кот на ра бот ни от од нос и стек ну ва ње на 
пра во то на ста рос на пен зи ја е воз рас та на ра бот ни кот 
и нај мал ку 15 го ди ни пен зис ки стаж. Па та ка пред ра
бот ни кот да на пол ни 64 го ди ни жи вот (маж), од нос но 
62 го ди ни жи вот (жена), ра бо то да ва чот пот реб но е да 
за поч не со под го тов ка на ис пол ну ва ње на об врските 
кон ра бот ни кот кој што тре ба да се пен зи о нира. 

Ра бо то да ва чо т  ги има след ни те об врски:
	да из гот ви "Решениезапрестанокнадогово

ротзавработувањепорадиисполнувањена
условитезастароснапензија",

	да му ис пла ти на ра бот ни кот от прем ни на при 
за ми ну ва ње во пен зија,

	да му овоз мо жи ко рис те ње на го ди шен од мор 
пред да ту мот на од ја ва та во АВРМ.

да му ис пла ти рег рес за го ди шен од мор
Решениетоза прес та нок на до го во рот за вра бо ту

ва ње по ра ди ис пол ну ва ње на ус ло ви те за ста рос на 
пен зи ја  тре ба да го сод ржи ос но вот  на пол нети 64/62 

го ди ни во зраст и  нај мал ку 15 го ди ни пен зи ски стаж и 
да ту мот на од ја ва во Агенци ја та за вра бо ту ва ње ко ја 
по пра ви ло тре ба да би де де нот на на пол ну ва ње на 
го ди ни те на жи вот на ра бот ни кот. 

Во од нос на отпремнинатакојамуследувана
работникотзазаминувањевопензија, За ко нот за 
ра бот ни те од но си во де лот „на до ме сту ва ње на тро шо
ци те по вр за ни со ра бо та та“ го ут врду ва са мо пра во то 
на ра бот ни кот на от прем ни на при оде ње во пен зи ја и 
упа ту ва на при ме на на ОКД П СОС во кој се ут врде ни 
ви си на та, ос но ви ца та и исп ла та на от прем ни ната.

Сог лас но ОКД П СОС от прем ни на та за за ми ну ва
ње во пен зи ја ко ја се ис пла ту ва на ра бот ни кот е во 
ви си на од нај мал ку двократенизнос од ос но ви цата. 
Ос но ви ца за пресме ту ва ње на овој на до мест прет ста
ву ва про сеч на та ме сеч на не то пла та по ра бот ник во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ис пла те на во по след ни те три 
ме сеци. Овој из нос за ра бот ни ци те кои ќе за ми нат во 
пен зи ја во ме сец ок том ври из не су ва 43.970,00 де нари. 
Овој из нос му се ис пла ту ва на ра бот ни кот на тран
сак цис ка смет ка и не под ле жи на пер со на лен да нок 
на до ход (член 6 ст.1 т.24 од За ко нот за пер со на лен 
да нок на до ход) и ис ти от сог лас но За ко нот за да но кот 
на до бив ка прет ста ву ва приз нат рас ход од да ноч ни 
цели. Ако ра бо то да ва чот на ра бот ни кот му ис пла ти 
по ви сок из нос на от прем ни на од за дол жи тел но про
пи ша ниот, на из но сот на раз ли ка та ра бо то да ва чот 
пла ќа пер со на лен да нок на до ход, и ис ти от во бру то 
из нос го вра ќа ка ко неп риз нат рас ход во Да ноч ни от 
Би ланс на кра јот на го ди ната. От прем ни на та ко ја се 
ис пла ќа за за ми ну ва ње во пен зи ја на ра бот ни кот му 
се ис пла ту ва со де нот на прес та но кот на ра бот ни от 
од нос на ра бот ни кот но нај доц на до де нот на ис пла
та та на по след на та плата. 

Ра бот ни кот кој за ми ну ва во пен зи ја пред да ту мот 
на од ја ва та од АВРМ има пра во да го ис ко рис ти го
дишниотодморво це лост, или пре ос та на ти от дел ако 
ве ќе ко рис тел дел од го диш ни от од мор. Ако да ту мот 
на пен зи о ни ра ње од нос но од ја ву ва ње на ра бот ни кот 
од АВРМ е во пе ри о дот на по че то кот на ка лен дар ска 
го ди на (ме сец Ја ну ари) и ра бот ни кот не мо же да го 
ко рис ти го диш ни от од мор за таа ка лен дар ска го дина, 
то гаш ра бо то да ва чот има об врска да го ис пла ти го
диш ни от од мор за ед но со ис пла та та на по след на та 
плата. 

Ра бот ни кот кој за ми ну ва во пен зи ја има пра во 
на регресза годишенодмор до кол ку го ис пол нил 
ус ло вот да ра бо ти кај ра бо то да ва чот 6 ме се ци во 
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календарскатагодина.Правотонаисплатанарегрес
загодишенодморимаатвработенитекоизаминува
атвопензијавопериодод1јулидо31декемвриво
календарскатагодина.

ПРОДОЛЖУВАЊЕНА
ДОГОВОРОТЗАВРАБОТУВАЊЕ
ПОИСПОЛНУВАЊЕНАУСЛОВИТЕ
ЗАПЕНЗИОНИРАЊЕ

Законотзаработнитеодносидозволуваработни
коткоигиисполнилусловитезапензионирање,асе
чувствуваработоспособендапобарапродолжување
надоговоротзавработување.

Работникотможедагопродолжидоговоротзавра
ботувањезауштетригодиниподследнитеуслови:
 дапобарапродолжувањенадоговоротзарабо

тасописменаизјавакојаќејадоставидорабо
тодавачотнајдоцнадо31августвотековната
годиназанареднатагодина.

Засекојанареднагодиназакојаработникотсака
дагопродолжидоговоротзавработувањејаимаиста
таобврскададоставиизјаванајдоцнадо31август.

Работодавачот е должен подадената изјава на
работникотдагопродолжидоговоротзавработување
најмногудо67годинивозраст(маж),односнонајмногу
до65годинивозраст(жена).

Заработникотдаможеда гооствариоваправо
долженедавнимаваданегопропуштирокотзадос
тавувањенаизјавата.

Условотовааизјавадаседаденајдоцнадо31Aв
густвотековнатазанареднатагодинамуовозмо
жуванаработодавачотдагопланиравработувањата
занареднатагодина.

ПОСТАПКАЗАДОБИВАЊЕНАСТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Постапката за добивање на старосна пензија е
утврденасоЗаконотзапензискотоиинвалидскооси
гурување.Работникотосигуреникот откако ќе биде
одјавенодАВРМподнесувабарањевофилијалитеи
деловницитенаФондотзаПИО,споредместотона
последнотоосигурување.Фондот заПИОдонесува
решение со кое ја утврдува старосната пензија на
осигуреникот.

Врзоснованачлен104одЗаконотзаработниодноси
(Сл.весник62/05),____________ДОО,соседиштенаул.
_____________бр.____Скопје,соЕДБС___________на
ден_______2015година,донесе:

РЕШЕНИЕ
запрестанокнадоговоротзавработување

порадиисполнувањенаусловите
застароснапензија

Член1
Налицето_____________вработеновоДруштвото

_____________во___________нанеопределеновреме
одден__________мупрестануваработниотодноссо
ден_________2015 годинапоосновнаисполнување
наусловизапензија.

Член2
Врзоснованададенотобарањеодстрананара

ботникотУправителот одлучи како во член 1 на ова
Решение.

Член3
Решението стапуванасиласоденотнанеговото

донесување.

Правнапоука:ПротивоваРешениеработникотима
правонаприговордоСобиротнасодружницинадруш
твотоворокодосумденаодприемотнаРешението.

Доставенодо: Управител:
Работникот
Архива имеипрезиме



ИЗЈАВАБАРАЊЕ
Јас, __________со адреса на ул. _______бр. со

ЕМБГ_______,вработенвоДруштвотоза_______ДОО
Скопјенаработноместо__________подполнаморал
наодговорност,ИЗЈАВУВАМдекасеуштеможамдаги
извршувамработнитезадачиипокрајмојатавозраст
од62/64години.

Истотакаизјавувамдеканемапречкидасепродол
жимојотдоговорзавработувањезауштееднагодина.

Барамработодавачотдамигопродолжидоговорот
заработазауштееднагодина.

Скопје..201година Работник:

имеипрезиме
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квартален ИЗвеШтаЈ 
За влОЖУваЊа ОД СтранСтвО ОбраЗец - квС22

во "Служ бен вес ник на рМ" бр. 108/14 об ја-
ве но е Упат ство за на чи нот на из вес ту ва ње за 
сос тој ба та и про ме ни те на ка пи та лот и на ме-
ѓуком па нис ки от долг на ка пи тал но пов рза ни те 
суб јек ти врз ос но ва на вло жу ва ња од стран-
ство. Со ова упат ство пок рај тоа што е про пи-
шан на чи нот на из вес ту ва ње за сос тој ба та и 
про ме ни те на ка пи та лот и ме ѓуком па нис ки от 
долг на ка пи тал но пов рза ни те суб јек ти врз ос-
но ва на вло жу ва ња та од стран ство, про пи ша на 
е и фор ма та и сод ржи на та на:

 Го диш ни от из веш тај за вло жу ва ња од 
стран ство "вС 22" и, 

 квартал ни от из веш тај за вло жу ва ња од 
стран ство "квС 22". 

По ра ди приб ли жу ва ње на ро кот за дос та ву-
ва ње на квартал ни от из веш тај за вло жу ва ња 
од стран ство квС 22 за об врз ни ци те кои сог-
лас но из вес ту ва ње то на на род на та бан ка на 
рМ се од бра ни да го дос та ву ва ат овој из веш та ј, 
во овој на пис ќе се зад ржи ме кон об јас ну ва ње 
на на чи нот на по пол ну ва ње ка ко и ро ко ви те 
за дос та ву ва ње на "квартал ни от из веш тај за 
вло жу ва ња од стран ство - квС 22".

Софија Јанчева белЧева  Порт фо лио - ин вес ти тор е не ре зи дент кој 
учес тву ва со по мал ку од 10% во ка пи та лот на 
прет при ја ти е то во кое се ин вес тира.

 Ин ди рек тен ин вес ти тор е не ре зи дент кој не ма 
ка пи тал но вло жу ва ње но има ин ди рек тна пов
рза ност со прет при ја ти е то во кое се ин вес тира. 
При тоа ин ди рек тна та пов рза ност про из ле гу ва 
од учес тво то на ин ди рек тни от ин вес ти тор во 
ка пи та лот на дру ги не ре зи ден ти во син џи рот на 
пов рза ност, а се ут врду ва сог лас но со ме то дот 
на мул тип ли ци ра но учес тво.

 Ме тод на мул тип ли ци ра но учес тво е ме тод 
за пресме ту ва ње на ин ди рек тна та пов рза ност 
на ин вес ти то рот со прет при ја ти е то во кое се ин
вес тира. Ин ди рек тна та пов рза ност се ут врду ва 
пре ку т.н ин ди рек тно учес тво од 10% или над 
10%. Пресме ту ва ње на про цен тот на ин ди рек
тно то учес тво се врши врз ос но ва на мно же ње 
на про цен ти те на учес тво на си те ин вес ти то ри 
на го ре во син џи рот на пов рза ност.

 Ма ти чен ин вес ти тор е ин вес ти тор кој се на о ѓа 
на врвот на син џи рот на пов рза ност. Ма тич ни от 
ин вес ти тор мо же да се ја ви во свој ство на ди
рек тен ин вес ти тор или ин ди рек тен ин вес ти тор.

 Ин вес ти тор со хо ри зон тал на пов рза ност во 
син џи рот е не ре зи дент кој што за ед но со прет
при ја ти е то во кое се ин вес ти ра  ре зи дент има ат 
за ед нич ки ма ти чен ин вес ти тор.

 Пов рат но вло жу ва ње прет ста ву ва ка пи тал но 
вло жу ва ње на прет при ја ти е то во кое се ин вес
ти ра во ка пи та лот на ди рек тни от ин вес ти тор 
по ма ло од 10%.

Об врЗ нИ цИ За ДОС та вУ ва Ње 
на квартал нИ От ИЗ веШ таЈ

Об врз ни ци за из вес ту ва ње и дос та ву ва ње на 
об ра зе цот "КВС 22" се ре зи ден ти те во кои се ин вес
тира. Об врз ни ци те за дос та ву ва ње на квартал ни те 
из веш таи ги из би ра На род на та бан ка на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја (во про дол же ние НБРМ) врз ос но ва на 

За по лес но раз би ра ње и по пол ну ва ње на об ра зе
цот КВС 22 важ но е да би дат об јас не ти од дел ни по и ми 
од упат ство то кои има ат важ но зна чење:

 Прет при ја тие во кое се ин вес тира: прет ста ву ва 
ре зи дент (прав но лице) кое што има ка пи тал но 
вло жу ва ње од не ре зи дент (прав но или фи зич ко 
лице) и/или има по ба ру вања/об врски од ра бо те
ње то со ин вес ти то ри  не ре зи ден ти (ме ѓуком па
нис ки долг), во за вис ност од ви дот на пов рза носта.

 Ди рек тен ин вес ти тор е не ре зи дент кој учес тву
ва со 10% или над 10% во ка пи та лот на прет
при ја ти е то во кое се ин вес тира. Прет при ја ти е то 
во кое се ин вес ти ра има ка пи тал но вло жу ва ње 
од ди рек тни от ин вес ти тор и мо же да има ме
ѓуком па нис ки долг со него.
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претходнаспроведенапостапканаизборнаприме
рок.Народнатабанкаеднашгодишно,вршиизборна
примерокнаизвестувачикоиштостануваатобврзници
заизвестување,поштописменогиизвестуварези
дентитештосеизбранизаобврзницизаизвестување.
Избранитеобврзницигидоставувааткварталнитеиз
вештаиседодеканедобијатписменоизвестувањеод
НБРМзаотповикувањеодобврскатазадоставување
накварталнитеизвештаи.Известувачотедолженда
доставуваеденобразецКВС22заситеинвеститори
нерезиденти.Наместообврзникотизвестувачкако
известувачможедасејавидругоправнолицекоесо
писменоовластување(полномошно)еовластенода
известувавонеговоиме.

Обврзниците за доставување на кварталниот
извештај содоставувањенаКВС22 јаизвестуваат
НБРМза про ме на та на про цен ту ал но то учес тво 
на ди рек тни те ин вес ти то ри во ка пи та лот на 
прет при ја ти е то во кое се ин вес тира, ос тва ре
ниот/пла ни ра ни от фи нан сис ки ре зул тат ка ко 
и за ис пла те на та до бив ка кон ин вес ти то ри те 
 не ре зи денти.

РОКОВИЗАДОСТАВУВАЊЕ
НАКВАРТАЛНИТЕИЗВЕШТАИ

Рокот задоставувањена кварталните извештаи
есекој20тивонаредниотмесецпозавршувањена
извештајниоткварталитоа:

1.Првквартал 20тиАприл
2.Вторквартал 20тиЈули
3.Третквартал 20тиОктомври
4.Четвртквартал 20тиЈануари

НАЧИННАПОПОЛНУВАЊЕНАОБРАЗЕЦОТ

Дел1.Податоцизапретпријатиетовокоесеин
вестира.

Вополето1.1"Називнапретпријатиетовокое
сеинвестира"сепишувацелосниотназивнапрет
пријатиетовокоесеинвестира.

Вополето1.2"Матиченброј"сепишуваматич
ниотбројнапретпријатиетовокоесеинвестираод
регистаротнаправнилица којштосеводи кајЦен
тралниотрегистарнаРМ.

Вополето1.3"Организацискаформа"сепишува
форматанаорганизацијатанапретпријатиетовокое

сеинвестиравосогласностсоЗаконотзатрговските
друштва(ДОО,АД,итн.).

Вополето1.4"Дејност-НАЦЕ"сепишуваши
фратанадејностанапретпријатиетовокоесеинвес
тира,одрегистаротнаправнилицакојштосеводикај
ЦентралниотрегистарнаРМ.

Вополето1.5"Институционаленсектор"сепи
шувашифратанасекторотнакојмуприпаѓапретприја
тиетовокоесеинвестиракојможедабидеодобласта
на: нефинансиски друштва,финансиски друштва,
држава,домаќинстваинепрофитниинституциикои
имслужатнадомаќинствата.

Во полето 1.6 "Состојба на ден" се пишува
кварталотзакојштосеизвестува,содатумотнакрајот
накварталот(пр.30.09.2015).

Дел2.Податоцизапроменанакапиталотнади
ректниотинвеститор.

Полето 2.1 "Далиимапроменавопроценту-
алнотоучествонаинвеститоротвокапиталотна
претпријатиетовокоесеинвестира"сеобележува
2.1.1"ДА"вослучајкогадиректниотинвеститорима
процентуалноучествовокапиталотнапретпријатието
вокоесеинвестиравотекотнаизвештајниотквартал
исепополнуватабелата.Воспротивносеобележува
полето2.1.2"НЕ".

Табелатагисодржиследнивепотребниподатоци:
називнадиректниотинвеститор,шифрана земјата,
називназемјата,%учествонакрајотнапретходниот
квартали%учествонакрајотнаизвештајниотквартал.

Доколкуинвеститоритесефизичкилицаодиста
земја,известувачотгиприкажуваподатоцитезбирно
заситефизичкилицаодтааземја.

Дел3.Податоцизаостварен/планиранфинансис
кирезултатнапретпријатиетовокоесеинвестира.

Износотнадобивкатасепишувасопозитивен,а
износотназагубатасепишувасонегативенпредзнак.

Вополето3.1"Остваренфинансискирезултат
воизвештајниот квартал" се пишува износот на
остварениотфинансискирезултат (добивкаили за
губа)накрајотнаизвештајниотквартал.Вополето
3.2"Остваренфинансискирезултатвоизвештајната
годиназаклучносоизвештајниотквартал"сепишува
вкупниотизноснаостварениотфинансискирезултат
(добивкаилизагуба)воизвештајнатагодиназаклучно
соизвештајниотквартал.



Девизно работење

54 REPREZENT  OKTOMVRI  10/2015

Во по ле то 3.3 "Пла ни ран фи нан сис ки ре зул тат 
во те ков на та (из веш тај ната) го дина" се пи шу ва из
но сот на пла ни ра ни от фи нан сис ки ре зул тат (до бив ка 
или за губа) за це ла та из веш тај на го дина.

Во по ле то 3.4 "Пла ни ран фи нан сис ки ре зул тат 
за на ред на та _________ го дина" се пи шу ва из но сот 
на пла ни ра ни от фи нан сис ки ре зул тат (до бив ка или 
за губа) за на ред на та из веш тај на го дина.

Дел 4. По да то ци за не то ис пла те на та до бивка.

Во по ле то 4.1 "Из нос на ис пла те на та до бив ка 
кон ин вес ти то ри те - не ре зи денти" се пи шу ва из
но сот на не то ис пла те на та до бив ка во из веш тај ни от 
квартал.

Де лот 5. Ин фор ма ции за кон такт  прет при ја тие 
во кое се ин вес тира, се по пол ну ва со по да то ци те за 
прет при ја ти е то во кое се ин вес тира.

Во по ле то 5.1 "Ад реса/се диш те на прет при ја-
ти е то во кое се ин вес тира" се пи шу ва ат ад ре са та и 
се диш тето, име то и пре зи ме то на од го вор но то лице.

Во по ле то 5.2 "Ли це за кон такт и ад ре са на 
е-пош та за кон такт" се пи шу ва име то и пре зи ме то на 
ли це то за кон такт и ад ре са та на елек трон ска та пошта, 
бро е ви те за те ле фон и факс за кон такт со ин вес ти ра
но то прет при ја тие.

Де лот 6. Ин фор ма ции за кон такт  ов лас тен из
вес ту вач се по пол ну ва са мо до кол ку прет при ја ти е то 
во кое се ин вес ти ра ов лас ти ло дру го прав но ли це  
ов лас тен из вес ту вач, да из вес ту ва во не го во име за 
вло жу ва ња та од не ре зи денти.

Во по ле то 6.1 "На зив и се диш те на ов лас те ни-
от из вес ту вач" се пи шу ва ат на зи вот и се диш те то на 
ов лас те ни от из вес ту вач и ма тич ни от број на ов лас
те ни от из вес ту вач

Во по ле то 6.2 "Ли це за кон такт и ад ре са на 
е-пош та за кон такт" се пи шу ва име то и пре зи ме то 
на ли це то за кон такт и ад ре са та на елек трон ска та 
пошта, бро е ви те за те ле фон и факс за кон такт со ов
лас те ни от из вес ту вач.

Де лот 6 се пот врду ва со пот пис на од го вор но то 
ли це на ов лас те ни от из вес ту вач.

На по мена: Во при лог се да де ни ши фрар ни ци те за 
сек тор во прет при ја ти е то во кое се ин вес тира. Овие 
ши ф ри се пот реб ни за по пол ну ва ње на по ле то 1.5 
"Ин сти ту ци о на лен сек тор"

ДруштвотоДеус КомДООСкопје добило
известувањеодНБРМдекаеизбрановоприме
рокотнапретпријатијакоиимааобврскададос
тавуваат "Квартални извештаи за вложувања
одстранство КВС22".ДруштвотоДеусКом
ДООедолжнодадоставикварталенизвештајза
изминатиоттреткварталзапериодод01.07
30.09.2014годинанајдоцнадо20Октомври.Друш
твотоДеусКомевоцелоснасопственостна
директниотинвеститорДЕУСКомГерманија.
Воизвештајниоткварталдруштвотоизвесту
вачисплатилодивидендакондиректниотинвес
титорвоизносод1.000.000денари.

При мер:

Шифра Сектор
1 Вкупна економија
11 Нефинансиски друштва
11 001 Јавни нефинансиски друштва
11 002 Домашни приватни нефинансиски друштва
11 003 Нефинансиски друштва управувани од странство
12 Финансиски друштва
121 Централна банка
122 Други монетарно  финансиски институции
122 01 Јавни монетарнофинансиски институции
122 02 Приватни монетарнофинансиски институции
122 Монетарнофинансиски институции контролирани 

од странство
123 Други финансиски посредници, освен 

осигурителни друштва и пензиски фондови
123 01 Други јавни финансиски посредници
123 02 Други приватни финансиски посредници
123 03 Други финансиски посредници контролирани од 

странство
124 Помошни финансиски институции
124 01 Јавни помошни финансиски институции
124 02 Приватни помошни финансиски институции
124 03 Помошни финансиски институции контролирани 

од странство
125 Осигурителни друштва и пензиски фондови
125 01 Јавни осигурителни друштва и пензиски фондови
125 02 Приватни осигурителни друштва и пензиски 

фондови
125 03 Осигурителни друштва и пензиски фондови 

контролирани од странство
13 Држава
1311 Централна влада
1314 Фондови за социјално осигурување
1313 Локална самоуправа
14 Домаќинства
15 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата
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ДЕУС КОМ

4 9 5 8 2 3 1 Д О О

Деус Ком - Берлин 276 Германија 100% 80%

бул. Партизански одреди бр. 154 1-15

Стојан Петков

deuscom@yahoo.com

Стојан Петков

++389 2 2444 444

S. Petkov

2 6 2 0 1 1 0 0 2

+ 3.000.000

+ 12.000.000

+ 14.000.0002016

Х

+ 9.000.000

30.09.2015

1.000.000

Деус Ком - Виена 040 Австрија    0% 20%
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Застаренитепобарувањавообичаенодава
атпретпоставказанеажурностанаодговорни
телицакајбуџетскитекорисницивопроцесот
наследењенанивнатанаплата,ноистовре
меносигнализираатзаризикотоднедостигна
паричнисредствасоштоможедаседоведе
вопрашањеспроведувањетонамандатотна
буџетскитекорисници.

Отпишувањето на застарените побарува
њаимаразличенсметководствениданочен
третманкајбуџетскитекорисницивоодносна
трговскитедруштваијавнитепретпријатија.

Бранислав ГУЛЕВ

ЗАСТАРЕНИПОБАРУВАЊА,
ДАНОЧЕНИСМЕТКОВОДСТВЕНТРЕТМАННАИСТИТЕ

КАЈБУЏЕТСКИТЕКОРИСНИЦИ

Бу џе тите, бу џет ски те ко рис ни ци и ло кал на та са мо
уп ра ва се долж ни нав ре ме но и це лос но да ги еви

ден ти ра ат по ба ру ва ња та по би ло кој ос нов, да ја сле дат 
нив на та нап ла та со цел од го вор но то ли це на суб јек тот 
нав ре ме но да пре зе ме мер ки за нив на та нап лата.

Да ли по ба ру ва ња та се це лос но и нав ре ме но еви
ден ти ра ни и кол кав е про цен тот во нив на та нап ла та 
се пот врду ва со пра вил но и це лос но спро ве де ни от 
по пис на ис тите, при што ко ми си ја та за по пис тре ба да 
ја пот врди смет ко вод стве на та сос тој ба на ис тите, да ја 
ут врди ста рос на та струк ту ра од ко га по тек ну ва ат не
нап ла те ни те по ба ру ва ња и да ли и как ви мер ки се пре
зе ме ни од од го вор но то ли це на суб јек тот. На ве де но то 
е не оп ход но за да не се до ве де суб јек тот да рас по ла га 
со зна ча ен из нос на по ба ру ва ња за кои е по ми нат за
кон ски от рок за пре зе ма ње мер ки за нив на нап лата, 
од нос но за кои е за поч нат ро кот за зас та ре ност.

Пра ша ње то за зас та ре ност на по ба ру ва њата, 
од нос но об врските е ре гу ли ра но во по ве ќе за кон ски 
про писи:
4	За кон за об ли га ци о ни од носи, 
4	За кон за здрав стве но оси гу ру вање,
4	За кон за при до не си од за дол жи тел но со ци јал но 

оси гу ру вање,
4	За кон за да ноч на по ста пка.

Во рам ки те на Од де лот 4 од За ко нот за об ли га ци
о ни од но си ре гу ли ра ни се пра ша ња та за: 
•	 за поч ну ва ње на зас та ре носта, 
•	 от ка жу ва ње од зас та ре носта, 
•	 вре ме пот реб но за зас та ре ност, 
•	 зас тој и пре ки ну ва ње на зас та ре носта.

За ко нот за об ли га ци о ни од но си про пи шу ва об врска 
де ка со зас та ре нос та прес та ну ва пра во то да се ба ра 
при сил но ис пол ну ва ње на об врската и нас та пу ва ко га 
ќе ис те че оп ре де ле но то вре ме со за кон во кое до ве ри
те лот мо жел да ба ра ис пол ну ва ње на об врската. Спо
ред За ко нот не е доз во ле но должникотда се от ка же 
од зас та ре нос та пред да из ми не вре ме то оп ре де ле но 
за зас та ре ност. Но, да ли должникот има пра во на пов
ра ток на сред ства та во слу чај ко га се из ми ре ни зас та
ре ни те об врски. Се ка ко де ка во овој слу чај должникот 
го гу би пра во то да ба ра да му се вра ти тоа што го дал.

Во вак ви ус ло ви судотне е дол жен да ја зе ме во 
пред вид зас та ре нос та до кол ку долж ни кот не се по
ви кал на неа. 

Пропишанироковизазастарување:

Спо ред За ко нот за об ли га ци о ни од но си про пи ша
ни се:
4	Општрокна зас та ре ност, спо ред кои по ба ру ва

ња та зас та ру ва ат за петгодини,
4	Повременипобарувања, ка ко што се ка ма тите, 

по ба ру ва ња та за из држу вање, зас та ру ва ат за три
години,

4	Меѓусебнитепобарувањана до го вор ни те стра ни 
зас та ру ва ат за тригодини, и тоа: во про ме тот на 
сто ки и ус луги, ка ко и по ба ру ва ња та на на до мест 
за из да то ци нап ра ве ни во врска со тие до го вори,

4	Побарувањетоод закупнини зас та ру ва за три
години,

4	Побарувањетонанадоместнапричинеташте
та зас та ру ва за три годиниод ко га ош те те ни от 
дознал за ште та та и за ли це то кое ја сто ри ло ште
тата. Во о би ча ено, ова по ба ру ва ње зас та ру ва за 
пет го ди ни од ко га нас та на ла ште тата,
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4	Во слу чаи на штетапричинетасокривичнодело, 
при што за кри вич но го не ње е пред ви ден по долг 
рок на зас та ре ност, то гаш ба ра ње то за на до мест 
на ште та спре ма од го вор но то ли це зас та ру ва ко га 
ќе из ми не оп ре де ле но то вре ме за зас та ре ност на 
кри вич но то го нење,

4	По ба ру ва ња та за: на до мест за ис по ра ча на елек
трич на и топ лот на енер гија, гас, вода, за оџа чар ски 
ус лу ги и за од ржу ва ње на чис тота, по ба ру ва ња та 
за ра ди ос та ни ца и ра диоте ле ви зис ка ста ница, 
по ба ру ва ња на пошта, те лег раф и те ле фон, по ба
ру ва ња за прет пла та на пуб ли ка ција, зас та ру ва ат 
во рок од еднагодина,

4	Побарувањата ут врде ни со правосилнасудска
одлукаили со одлуканадругнадлеженорган
зас та ру ва ат за де сет го дини, при што пов ре ме ни те 
по ба ру ва ња кои про из ле гу ва ат од овој вид од луки, 
зас та ру ва ат во ро кот ут врден за зас та ре нос та на 
пов ре ме ни те по ба ру вања,

4	Побарувањатанадоговарачотнаосигурување, 
од нос но на тре то ли це од до го во рот за осигуру
вањенаживотзас та ру ва ат за пет, а од другите
договоризаосигурувањеза тригодини, сме тај ќи 
од први от ден по ис те кот на ка лен дар ска та го ди на 
во ко ја нас та на ло по ба ру ва њето.

Застојназастарувањето:

Со За ко нот за об ли га ци о ни од но си пред ви ден е 
застојназастарувањето во след ни те слу чаи:
4	По ме ѓу оп ре де ле ни ли ца ка ко што се: брач ни 

дру гари, ро ди те ли и де ца до де ка трае ро ди тел
ско то право, шти те ник и не го ви от ста ра тел, ка ко и 
ор га нот за ста ра тел ство, две ли ца кои жи ве ат во 
вон брач на за ед ни ца до де ка по стои таа за ед ница,

4	За вре ме на мо би ли за ција, во слу чај на непос ре дна 
во е на опас ност или војна,

4	По ра ди не сов лад ли ви преч ки по ра ди кои до ве ри
те лот не бил во мож ност да ба ра ис пол ну ва ње на 
об врската,

4	По ра ди от слу жу ва ње на во е ни от рок или на во е на 
вежба, до де ка не по ми нат три ме се ци од от слу жу
ва ње то на во е на та веж ба или од прес та ну ва ње то 
на во е на та вежба.

Роковиназастареностнапридонесите
иданоците:

Не по стои зас та ру ва ње во од нос на по ба ру ва ња та 
на инс ти ту ци и те а по ос нов на при до не си те од за дол

жи тел но со ци јал но оси гу ру вање. Имено, со од ред би те 
од член 21 од За ко нот за при до не си од за дол жи тел но 
со ци јал но оси гу ру ва ње е про пи ша на об врска Упра ва та 
за јав ни при хо ди и инс ти ту ци и те за за дол жи тел но со ци
јал но оси гу ру ва ње ме ѓу себ но да раз ме ну ва ат по да то ци 
за об врз ни ци те за пла ќа ње на при до не сите, об врз ни ци те 
за пресмет ка и уп ла та на при до не сите, ос но ви ци те на 
при до не сите, из но си те на пресме тани, нап ла те ни и не
нап ла те ни при до неси. Ис то така, со од ред би те од член 
23 од ис ти от за кон е про пи ша но де ка кон тро лата, ут врду
ва њето, нап ла тата, при сил на та нап лата, застареноста
иотпишувањетонапридонеситеги врши Упра ва та за 
јав ни при ходи, сог лас но со За ко нот за да ноч на по ста пка.

Што се од не су ва за зас та ре нос та на да но ци те по 
ос нов на по ве ќе за кон ски про пи си а кои ги оп фа ќа ат 
да но кот на до да де на вред ност, пер со нал ни от да нок на 
до ход, да но кот на до бивка, за ис так ну ва ње е де ка овие 
про пи си се по ви ку ва ат на при ме на на од ред би те од 
За ко нот за да ноч на по ста пка. Спо ред овој за кон, зас
та ру ва ње то на нап ла та та на да но ци те за поч ну ва да 
те че по ис те кот на го ди на та во ко ја е ос тва ре на фак
тич ка та сос тојба, а нас та пу ва по ис те кот на 5 го дини, 
од нос но 10 го ди ни во слу чаи на да ноч но за та ју вање.

Каковесметководствениотиданочниот
третманнапобарувањата,нивнатазастареност
инивниототпискајбуџетскитекорисници?

Смет ко вод стве ни от сис тем што го при ме ну ва ат бу
џе тите, бу џет ски те ко рис ни ци и ло кал на та са мо уп ра ва 
се зас но ва на принци пи и на че ла кои про пи шу ва ат 
смет ко вод стве но еви ден ти ра ње на по ба ру ва ња та без 
ис тов ре ме но при ка жу ва ње на при ход, ту ку ко рис те ње 
на смет ка та 298   Другипасивнивременскиразграни
чувања, за ра ди од ло же но при ка жу ва ње на при хо ди те во 
мо мен тот ко га ќе би дат нап ла те ни по ба ру ва њата. Тоа 
ис тов ре ме но под раз би ра де ка при от пис на зас та ре ни те 
по ба ру ва ња не тре ба да се ис ка же рас ход, би деј ќи прет
ход но при ос тва ру ва ње на ре а ли за ци јата/про даж ба та не 
е ис ка жан при ход, со што не е пот реб но да се спро ве де 
спро тив ста ву ва ње на при хо дот со рас хо дот. Во тој слу
чај прет ход но ис ка жа ни те по ба ру ва ња се "затвораат". 
На ве де ни от смет ко вод ствен сис тем во овој дел це лос но 
се раз ли ку ва од смет ко вод стве ни от сис тем што го при
ме ну ва ат тр гов ски те друш тва и јав ни те прет при ја тија.

Во ус ло ви ко га нас та пи ле ро ко ви те на зас та ре ност, 
од нос но нас та пу ва пе ри од ко га од дел ни по ба ру ва ња 
се от пи шу ваат, се по ста ву ва ат пра ша њата:
4	Чи ја е од го вор нос та за не нав ре ме но пре зе ме ни те 

мер ки за нап ла та на по ба ру ва њата,
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КНИЖЕЊЕ:

КНИЖЕЊЕ:

4	На кој на чин мо же де лум но или це лос но зас та ре
ни те по ба ру ва ња да се от пи шат и 

4	Ка ков вид на да ноч но оп те ре ту ва ње пре диз ви ку ва 
от пи шу ва ње то на зас та ре ни те по ба ру вања.
До кол ку не се пре зе мат со од вет ни и нав ре ме ни 

мер ки за нап ла та на по ба ру ва њата, од го вор нос та за 
не нап ла те ни те по ба ру ва ња и ош те ту ва ње то на бу џет
ски те сред ства па ѓа ат на то вар на ра бо то да ва чот. Од 
таа при чина, спо ред од ред би те од член 31в од Пра
вил ни кот за смет ко вод ство то за бу џе ти те и бу џет ски те 
ко рис ници, ко ми си ја та за по пис на по ба ру ва ња та и 
об врските е долж на пок рај ос та на ти те об врски при 
спро ве ду ва ње то на по пи сот да пот врди да ли и как ви 
мер ки се пре зе ме ни од од го вор ни те ли ца за нап ла та 
на по ба ру ва ња та од ми на ти те го дини. 

Во слу чај ко га по стојат ста ри не нап ла те ни по ба ру
ва ња од ми на ти те го дини, од лу ка та за нив но от пи шу
ва ње ја но си ор га нот на уп ра ву вање, врз ос но ва на 
пред лог на ко ми си ја та за по пис. 

Врз ос но ва на од лу ка на ор га нот на уп ра ву ва
ње од го вор ни от смет ко во ди тел из вршил от пис 
на дел од зас та ре ни те не нап ла те ни по ба ру ва ња 
во из нос од 2.770.500 де нари. Имај ќи ги во пред вид 
ин фор ма ци и те овие по ба ру ва ња се од не су ва ат 
на суб јек ти кои се лик ви ди ра ни и за ра ди тоа во 
од лу ка та е на ве де но да се из врши це ло сен от пис 
на ис тите.

298   Дру ги па сив ни вре мен ски  
разгра ни чу ва ња ...................2.770.500
122   По ба ру ва ња од  

ку пу ва чи те ................................2.770.500

Спо ред од лу ка та на ор га нот на уп ра ву ва ње 
од го вор ни от смет ко во ди тел из вршил от пис на 
дел од зас та ре ни те не нап ла те ни по ба ру ва ња во 
из нос од 967.800 де нари, но со ог лед на ин фор ма
ци и те де ка овие по ба ру ва ња се од не су ва ат на 
суб јек ти кои се ак тивни, во од лу ка та е на ве де но 
да не се из врши це ло сен от пис на ис тите.

129   Вред нос но усог ла су ва ње  
на по ба ру ва ња та .....................967.800
122   По ба ру ва ња од ку пу ва чи те .......967.800

Што се од не су ва за даночниоттретманнаотписот
назастаренитепобарувањада се пот се ти ме на од
дел ни од ред би од За ко нот за да но кот на до бивка, и тоа:
4	Спо ред од ред би те од член 7 и 8 од За ко нот за 

да но кот на до бивка, ос но ва за пресме ту ва ње на 
да но кот на до бив ка е до бив ка та ко ја се ут врду ва 
во да ноч ни от би ланс, зго ле ме на за неп риз на ти те 
рас хо ди за да ноч ни цели,

4	Ка ко неп риз на ти рас хо ди за да ноч ни це ли се сме та 
трај ни от от пис на не нап ла те ни те по ба ру вања, ос
вен трај ни от от пис на не нап ла те ни те по ба ру ва ња 
по ос нов на при до не си од за дол жи тел но со ци јал но 
оси гу ру вање,

4	Неп риз на ти рас хо ди се сме та и ис прав ка та на 
вред нос та на не нап ла те ни те по ба ру вања, ос вен 
ис прав ки те на вред нос та кај бан ките, ште дил ни ци
те и оси гу ри тел ни те друш тва, ка ко и не нап ла те ни те 
по ба ру ва ња по ос нов на при до не си од за дол жи тел
но со ци јал но оси гу ру ва ње и ра ди о ди фуз на такса,

4	До кол ку ис прав ка та на вред нос та на не нап ла те ни те 
по ба ру ва ња е врз ос но ва на до не се на пра во с ил на 
суд ска пре суда, ка ко и до кол ку по ба ру ва ња та се 
од не су ва ат на суб јек ти над кои е от во ре на по ста
пка на сте чај и на лик ви да ција, и до кол ку ис ти те се 
при ја ве ни и пот врде ни од стра на на сте чај ни от уп
рав ник, то гаш тро шо кот по ос нов на овие ви до ви на 
ис прав ки ќе би де приз нат ка ко рас ход и не ма да ја 
зго ле ми да ноч на ос но ва во да ноч ни от би лан с   ДБ.
Имајќи ги во предвид законските прописии

сметководственитепринципииначелапропишани
воистите,буџетскитекорисницикоигиискажуваат
приходитеирасходитенаготовинскаоснова,од
носновомоментотнаприливииодливинапарич
нисредстванасметката,немадаимаатобврска
дагиприменуваатпретходнонаведенитеодредби
одЗаконотзаданокотнадобивказарадитоашто
привршењенатраенотписнапобарувањата,или
приисправканавредностананенаплатенитепо
барувањанеискажуваатрасход,тукунамалување
на состојбите набилансните позиции, односно
краткорочнитепобарувањаисметкатанаменетаза
временскоодложеноприкажувањенаприходите
вомоментотнанаплатанапобарувањата.

Пример1:

Пример2:
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1. Од шпе ди тер до бив ме фак ту ра без ДДВ за пре воз 
на доб ра (ме ѓу на ро ден пре воз).

 Дел од фак ту ра та го префак ту ри ра ме на стран-
ска фир ма (во Република Македонија не ма ни ту 
под руж ница, ни ту прет став ниш тво), а дел од 
фак ту ра та префак ту ри ра ме на до маш на фирма.
Да ли фак ту ра та кон стран ска та фир ма и фак-
ту ра та кон до маш на та фир ма ќе би дат без 
ДДВ? 

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
ПРАШАЊЕ

ОДГОВОР

Суш тин ски, за це ли те на да но кот на до да де на вред-
ност, не по стои префак ту ри рање, она ка ка ко во прак ти-
ка та чес то се раз бира. Се ко гаш, ко га вие нас та пу ва те 
во соп стве но име и за соп стве на смет ка вие врши те 
соп ствен про мет, па за тоа префак ту ри ра ње то е про-
мет ка ко и се кој друг. Тоа што вам шпе ди те рот ви го 
фак ту ри рал пре во зот е со се ма ис то ка ко и ко га вклу-
чу ва те тре то ли це (по диз ве ду вач) да из врши про мет 
пре ма вас, а вие да се ја ви те ка ко гла вен прет при е мач. 
Шпе ди те рот из вршил пре воз на ус лу га пре ма вас, а вие 
со префак ту ри ра ње то сте из врши ле ис то та ка пре воз-
на ус лу га пре ма оној на кој му префак ту ри рате. Две те 
ус лу ги има ат ис то мес то на из вршу ва ње - та му ка де 
што шпе ди те рот го из вршил пре во зот.

Спо ред член 14 став (2) за мес то на из вршу ва ње 
на пре воз на та ус лу га се сме та "дел ни ца та или дел од 
ис тата, по ко ја се из вршу ва пре во зот". Со ог лед на 
тоа што вие во ва ше то пра ша ње са ми ка жу ва те де-
ка ста ну ва збор за ме ѓу на ро ден пре воз на доб ра (во 
зем ја та и во стран ство), тоа сог лас но член 24 точ ка 3 
од За ко нот за ДДВ, со се ма ис прав но шпе ди те рот не 
пресме тал да нок на до да де на вред ност - би деј ќи так ви-
от про мет е ос ло бо ден од да нок на до да де на вред ност.

Од се то прет ход но што го из не совме, мо же да се 
зак лу чи де ка и вие из вршу ва те ме ѓу на ро ден пре воз 
(ис то ка ко и шпе ди те рот) кој е ос ло бо ден од да нок на 
до да де на вред ност. Ме ѓу тоа од пра ша ње то во кое 
ка жу ва те де ка врши те по дел ба при фак ту ри ра ње то 

на ед на до маш на и ед на стран ска фир ма на пре во зот 
не е јас но зош то и по кој кри те ри ум ја врши те по дел-
бата. Ов де не е бит но што ед на та фир ма на ко ја и 
префак ту ри ра те е стран ска фирма, би деј ќи трет ма нот 
на пре во зот ка ко ме ѓу на ро ден е по дел ни ца та по ко ја 
е из вршен пре во зот, а не по ко рис ни кот на пре во зот. 
До кол ку вие врши те са мо вред нос на по делба, во тој 
слу чај не ма ни как ва про ме на во да ноч ни от трет ман, 
ме ѓу тоа до кол ку врши те по дел ба по дел ни цата, во 
тој слу чај мо же да се ја ви пре воз во зем ја та (кој под-
ле жи на ода но чу ва ње со оп шта та да ноч на стапка) и 
ме ѓу на ро ден пре воз кој е ос ло бо ден од ДДВ. Ако на 
при мер е из вршен пре воз на ре ла ци ја Охрид (РМ) - 
Ниш (Р.Србија) во тој слу чај е ме ѓу на ро ден пре воз кој 
е ос ло бо ден. Но до кол ку пре во зот се фак ту ри ра на 
еден ко рис ник за дел ни ца та Охрид - Скопје, а на друг 
Скоп је - Ниш, во тој слу чај са мо про ме тот Скоп је - Ниш 
е ме ѓу на ро ден пре воз.

2. На ши от рес то ран бе ше поп ла вен за ра ди пук на та 
цевка.

 Од фир ма до бив ме фак ту ра без ДДВ за ре кон-
струк ци ја на рес то ра нот.

 Да ли тре ба да пресме та ме ДДВ и да ли ќе има-
ме пра во на од бив ка на ДДВ?

Гра деж на та фир ма ко ја из врши ла ре кон струк ци ја 
на рес то ра нот, до кол ку е ре гис три ран да но чен об врз-
ник за це ли те на ДДВ, пра вил но по ста пи ла со дос-
та ву ва ње то на фак ту ра без ис ка жу ва ње на да но кот 
на до да де на вред ност. Ме ѓу тоа, гра деж на та фирма, 
мо ра ла во фак ту ра та да ста ви на по ме на де ка се врши 
пре не су ва ње на да ноч на та об врска сог лас но член 
32-а, став (1), точ ка 1 и член 53 став (6) од За ко нот 
за ДДВ. Са мо вак ви те фак ту ри ги ис пол ну ва ат за кон-
ски те ус лови. До кол ку сте до би ле вак ва фак тура, а и 
вие сте ре гис три ра ни за це ли те на ДДВ, то гаш сте во 
об врска да пресме та те ДДВ (член 40 став (1) од За ко-
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нот за ДДВ). Пресме ту ва ње то се врши ис то ка ко да се 
ра бо ти за из лезeн про мет. Ва ка пресме та ни от да нок 
сте во об врска и да го при ја ви те во да ноч на та при ја ва 
за со од вет ни от ме сец. Во ва ши ов слу чај при ме ни от 
про мет ќе го ис ка же те на по ле 13 (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) а ДДВ на по ле 14. 
Ис то та ка вие има те пра во да го од би е те овој да нок 
ка ко прет хо ден да нок. Влез ни от про мет ќе го ис ка же те 
на по ле 22 од да ноч на та при ја ва (вле зен про мет во 
зем ја та за кој да но кот го пресме ту ва при ма те лот на 
про ме тот), а да но кот на по ле 23.

3. Да ва ме на ши про из во ди (ку тии ци гари) бес плат-
но по не кол ку ос но ви и тоа:
- на про даж ни про мо ции ка де на ку пу ва чи те 

им се да ва гра тис ку ти ја на од ре ден број ку-
пе ни про из води,

- на на ши те дис три бу те ри кои по тоа ги да ва ат 
на ма лоп ро даж ни те об јек ти за сти му ла ци ја на 
про даж ба та (на при мер на 20 ку тии - 1 гра тис),

- на ди рек то ри те на кои им се одоб ре ни по 50 
ку тии ме сеч но за реп ре зен та ција.

 Про даж на та це на на про из во ди те е 45, 50, 60 ден.
 Ко ја вред ност тре ба да стои во ф-ри те за ин-

тер на пот ро шу вачка, про даж на та или це на та 
на чи нење?

Спо ред чле нот 2 став (1) од За ко нот за да но кот 
на до да де на вред ност ("Служ бен вес ник на РМ", број 
44/99…129/15), пред мет на ода но чу ва ње то е: "Про-
ме тот на доб ра и ус лу ги (во на та мош ни от текст: 
про мет) кој се врши со на до мес ток, во зем јата, 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".

Ако доб ро се пог лед не за кон ска та од редба, ќе се 
ви де де ка е пот реб но ис пол ну ва ње на не кол ку ус ло ви 
за да по стои пред мет на ода но чу вање:

• да по стои про мет на доб ра (пре нос на пра во то 
на рас по ла га ње на дви жен или нед ви жен имот) 
или ус лу ги (се ко ја деј ност ко ја не е про мет на 
добра);

• да по стои на до мес ток - пр ти вис пол ну вање,кое 
е во врска со ис пол ну ва њето;

• про ме тот да е ос тва рен во зем ја та - на те ри то-
ри ја та на ва же ње на за ко нот, од нос но на те ри то-
ри ја та на Република Ма ке до ни ја, ис клу чу вај ќи ги 
сло бод ни те зони, ца рин ски те зо ни и ца рин ски те 
скла дови;

• да по стои да но чен об врз ник кој го ре а ли зи ра 
про ме тот. Ов дека, под да но чен об врз ник се 
под раз би ра ли це кое трај но или прив ре ме но 
са мос тој но врши сто пан ска деј ност и е ре гис-
три ран за да но кот на до да де на вред ност; и

• про ме тот да е из вршен во рам ки те на сто пан ска-
та деј ност на да ноч ни от об врз ник, од нос но про-
ме тот да е из вршен за ре а ли за ци ја на при ходи.

Са мо ку му ла тив но то ис пол ну ва ње на овие пет 
ус лови, до ве ду ва до по стое ње на пред мет на ода но-
чу вање. От сус тво то на би ло кој од овие ус лови, зна чи 
не ма ње на пред мет на ода но чу вање. Се пак, во за ко нот 
има ис клу чок ко га не по стои на до мес ток за доб ра та 
и ус лу гите, а се пак се сме та де ка по стои, од нос но се 
изед на чу ва овој про мет без на до мес ток со про ме тот 
со на до мес ток. Имено, спо ред чле нот 3 став (3): 

"Ка ко про мет на доб ра со на до мест се смета: 
1. Зе ма ње то на доб ра кои се дел од имо тот на 

прет при ја ти е то за лич ни пот ре би на да ноч-
ни от об врз ник или на вра бо те ни те ли ца кај 
не го или за дру ги це ли кои не се пов рза ни со 
не го ва та сто пан ска деј ност; 

2. Про ме тот на доб ра без на до мест од стра на 
на тр гов ски друш тва и дру ги здру же ни ја на 
ли ца спре ма нив ни те соп стве ни ци на влог, 
спре ма чле но ви те и спре ма нив блис ки ли ца и

3. Зад ржу ва ње то на доб ра од стра на на да ноч-
ни от об врз ник или од ли це то кое ста пу ва на 
не го во место, по прес та ну ва ње то на врше-
ње то на сто пан ска та деј ност".

Во гор ни те слу чаи про ме тот без на до мес ток е 
изед на чен со про ме тот за на до мес ток, па за тоа си те 
од ред би од За ко нот за да но кот на до да де на вред ност 
кои се од не су ва ат на про ме тот со на до мес ток со од-
вет но ва жат и за овој про мет (при мер, ос ло бо ду вања, 
да ноч на стап ка и слично).

 Во ва ши от слу чај на "да ва ње на ци га ри те на 
дис три бу те ри те и ку пу ва чите" вто ри от ус лов, да 
по стои на до мес ток - про ти вис пол ну вање, кое е во 
врска со ис пол ну ва ње то не е ис пол нет.
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Ци га ри те ги на ба ву ва те за про дажба, а со тоа и 
за ре а ли зи ра ње на при ходи. Но са мо то по да ру ва ње 
на ци га ри те не зна чи и ре а ли зи ра ње на при ходи, не 
зна чи из вршу ва ње на сто пан ска деј ност. По да ру ва-
ње то на ци га рите, не е про мет кој е пред мет на 
ода но чу вање, а со тоа не се ос тва ру ва пра во то 
на од бив ка на прет ход ни от да нок. Ова зна чи де ка 
вие не ма те пра во на од бив ка на прет ход ни от да нок. 
До кол ку од нап ред зна е те кол ку и кои ци га ри ќе ги 
по да ру вате, нај доб ро е од ма при на бав ка та да го 
из зе ме те тој да нок од од би вање, на мес то да врши-
те ис прав ка на ве ќе од би е ни от да нок во вре ме на 
по да ру ва њето.

Во Упат ство то за при ме на на За ко нот за ДДВ, кое 
е акт на ми нис те рот за фи нан сии (бр. 08-9289/1 од 
19.06.2000 година), од при чи на на по ед нос та ву вање, 
доз во ле но е да ва ње на по да ро ци во ви си на до 500 
де на ри бру то из нос по при ма тел во те кот на ка лен-
дар ска та го дина, со об врска за по да ру ва ња та над 150 
де на ри да се во ди це лос на еви денци ја со име, пре зи-
ме и ад ре са на при ма те лот на по да ро кот.

Во тре ти от слу чај, ко га "ди рек то ри те зе ма ат по 
50 ку тии" без на до мес ток, ста ну ва збор за про мет кој 
е изед на чен со про ме тот за на до мес ток. Во овие слу-
чаи, ста ну ва збор на про мет од чле нот 3 став (3) точ ка 
1 кој по го ре го по јас нивме. Во овој слу чај, да ва ње то 
на ци га ри те е про мет кој под ле жи на ода но чу ва ње и 
е ода но чив со оп шта та да ноч на стап ка од 18%. Ов де 
да ноч на та ос но ва не е про даж на та це на (што вие ја 
на ве ду вате), ту ку на бав на та цена.

4. До бив ме одоб ре ние за прет ход но из вршен про-
мет. Во одоб ре ни е то е вне сен из нос од 150.000 
де на ри и 27.000 де на ри ДДВ. Ние со до би е на та 
фак ту ра го ис ко рис тив ме ДДВ ка ко прет хо ден 
да нок.

 Пос тои ли мож ност да не го ис пра ва ме да-
но кот на до да де на вред ност врз ос но ва на 
до би е но то ре ше ние?

Пра вил но сте по ста пи ле со прет ход ни от да нок, 
од нос но ка ко што ве ли те сте го ис ко рис ти ле да но кот 
на до да де на вред ност, би деј ќи со до би ва ње то на 

фак ту ра та би ле ис пол не ти и дру ги те ус ло ви да го ис-
ко рис ти те пра во то на од бив ка на прет ход ни от да нок. 
Во тој мо мент не ма ло ни как ви проб ле ми и од бив ка та 
би ла во полн из нос. 

Ме ѓу тоа се га нас та на ла не ко ја про мена, ко ја не 
ја по јас ну ва те во пра ша ње то (мо же би сте го рас-
ки на ле до го во рот, или ви ја на ма лил це ната про-
да ва чот, или пак сте ги вра ти ле доб рата), ме ѓу тоа 
ко ја јас но ука жу ва де ка е нас та ната, па за тоа до а ѓа 
и до про ме на на да но кот на до да де на вред ност со 
ко ја ве одо брил ва ши от до ба ву вач. Тоа значи, нас-
та на ла про ме на на ве ќе из врше ни от про мет со што 
нас та на ло на ма лу ва ње на да ноч на та ос нова, а со 
тоа и на ма лу ва ње на да но кот. За ра ди нас та на та та 
про мена, од нос но до би е но то одоб ре ние вие има те 
об врска да го ис пра ви те да но кот за 27.000 де на ри во 
да ноч ни от пе ри од ко га сте го до би ле одоб ре ни ето, 
од нос но со до би е но то одоб ре ние тре ба да по ста пи-
те сог лас но член 22 став 1 од За ко нот за да но кот на 
до да де на вред ност.

5. Адво кат ско друш тво ДДВ об врз ник во сво е то 
ра бо те ње ис пла ќа суд ски так си по пред ме ти те 
на кли ен тите, а по сле ги нап ла ќа од нив.

 Да ли се пресме ту ва ДДВ и на суд ски те так си 
или се пресме ту ва ДДВ са мо на ад во кат ски те 
ус луги?

Вие ка ко ад во кат ско друш тво во слу ча јот со пла-
ќа ње на суд ски те так си се ја ву ва те во фун кци ја на 
кла си чен по сре дник. Вие за пла ќа ње на суд ски те 
так си не сте долж ник - су дот не ги по ба ру ва од вас. 
Ис тов ре мено, вие не сте ни ту до ве ри тел за суд ски-
те такси. 

Значи, вие во врска со суд ски те так си по ста пу ва те 
во ту ѓо име и за ту ѓа сметка. Во овој слу чај, из но си те 
кои сте ги при ми ле од ва ши те кли ен ти вие ги пла ќа те 
во нив но име и за нив на сметка. Овие из но си за вас 
се про од на став ка и не вле гу ва ат во да ноч на та ос-
но ва за пресмет ка на ДДВ. По ед нос тав но ка жано, на 
овие из но си вие не тре ба да пресме ту ва те да нок на 
до да де на вред ност.
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КРАТКИ ИНФОРМАЦИИ

ИЗ МЕ НИ И ДО ПОЛ НУ ВА ЊА 
НА ЗА КО НОТ ЗА ПЛАТ НИ ОТ 
ПРО МЕТ
("Служ бен вес ник на РМ", број 153/15)

Сог лас но по след ни те из ме ни и до пол ну ва ња на 
За ко нот, се из ме ни ја од ред би те во де лот на ус ло ви те 
за врше ње на ус лу га на мик роп ла ќање.

 Со но ви от член 27-а став 1,  по сре дни кот при 
мик роп ла ќа ње мо ра да има ос нов на глав ни-
на ко јаш то во се кој мо мент из не су ва нај мал ку 
3.000.000 де на ри и да ги ис пол ну ва тех нич ки те 
стан дар ди за врше ње на мик роп ла ќање;

 Со из ме на та на член   27-б точ ка 2 став 2 , се 
про пи ша де ка ос нов на глав ни на на по сре дни-
кот на мик роп ла ќа ње не мо ра да би де из ра зе на 
са мо во па ри чен об лик;

 Усогласени се прекршочните одредби со 
Законот за прекршоци.

ИЗ МЕ НИ И ДО ПОЛ НУ ВА ЊА НА 
ЗА КО НОТ ЗА ДА НО ЦИ ТЕ НА 
ИМОТ
("Служ бен вес ник на РМ", број 154/15)

Со но ви те точ ки 38-а до 38- д од За ко нот, се про пи-
ша но ва скра те на по ста пка за ут врду ва ње и нап ла та на 
да нок на про мет на нед виж нос ти  врз ос но ва на склу чен 
до го вор за ку поп ро даж ба на нед ви жен имот со при ме на 
од 1 Ја ну а ри 2016 го дина. Оваа скра те на по ста пка ја 
ор га ни зи ра над леж ни от но тар спо ред под рач је то на кое 
се на о ѓа имо тот. За ут врду ва ње на да но кот на про мет 
на нед виж ност за це ли на но ва та скра те на по ста пка, па-
зар на та вред ност ја ут врду ва ис клу чи во ов лас тен про-
це ну вач кој треба во рок од 3 дена да изготви Извештај 
за проценка. За спро ве ду ва ње на оваа но ва скра те на 
по ста пка, об врз ни кот на но та рот му дос та ву ва Из веш тај 
за про це на на па зар на та вред ност на нед виж нос та и 
пресмет ка на акон та ти вен да нок на про мет од ов лас тен 
про це ни тел, и по пол не та акон та тив на при јава. Но та рот 
по елек трон ски пат обез бе ду ва имо тен лист со по да-
то ци за нед виж нос та во кој се вклу че ни и по да то ци те 
за хи по те ки и дру ги то вари, из вод од те ков на та сос-
тој ба до кол ку да ноч ни от об врз ник е прав но ли це и го 

ор га ни зи ра склу чу ва ње то на до го во рот. Врз ос но ва на 
акон та тив на та да ноч на при јава, из гот ве на та про цен ка 
и акон та тив на та пресмет ка на да но кот на про мет, да-
ноч ни от об врз ник врши уп ла та на да но кот на по себ на 
депо зит на смет ка на но тар, за уп ла та на акон та ти вен 
да нок на про мет. Но та рот врши пре нос на уп ла те ни от 
из нос на уп лат ни те смет ки на над леж на та еди ни ца на 
ло кал на та са мо уп рава. Но та рот го со ле ми зи ра до го во-
рот за ку поп ро даж ба и це ло куп на та до ку мен та ци ја ја 
дос та ву ва до Агенци ја за ка тас тар на нед виж нос ти по 
елек трон ски пат. Це ло куп на та по ста пка, над леж ни от 
но тар тре ба да ја  из врши во рок од 2 ра бот ни дена, 
до кол ку об врз ни кот ја има пла те но наг ра да та за но тар 
и си те тро шо ци во по ста пката пред но тар.

ИЗ МЕ НИ И ДО ПОЛ НУ ВА ЊА НА 
ЗА КО НОТ ЗА КА ТАС ТАР НА 
НЕД ВИЖ НОСТИ
("Служ бен вес ник на РМ", број 
153/15)

 Со из ме на та на За ко нот се до да ва нов член 174 - a 
со кој се врши усог ла су ва ње со За кон за да нок на 
имот, со тоа што за пи шу ва ње то во ка тас та рот на 
нед виж нос ти ќе се врши и врз ос но ва на со лем ни-
зи ран до го вор за ку поп ро даж ба или но тар ски акт, 
со кла узу ла за пла тен акон та ти вен да нок на про мет 
на нед виж ности, во при лог  на кои од стра на на но-
тар по елек трон ски пат ќе се дос та ве ни и из веш тај 
за про це на на па зар на та вред ност на нед виж нос та 
и пресмет ка на акон та ти вен да нок на про мет из-
гот ве ни од стра на на ов лас тен про це ну вач, ка ко и 
по пол нет на акон та тив на да ноч на при јава. Из ме на та 
е во при ме на од 1 Ја ну а ри 2016 го дина.

 Усогласени се прекршочните одредби со Законот за 
прекршоци.

ИЗ МЕ НИ И ДО ПОЛ НУ ВА ЊА НА 
ЗА КО НОТ ЗА ТЕХ НО ЛОШ КО 
ИН ДУС ТРИС КИ РАЗ ВОЈ НИ 
ЗОНИ
("Служ бен вес ник на РМ", број 173/15)

 Со из ме ни те на член 12 став 2, точ ка 28 се доп ре ци-
зи ра ов лас ту ва ње то на Ди рек ци ја та за тех нич ко ин-

("Служ бен вес ник на РМ", број 153/15)
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дус трис ки раз вој ни зони. Oдоб ре ни е то за гра де ње и 
упот ре ба на об јек ти те кои ги гра дат ин вес ти то ри на 
зем јиш те во ин дус трис ка и зе ле на зо на ка де ос но-
вач е Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ги из да ва 
Ди рек ци ја та за тех нич ко ин дус трис ки раз вој ни зони, 
ос вен за об јек ти за кои е склу чен до го вор за јав но 
при ват но пар тнер ство и за ин фрас трук тур ни те об-
јек ти кои ги гра дат суб јек ти те да ва те ли на јав ни 
ус лу ги кои се над леж ни за из град ба на елек тро е-
нер гет ска, во до вод ната, ка на ли за ци о ната, га со вод-
на та и те ле ко му ни ка цис ка та ин фрас трук тура. Оваа 
из ме на ќе за поч не да се при ме ну ва од 1 ја ну а ри 
2016 го дина.

 Во член 34-б став 3 се до да де но ва али не ја 4 која 
предвидува, за лицата кои се подносители на барање 
за потврдување на правниот статус на објектот и се 
регистрирани како правни лица во Централен регистар 
на РМ, дополнително покрај останатата документација 
да доставуваат и Изјава заверена на нотар дадена под 
кривична и материјална одговорност со која барателот 
потврдува дека објектот е изграден во рамките на 
Технолошко Индрустриската Развојна Зона и истиот 
претставува градежна и функционална целина и може 
да се употребува.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА
("Служ бен вес ник на РМ", број 153/15)

 Со промена на членот 4 став 1 од Законот од 1 
јануари 2016 година се воведуваат признатите 
меѓународни стандарди за процена на вредноста: 
Европски стандарди за проценување на вредноста 
ТЕГОВА и меѓународни стандарди за проценување 
на вредноста ИВСЦ. Со измената на овој член 
исто така се додава нов став (3) кој се носи со 
цел услогласување со новите одредби во Законот 
за даноците на имот, и со истиот се предвидува, 
при утврдување на данок на промет кој се врши 
во посебна постапка, ов лас те ни от про це ну вач е 
дол жен по ба ра ње на на ра ча те лот на про це ната, 
а во по себ на по ста пка за ут врду ва ње на да нок 
на про мет, да дос тави из веш тај за про це на на 
па зар на та вред ност на нед виж нос та и пресмет ка 
на акон та ти вен да нок на про мет, ка ко и по пол не-
та акон та тив на да ноч на при ја ва за пред ме тот на 
про цена, во слу чај ако на ра ча те лот на про це на та 
се оп ре де лил за по себ на по ста пка за ут врду ва ње 
на да нок на про мет сог лас но со За ко нот за да но-
ци те на имот. Оваа по ста пка за про це на не мо же 
да трае по ве ќе од три ра бот ни дена.

 Со измена на членот 40 од Законот од 1 јануари 
2016 година ќе биде зајакната улогата на институтот 
ревизија на процена 

 Усогласени се прекршочните одредби со Законот 
за прекршоци.

ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА 
ПЛАТА ВО РМ
("Службен весник на РМ", број 11/12...129/15)

Со  измените на Законот за минимална плата 
во Република Македонија зголемена е глобата за 
прекршокот кој се однесува на неисплатување на 
задолжителната минимална плата од 300 евра на 
6. 000 евра и воведена е забрана за работа како 
споредна казна. Глобата е во фиксен износ од 6.000 
евра за правното лице и ќе се утврдува согласно 
законот за прекршоците со одмерување на проценти 
согласно утврдените критериуми за кои пишувавме 
во Репрезент број 9 од оваа година, а глобата за 
управителот изнесува 30 % од одмерената глоба за 
правното лице. 

Ако овој прекршок кај правното лице е констатиран 
за прв пат надлежниот инспектор: 
 ќе му нареди на работодавачот во рок од 8 дена 

на вработените да им исплати минимална плата и 
придонеси од плата, и

 ќе му издаде прекршочен платен налог.
Ако прекршочниот налог чиј износ е една половина 

од утврдената глоба не биде прифате од страна на 
работодавачот, Инспектарот ќе поведе прекршочна 
постапка. 

Ако работодавачот го повтори прекршокот во 
рок од една година од денот на сторувањето на 
прекршокот, инспекторот на труд:
 со решение ќе забрани работа кај работодавачот 

во работниот простор во траење од 15 дена 
 ќе му нареди на работодавачот на вработените да им 

исплати минимална плата и придонеси од плата, и
 ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 

постапка. 
За време на забраната за работа, работодавачот 

е должен:
 на работниците да им исплати минимална плата и 

придонеси од плата.
По истекот на забраната за работара ботодавачот 

не смее да го намали бројот на вработените во 
наредните три месеци.

("Служ бен вес ник на РМ", број 153/15)
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