
 
ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ 

 
    Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија 
број  4.1.20.27 од 20.03.2020 година. 
 
 Просечно исплатена месечна нето-плата во денари во РМ изнесува:  
 

o 27.540,00 денари- месец јануари 2020 година 
o 25.213,00 денари- за месец јануари - декември 2019 година 
o 26.718,00 денари- за месец ноември 2019 - јануари 2020 година 

        (просечно исплатена нето-плата во претходните три месеца) 
 
   Напомена: Просечната месечна исплатена нето плата и просечната 
исплатена нето плата во претходните три месеца се користат при пресметка на 
пооделни надоместоци и тоа: 
- пресметување на трошоците за исхрана за време на работа, доколку 

работодавачот исхраната ја организира на свој трошок; 
- дневници за службени патувања во земјата, 
- отпремнина при заминување во пензија, 
- за одвоен живот 
- регрес за годишен одмор, доколку е утврден со соодветен акт - Одлука 

 
Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија број 

4.1.20.26 од 20.03.2020 година 
 

 Просечно исплатената месечна бруто-плата во денари во РМ изнесува:  
o 41.087,00 денари- месец јануари 2020 година, 
o 37.446,00 денари- за месец јануари - декември 2019 година, 
o 39.775,00 денари- за месец ноември 2019 - јануари 2020 година  

       (просечно исплатена бруто-плата во претходните три месеца) 
 

Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува: 
 
  38.319,00 х 50% = 19.160,00 денари
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 Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за 
примањата од работен однос од еден обврзник изнесува: 
 
  38.319,00 х 16 = 613.104,00 денари
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Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за 

примања на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, ...... 
управител на трговско друштво изнесува: 
 
  38.319,00 х 16 = 613.104,00 денари
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Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за 

примања за самовработено лице изнесува: 
 
  38.319,00 х 12 = 459.828,00 денари
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1
 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 64/09)  
2
 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 171/17) 
3
 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 171/17) 



  81,6 денари
5  
за период од 01.01 до 31.12.2020 година 

 
 

Вредноста на бодот за платите на судската полиција за 2020 година изнесува:   

 

  81,6 денари
6
 за период од 01.01 до 31.12.2020 година 

  
  

Вредноста на бодот за платите на судските службеници за 2020 година 
изнесува:   

 

  81,6 денари
7
 за период од 01.01 до 31.12.2020 година 

   
 

Вредноста на бодот за платите на јавнообвинителските службеници за 2020 
година изнесува:   

 

  81,6 денари
8 
за период од 01.01 до 31.12.2020 година 

   
 

Вредноста на бодот за платите на затворската полиција за 2020 година 
изнесува:   

 

  81,6 денари
9
 за период од 01.01 до 31.12.2020 година 

 
 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во 
јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна 
Македонија за 2020 година изнесува:   

 

  81,6 денари
10

 за период од 01.01 до 31.12.2020 година 
 
 

  81,6 денари
11

 за период од 01.01 до 31.12.2020 година 

                                                                                                                                                       
4
 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 171/17) 
5
 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 

2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 276/19)  
6
 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2020 
година („Службен весник на РСМ“ бр. 22/20)  
7
 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 

2020 година („Службен весник на РСМ“ бр.22/20)  
8
 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските 
службеници за 2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 22/20)  
9
 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 

2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 41/20)  
10

 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во 
јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2020 
година („Службен весник на РСМ“ бр. 13/20)  

 Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2020 година 
изнесува: 
   

Максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2020 
година изнесува:   

 



Вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и 
давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од 
Владата на Република Северна Македонија за 2020 година изнесува:   

 

  81,6 денари
12

 за период од 01.01 до 31.12.2020 година 
 
 

Вредност на коефициентот за платите на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, 
изнесува: 
   
                      25.726,00 денари
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           25.726,00 х 104% = 26.755,00 денари
14

  
(до денот на издавањето на билтенот не се дадени дополнителни информации за начинот 
на нивелирање на ефектите од покачување на поодделните придонеси) 

 

 
Најниска плата за најнизок степен на сложеност за вработените во 

здравствената дејност изнесува: 
 
  13.419,00 денари

15
 

 
 
Даночното намалување при годишно пресметување на данокот на доход за 

2020 година изнесува: 

 

  98.736,00 денари16  

 

 

 Даночното намалување при месечно пресметување на данокот на доход за 
2020 година изнесува: 
 
  98.736,00 : 12 = 8.228,00

17
 денари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
11

 Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2020 година („Службен 
весник на РСМ“ бр. 13/20)  
12

 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и 
давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република 
Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 13/20)  
13

 член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани 
и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 97/10)  
14

 член 1 од Законот за изменување на Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани 
лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 139/14) 
15

 Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на 

пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен  весник на РСМ“ број 22/20) 
16

 Член 10 од Закон за данокот на личен доход („Службен весник на РМ“ бр. 241/18); 
17

 Објава од Министерство за финансии („Службен весник на РСМ“ бр. 269/19) 



 

 Висина на стапките на придонесите од задолжително социјално осигурување 
– кои ќе се применуваат со исплатата на платата за месец јануари 2020 година: 
 

 Бруто плата за 2020 година 

Вид на придонес 
Стапка на 
придонес 

Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 

Задолжително здравствено осигурување 7,5% 

Дополнителен придонес за задолжително здравствено 
осигурување за случај на повреда на работа и 
професионално заболување 

0,5% 

Задолжителен придонес за осигурување во случај на 
невработеност 

1,2% 

Вкупно 28% 

 

  

Во контекст на навремено информирање и известување на нашите корисници Ве 
известуваме дека од страна на Управата за јавни приходи објавени се повеќе информации 
кои можете да ги преземете од следните линкови: 

- http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/734 

- http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/732 

- http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/731 

- http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/737 

 
 

 
 


