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соработници – физички лица од страна на 

работодавачот/исплаќач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  

 

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите  

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 

issue): 

 
Електронска достава на акти до вработени и останати 
соработници-физички лица од страна на 
работодавачот/исплатителот 
 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

Сектор - Земјоделство;     Сектор - Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - Текстил;     

Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) – За кои проблеми е потребно 
решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални околности, 
конкретно  идентификување на проблеми) 

• Во член 77 од Законот за персонален данок од доход предвидена е обврска за исплатувачот 
на обврзникот при секоја исплата да му издаде примерок од пресметката за аконтацијата 
на данокот и наплатените придонеси и збирен податок по истекот на годината најдоцна до 
25 јануари наредната година, за вкупно платената аконтација.Бидејки за непочитување на 
оваа одредба се предвидени високи глоби, работодавачите се принудени да организираат 
начин на обезбедување и чување доказ дека наведените листи се доставени до обврзникот. 



 

 

 

 

 

 

 

Во таа насока сеусте се користи хартиена форма за достава на листите што за 
работодавачите со поголем број на вработени, исплати претставува голем трошок.  

• Согласно начинот за електронска достава на акти дефиниран во Законот за парнична 
постапка и обврската за регистрација на адреса на електронско сандаче согласно Законот за 
трговски друштва, неопходна е хармонизција на законодавството со што би се 
поедноставила обврската на работодавците при достава на документација, а особено во 
делот на исплатните листи кон обврзниците. 

 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) негативно влијае врз 
конкурентноста , работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Негативниот аспект на овој проблем се манифестира преку зголемен обем на административна 

работа кај работодавците, користење на поскапи услуги за достава на листите, докажување на 

прием на писмената. 

3. На каков начинкомпаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) и 
каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

- Проблемот е идентификуван во сите сектори, затоа што согласно постоечката законска 
регулатива оваа обврска се однесува на сите работодавачи независно од дејноста која ја 
вршат, а проблемот е изразен во поголема мерка кај работодавачите со поголем број на 
вработени. 

- Проблемот е од финансиска природа т.е. одлевање на средства за печатење, хартија, 
организација на достава, поштенски трошоци. 

 

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 
регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Член 77 од Законот за персонален данок од доход 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Директно вклучени институции за контрола на примената на оваа одредба се Управата за јавни 

приходи и Државниот инспекторат за труд 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Доставата се врши по е-маил комуникација, со електронска достава. 



 

 

 

 

 

 

 

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање – 
упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

-      Скратена, поедноставна и поефтина достава, намален обем на администратирвна работа 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални инпликации 

на Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се 
адресира – упати – реши  ?   
Со решавањето на овој проблем придобивки може да има целото општество. Се 
намалуваат трошоците на работодавачите, а се влијае на заштита на животната средина 
поради намалување на обемот на хартиена документација.  

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба 
да се насочиме? (главни цели) 

Предлог за решавање на овој проблем би било воведување на е-маил адреса како 
задолжителен елемент во договорите за вработување, комуникацијата помеѓу 
работодавачите и вработените секаде каде што е прифатливо би се одвивала по 
електронски пат. 

Покрај исплатните листи на овој начин би се доставувале и останатите интерни акти како 
што се решенија, одлуки, известувања и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 


