
 Стр. 46 - Бр. 151                                                                                            6 јули 2021 
 

Во точката 21) зборовите: „9000 денари“ се замену-
ваат со зборовите: „50% од просечната месечна бруто 
плата  исплатена во претходната година во Република 
Северна Македонија,“. 

 
Член 2 

Во член 9-а ставот (5) се менува и гласи: 
„Преостанатата сегашна вредност на средствата кои 

не можат понатаму да се користат може да се аморти-
зира во целина независно од пропишаниот век на тра-
ење, при што за таквата амортизација во целина да вле-
зе како расход при утврдување на основата за оданочу-
вање, најдоцна до 31 јануари наредната година се под-
несува барање за издавање на согласност до Управата 
за јавни приходи, која во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето ја издава согласноста.“.  

 
Член 3 

Во член 19 ставот (2) се брише. 
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4). 
Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „ставот 

(5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“. 

 __________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË TATIMIT TË FITIMIT 

 
Neni 1 

Në Ligjin e Tatimit mbi Fitimin (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 112/14, 129/15, 23/16, 
190/16 dhe 248/18 dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 232/19, 275/19 dhe 290/20) në 
nenin 9 paragrafi (1) pika 2) nënpika 6, përqindja “40%” 
zëvendësohet me përqindjen “80%”. 

   Në pikën 5-b), fjalët: “në mënyrë plotësuese” 
zëvendësohen me fjalën “vullnetarisht”.  

   Në pikën 21) fjalët “9.000 denarë” zëvendësohen me 
fjalët “50% e pagës mesatare mujore bruto të paguar në 
vitin paraprak në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. 

 
Neni 2 

Në nenin 9-a paragrafi (5) ndryshon dhe thotë:  
“Vlera aktuale e mbetur e mjeteve që nuk mund të 

shfrytëzohen më tej, mund të amortizohen në tërësi, pavarësisht 
nga afati i përcaktuar i kohëzgjatjes, me ç’rast për amortizimin e 
tillë në tërësi të hyjë si shpenzim gjatë përcaktimit të bazës së 
tatimit, më së voni deri më 31 janar të vitit të ardhshëm, 
parashtrohet kërkesë për lëshimin e pëlqimit nga Drejtoria e të 
Ardhurave Publike, e cila jep pëlqim në afat prej 30 ditëve nga 
dita e pranimit të kërkesës”. 

 
Neni 3 

Në nenin 19, paragrafi (2) fshihet. 
Paragrafët (3), (4), (5) bëhen paragrafë (2), (3) dhe (4). 
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (5) fjalët 

“paragrafi (5)” zëvendësohen me fjalët “paragrafi (4)”. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
2500. 

Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за од-
брана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.42/20), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата одржана на 5 јули 2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 
УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „BEYOND HORIZON 21“,  

ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. За учество на вежбата „Beyond Horizon 21“ која 

ќе се одржи во Република Бугарија, во период од 13 ју-
ли до 22 јули 2021 година се испраќаат дваесет и двајца 
припадници на Армијата на Република Северна Маке-
донија (во натамошниот текст: Армијата).  

2. Финансиските трошоци за сместување, исхрана, 
дневници и транспорт на припадниците на Армијата ги 
обезбедува Министерството за одбрана на Република 
Северна Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 40-7219/1   Претседател на Владата 

5 јули 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
2501. 

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за прак-
тикантство („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 98/19 и 103/21), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ  
ПЛАТЕН НАЛОГ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на прекршочниот платен налог. 

 
Член 2 

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно 
лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.1, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Прекршочниот платен налог за работодавач-физич-
ко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,  
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во 
правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3,  
кој е составен дел на овој правилник. 

                                                          
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на прекршочниот платен налог бр.08-4468/2 од 17 
јуни 2019 година („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.127/19) и Правилникот за фор-
мата и содржината на мандатниот  платен налог бр. 08-
4468/5 од 17 јуни 2019 година („Службен весник на Ре-
публика  Северна Македонија“ бр. 127/19). 

  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна  Македонија”. 

  
Бр. 08-4475/6  

 30 јуни 2021 година Министер, 
Скопје Јагода Шахпаска, с.р. 
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