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Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до 

намалување на движењето на населението, без разлика дали за деловни или 

приватни цели. 

Но, динамичниот свет во кој живееме секако не трпи статичност и само 

прашање на време е кога, поради поврзаноста и интегрираноста на 

чинителите на економскиот живот ќе се врати и динамиката на службени 

патувања. 

Во овој напис ќе се осврнеме на нормативните, даночни и 

сметководствени аспекти на исплатата на надоместоците за службени 

патувања. 

1. Право на надомест на трошоци за службени 

патувања 

Правото за надомест на трошоците поврзани со службените патувања е 

регулирано со повеќе законски и подзаконски акти кои во продолжение ќе бидат 

обработени. 

1.1. Нормативни аспекти 

Член 113 од Законот за работните односи (ЗРО) го пропишува правото за 

надомест на трошоците поврзани со работата на вработените. Според тоа, 

работникот има право на надомест на трошоци поврзани со работата за: 

1) службено патување; 

2) теренски додаток; 

3) користење на приватен автомобил за службени патувања; 

4) одвоен живот од семејството и 

5) смрт на работникот или член на неговото семејство. 

 Висината, основицата и рокот за пресметување и исплата на надоместокот 

на овие трошоци се утврдува со закон и колективен договор. 
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Самото тоа што правото за надомест на трошоци поврзани со работа 

потекнува од ЗРО, значи дека оваа одредба не се однесува на самовработените 

лица (ТП, самостојни вршители на дејност и слично), туку само на лицата кои кај 

самовработените лица би биле во редовен работен однос. Ова е важно да се има 

на ум и кога ќе се дискутираат даночните импликации на ваквите патни трошоци. 

Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на 

стопанството (ОКДПСОС), во член 35 ги допрецизира овие одредби и истите ги 

квантифицира. Имено, врз основа на ОКДПСОС работникот има право на надомест 

на трошоците поврзани со работа, утвредни со закон и колективен договор и тоа: 

• дневници за службени патувања во земјата во висина од најмалку 8% 

од просечната месечна нето плата по работник во Република 

Македонија исплатена во последните три месеци; 

• дневници за службени патувања во странство согласно колективен 

договор на ниво на работодавач, или акт на работодавач, но не 

помалку од Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во 

странство што на органите на управата им се признаваат во тековни 

трошоци; 

Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во странство што на 

органите на управата им се признаваат во тековни трошоци, како што називот 

и сугерира е акт кој е донесен во насока на регулирање на предметната тема од 

аспект на вработените во државните органи и институции. За жал, на стопанството 

сеуште му недостига пандан на овој акт, па истиот и покрај очигледните 

недостатоци од аспект на бизнис секторот е во општа употреба и се применува како 

во нестопанскиот така и во стопанскиот сектор. 

Уредбата од нејзиното донесување има претрпено неколку измени од кои 

последните во 2014 година. 

На истата се повикува и Законот за работното време на мобилните 

работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот 

сообраќај каде е уредено дека превозникот не смее на возачите да им исплаќа 

никаков паричен надоместок, во вид на зголемување или додаток на плата, а кои 
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се поврзани со поминато растојание и/или количината на превезениот товар, ако 

тој надоместок ја загрозува безбедноста на сообраќајот на патиштата и/или 

доведува до повреда на одредбите од овој закон, освен кога на мобилниот работник 

му се исплаќа надоместок за службено патување во странство во висина на 

признаени средства како трошок на работењето врз основа на Општиот колективен 

договор за приватниот сектор од областа на стопанството.  

Кога пресметува дневници, превозникот врз основа на одредената крајна 

дестинација на патувањето на стоката и/или патниците ја одредува државата за 

која ќе пресмета надоместок за службено патување во еден циклус, во висина која 

е одредена со Решение за највисоките износи на дневници за службено 

патување и селидба во странство што на органите на државната управа им се 

признаваат во тековни трошоци.  

Во случај кога превозот се врши од друга држава за матичната држава 

пресметката на дневници се одредува врз основа на државата од каде започнува 

превозот. 

1.2. Даночни аспекти 

Согласно член 12, став 1, точка 18 од Законот за данок на личен доход 

(ЗДЛД), ДЛД не се плаќа на надоместок на трошоците за службени патувања, за 

теренски додаток (сместување, исхрана) или одвоен живот од семејството на 

вработени лица и на обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност во 

висина на најнискиот износ утврден со општиот колективен договор за приватниот 

сектор од областа на стопанството во Република Македонија, односно за 

вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на 

државната управа. 

Од аспект на данокот на добивка, согласно член 9, став 1, точка 2, прва 

реченица од Законот за данок надобивка даночно признат расход претставуваат 

најнискиот износ на исплатените дневници за службени патувања, теренски 

додаток или одвоен живот утврден со Општиот колективен договор за приватниот 

сектор од областа на стопанството на Република Македонија и прописите за 
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органите на државната управа, при што исплатите по овој основ меѓусебно се 

исклучуваат. 

И на ова место напоменуваме дека на вработените лица кај трговците 

поединци и самостојните вршители на дејност им следуваат дневници согласно 

ЗРО, но на самиот ТП или СВД не му следуваат бидејќи тие немаат заснована 

работен однос во смисла на ЗРО туку се вид на самовработени лица. 

1.3. Начин на пресметка на дневниците 

Уредбата пропишува различни износи на дневници за различни земји, а во 

некои случаи и различни износи на дневници во иста земја, во зависност од градот 

во кој се престојува. 

Издатоците за службено патување во странство ги опфаќаат:  

• издатоците за сместување,  

• издатоците за исхрана,  

• издатоците за превоз и  

• издатоците други издатоци. 

Издатокот за сместување при службено патување во странство се 

пресметува врз основа на платена сметка за хотел со категорија до четири 

ѕвездички. 

Издатокот за исхрана за време на службено патување во странство се 

пресметува преку дневницата. 

Почнувајќи од 1.1.2015, со измена на членот 10 на Уредбата, дневниците се 

пресметуваат во износ од: 

• 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за 

сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на 

органот на управата; 

• 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместувањето и 

исхраната не паѓаат на товар на органот на управата; 
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• 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно 

оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на 

државната управа, а престојот е над 30 дена. Под стручно 

усовршување се подразбира посета на семинари, курсеви, 

симпозиуми и други видови средби организирани во странство на 

мултилатерална и билатерална основа; 

• За службено патување на летачки персонал кое вкупно трае помалку 

од 8 часа, сметајќи го времето од часот на полетувањето на авионот 

до часот на враќањето на авионот, дневницата се пресметува во 

износ од 30% од утврдената дневница; 

• Во случај кога заради прекин на патувањето со авион трошоците за 

исхрана и сместување ги сноси авионската компанија, се исплатува 

20% од утврдената дневница, односно 50%, ако ги сноси само трошо-

ците за сместување; 

• Ако во цената на билетот за патување со брод се пресметани и 

трошоци за исхрана и ноќевање, се исплатува 20% од утврдената 

дневница; 

• Издатоците за користење на кола за спиење на службено патување 

во странство се пресметуваат во износ од 50% од утврдената 

дневница ако: 

▪ патувањето трае непрекинато најмалку 24 часа; 

▪ се патува ноќе од 22 часот до 6 часот; 

▪ се патува најмалку шест часа ноќе по 20 часот. 

Дневницата определена за држава во која службено се патува се 

пресметува од часот на преминувањето на границата на Република 

Македонија, а дневницата определена за држава од која се доаѓа до часот на 

преминувањето на границата на Република Македонија. 

Ако за службено патување се користи авион, дневницата се пресметува 

од часот на полетувањето на авионот од Република Македонија до часот на 

враќањето на авионот во Република Македонија. 
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Ако службено се патува во повеќе земји, во заминувањето се пресметува 

дневницата утврдена за државата во која започнува службеното патување, а при 

враќање се пресметува дневницата утврдена за државата во која е завршено 

службеното патување. 

За секое задржување, односно пропатување преку држава што трае 

подолго од 12 часа се пресметува дневницата за таа држава.  

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку 

дневница, се одредува и тоа: 

• една дневница – за секои 24 часа поминати на службено 

патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 

12 часа; 

• половина дневница – за време од 12 часа поминати на службено 

патување во странство, како и во случај кога остатокот од 

времето во континуитет е подолго од 8 часа. 

Издатоците за превоз на службено патување во странство се 

пресметуваат во висина на цената од патничката тарифа за превоз со 

средство од оној вид и класа што е одобрено да се користи на службено патување. 

Издатокот за превоз во местото на службеното патување се пресметува во 

висина на цената на користеното средство за јавен превоз. 

По исклучок, издатокот за превоз со такси возило се признава само за 

превоз од аеродром до местото на сместување и обратно. 

Издатоците за прибавување на патни исправи, за вакцинација и лекарски 

прегледи, а во врска со службеното патување и со селидба во странство, доколку 

Фондот за здравство не ги признае тие издатоци, се пресметуваат во реални 

износи. 

Издатоците што ќе настанат во врска со користењето на телефон и 

телеграми при службеното патување, а се неопходни за вршење на определени 

задачи и работи, се пресметуваат врз основа на соодветна сметка. 
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За лицата кои не се вработени а за кои се исплаќа надомест за патни 

трошоци треба да се пресмета ДЛД на целиот износ на надоместокот кој е 

исплатен. Таквите надоместоци претставуваат и даночно непризнат расход 

од аспект на данокот на добивка. 

За лицата кои се упатуваат на службен пат треба да се приложат копии од 

пасош за влез и излез од земјата, или дополнителна документација со која се 

докажува службеното патување. 

Лицата се упатуваат на службен пат со налог за службен пат од страна на 

управителот или друго лице на раководна функција. Налогот за службен пат се 

издава по претходна одлука за службен пат и истиот нема пропишана форма. Но, 

тој во секој случај треба да ги содржи следните податоци:  

• име и презиме на лицето кое се упатува на службен пат, работна 

позиција на која лицето е распоредено (за секое лице кое се упатува 

на службен пат се пополнува посебен патен налог); 

• цел на патувањето; 

• држава и местото кон кое ќе се патува; 

• дата на поаѓање и враќање; 

• видот на превозот што ќе се користи; 

• аванс кој е подигнат за целите на патувањето (доколку има); 

• декларативно наброени и со сметки поткрепени издатоци направени 

за целите на службеното патување; 

• опис на активностите во насока на исполнување на целта на 

патувањето. 
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1.4. Пример: службено патување во странство 

Вработеното лице ММ било упатено на службено патување во Минхен, 

Германија. Целта на патувањето е посета на трговски саем во околината на 

градот, во траење од 11.3.2019 до 15.3.2019. Лицето пред патувањето 

подигнало аванс од 1.500 евра од девизна с-ка.  

Сметката за хотелот со 3 ѕвезди (4 ноќевања, 1.000 евра) и авионскиот 

билет (200 евра повратен билет) било договорено да ги плати ММ од 

подигнатиот аванс. 

Летот за Минхен почнал во 9:00 часот наутро на 11.5. Лицето користело 

такси за превоз од аеродромот до хотелот и обратно, за што прибавило 2 

сметка од по 50 евра. На лице место ММ користел јавен превоз – подземна 

железница за што користел повеќедневем билет со цена од 50 евра. 

Летот од Минхен за Скопје слетал во 18:00 на 15.3. 

Пресметка натрошоци: 
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Тип на издаток Износ во € 
Износ во МКД 

(курс 61.495) 

6) Хотелско сместување: 1.000 61.495 

7) Авионски превоз 200 12.299 

8) Такси превоз 100 6.150 

9) Јавен превоз 50 3.075 

10) Дневници – по пресметка 217,5 13.375 

a. 11.3.19 од 9:00 до 00:00, 15 
часа (цела дневница); 

b. 12.3 – цел ден; 
c. 13.3 – цел ден; 
d. 14.3 – цел ден; 
e. 15.3 од 00:00 до 18:00, 18 

часа (цела дневница). 

87 евра за 

Германија по 

Уредба * 50% = 

43,5 евра 

дневница * 5 

дневници = 217,5 

евра за 5 дена. 

2.675 * 5 

дневници = 

13.375 денари. 

ВКУПНО ИЗДАТОЦИ 1.567,5 96.394 

ПОДИГНАТ АВАНС - 1.500 - 92.243 

ДОПОЛНИТЕЛНО ЗА ПОДИГАЊЕ 67,5 4.151 

Книжењето на овие настани е дадено подолу: 
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+ - 

105/ 92.243  

 103/ 92.243 

Подигнат аванс од девизна с-ка за службеното патување 

145/ 92.243  

 105/ 92.243 

Физичко лице задолжено со авансот 

440/ 96.394  

 241/ 96.394 

Пресметка на дневници, издатоци за сместување, превоз и други издатоци 

241/ 92.243  

 145/ 92.243 

Ажурирање на примениот аванс со пресметката за издадтоци  
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241/ 4.151  

 100/ 4.151 

ММ го повлекува остатокот од издадтоците кои му следуваат од денарска с-ка 

 

1.5. Пример: службено патување во Македонија со користење 

на сопствен автомобил за службени цели 

Вработеното лице ММ било упатено на службено патување во Битола. 

Целта на патувањето е преговори за соработкасо нови клиенти. Траењето на 

патувањето е од 11.3.2019 од 9:00 часот до 15.3.2019 во 6:00.  

Сметката за сместувањето ја платил директно работодавачот. 

Патарините во износ од 1.000 денари ги платил самиот вработен. 

За целите на службеното патување лицето користело сопствен 

автомобил кое било паркирано во самиот хотел. 

За да ја пресметаме дневницата за ова службено патување треба да ја 

знаеме просечната плата исплатена кај нас во минатите три месеци (основица за 

пресметка на надоместоци за патни трошоци согласно ОКДПСОС). Да 

претпоставиме дека просечната плата од минатите три месеци изнесувала 25.000 

денари. 

8% * 25.000 = 2.000 денари дневница. 

Од 11.3 до 15.3 се пресметуваат 4 полни дневници, значи 4 х 2.000 = 8.000 

денари. 

Да се потсетиме: од аспект на данокот на добивка како непризнаени расходи 

за даночни цели се сметаат надоместоците на трошоци, освен оние кои не го 
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надминуваат износот на надоместоците на трошоци за користење на сопствено 

возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од 

исплатениот износ, но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво, додека од аспект 

на ДЛД, не се плаќа на надоместок на трошоците за користење сопствен автомобил 

за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го 

користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари 

месечно. 

Понатаму, согласно член 35 од ОКДПСОС, работникот има право на 

надомест на надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил за 

потреби на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го 

корисити автомобилот за секој изминат километар. 

Од Скопје до Битола има растојание од 175 км., односно 350 км. во двете 

насоки. 

Под претпоставка дека цената на литар гориво во тој момент изнесувала 65 

денари за литар, тогаш за поминатите километри на лицето му следува надомест 

од 30% * 65 ден./литар * 350 км. = 19,5 ден./литар * 350 км. = 6.825 денари 

надоместок. 

Бидејќи овој износ е поголем од максималниот месечен износ кој е ослободен 

од ДЛД, на делот над 3.500 денари ќе се пресмета ДЛД во износ од (6.825 – 3.500) 

* 11,1111% = 369 денари. 

Бидејќи дел од доходот подлежи на оданочување со ДЛД, истиот треба да се 

исплати преку е-ПДД системот. Пресметката и поднесокот се прават на следниот 

начин: 
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Во полето вид на доход се избира T1, за делот од доходот кој не се оданочува 

(3.500 денари) се избира подвид S1.9., а за делот за кој се плаќа ДЛД (369 + 3.325 

денари, или бруто 3.694 денари) се избира подвид S1.8. 

Со тоа бруто надоместокот кој ќе се исплати на вработениот ќе инзесува 369 

денари + 6.825 = 7.194 денари. 

30% од 7.194 денари, односно 2.158 денари, ќе бидат признат расход, додека 

остатокот од 5.036 денари ќе се прикажат како непризнат расход во даночниот 

биланс (внимавајте, доколку често се исплаќаат вакви надоместоци, тогаш секој 

денар исплатен над 60.000 годишно на име на овој надоместок е непризнат расход). 

Патниот налог ќе изгледа како во продолжение: 
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НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ 

        
Вработениот ММ распореден на работни задачи 

управител се упатува на службено патување на ден 11.3.2019 

во Битола На патувањето да користи  сопствено возило (СК-1111-АС) 

и да се задржи до 15.3.2019 со цел одржувањена КПУ 

 

   

 

   

Налогот заслужбен пат е издаден на ден 09.3.2019 во Скопје 
 

   

 

    

Патните трошоци паѓаат на товар на работодавачот. 
   

   

 

    

Управител 

Петко Петковски 
      

    
      

        

Врз основа на налогот го извршив службеното патување и ја поднесувам следната патна сметка: 

Д
н

ев
н

и
ц

и
 

Заминување 
11.3.2019, 
9:00 

број на 
часови 

број на 
дневници 

По денари 
ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

Враќање            
15.3.2019, 
06:00 

99,00 4 ден 2.000 ден       8.000  

П
р

ев
о

зн
и

 т
р

о
ш

о
ц

и
 

од До вид на превоз км денари   

Скопје Битола Приватно возило        

Битола Скопје   350 19,5 ден       6.825  

            

            

              

              

Д
р

уг
о

 

Патарини (во прилог фискални сметки) ден       1.000  

    

    

    

    

    

ВКУПНО ден    15.825  
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Извештај за реализираното службеното патување: успешно одржани состаноци со нови клиенти 

 

 

        
 

Подносител,       
 

ММ   на дата 17.3.2019     
 

        
 

Претходно исплатен аванс:  ден       -    Износ за доплата: ден                      15.825   

        
 

Потврдувам дека патувањето е извршено по патниот налог и наредувам исплата на горенаведениот 
износ за доплата од сметката на Конто Профит ДООЕЛ на сметката на подносителот. 

 

         
 

Управител 
  

Овластен сметководител Скопје 
 

 

Петко Петковски 
      21.3.2019  

 

 

Сметководствениот третман на овие настани е прикажан во продолжение: 
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+ - 

4400/ 8.000  

4401/ 6.825  

4402/ 0369  

 2410/ 14.825 

 2350/ 00.369 

Книжење по поднесен патен налог. На крајот на годината процентот на 

непризнати расходи кој се враќа во даночниот биланс се пресметува врз 

основа на збирот на сметките 4401 и 4402 

 

 

Подготвил: Благоја Грозданов  

Скопје, јули 2020 


