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Во услови на влошена ликвидност во нашето стопанство, ваквите 

опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често 

се применуваат во пракса. 

Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија 

како и помалку користените асигнација и преземање на долг. 

1. Нормативно уредување со Законот за 

облигационите односи  

Законот за облигациони односи (ЗОО) конкретно ги дефинира овие видови 

договори во разни делови од Законот. 

 Компензација 

Компензацијата е опфатена во членовите 325 до 332, во глава IV, 

“престанување на обврските”, во одделот 3: „други начини на престанување на 

обврските“. Меѓусебно може да се искомпензираат побарувањата и обврските меѓу 

кои било учесници во стопански активности, без разлика дали станува збор за 

физички или правни лица. 

1.1.1. Едноставна компензација 

Едноставна компензација е пребивање на долговите и побарувањата 

помеѓу два субјекти (доволна е изјава од еден од субјектите, не е потребна 

согласност од двете страни). 

ЗОО ги дефинира следните општи услови за да може да се случи 

компензацијата: 

• Истородност на побарувањата, што значи побарувањата да 

гласат на пари или други заменливи предмети од ист род и ист 

квалитет; 
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• Заемност на побарувањата, постои кога секоја страна во 

компензацијата воедно и должи и побарува; 

• Стасаност на побарувањата, значи во моментот на пребивањето 

на побарувањата да се стасани за наплата. 

Пребивање не настанува штом ќе се стекнат условите за тоа, туку е 

потребно едната страна да и изјави на другата дека врши пребивање. По 

изјавата за пребивање се смета дека пребивањето настанало оној момент кога се 

стекнале условите за тоа. 

Најчесто Изјавата за компензација содржи и дел за добивање 

согласност од другата страна. Меѓутоа според одредбите од ЗОО не мора да 

се бара согласност на доверителот за должниковата изјава туку доволно е 

изјавата да содржи волја на едната страна за да го компензира своето 

побарување со побарување на другата страна.  

Важно е само да се исполнети условите од член 325. 

Долг може да се пребие со застарено побарување само ако тоа уште не било 

застарено во моментот кога се стекнале условите за пребивање. 

Ако условите за пребивање настанале откако едно од побарувањата 

застарело, пребивање не настанува ако должникот на застареното побарување 

истакнал приговор за застареноста. 

Согласно членот 330 од ЗОО, не може да се пребие: 

• побарување кое не може да се заплени; 

• побарување на предмети или вредности на предмети кои на 

должникот му биле дадени на чување или на заем, или кои должникот 

ги зел бесправно или ги задржал бесправно; 

• побарување настанато со намерно причинување штета; 

• побарување на надомест на штета причинета со оштетување на 

здравје или со причинување на смрт и 
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• побарување што произлегува од законската обврска за издржување 

(семејно право). 

Должникот не може да врши пребивање ако неговото побарување 

стасало дури откако некој трет ставил забрана над побарувањето на 

доверителот спрема него (во извршна постапка). 

Кога меѓу две лица постојат повеќе обврски кои можат да престанат со 

пребивање, пребивањето се врши според правилата што важат за 

засметувањето на исполнувањето (вообичаено по рочност). 

1.1.2. Повеќекратна компензација 

Повеќекратна компензација е пребивање на долговите и побарувањата 

помеѓу три или повеќе субјекти (за што е потребна договорна согласност од 

сите засегнати страни). 

 Цесија 

Цесијата претставува отстапување на побарување. Таа е регулирана во 

членовите 424 до 433 од ЗОО кои се наоѓаат во рамките на глава VI од ЗОО: 

“промена на доверителот или на должникот”, оддел 1: “отстапување на 

побарувањето со договор (цесија)”. 

Учесници во цесијата се слдните 3 страни: 

• Цедент – отстапувач (оној кој пред склучување на цесијата има 

побарување од цесусот а обврска кон цесионерот);  

• Цесус – должник (оној кој пред склучување на цесијата има 

обврска кон цедентот); 

• Цесионер – примач на отстатпено побарување (оној кој пред 

склучување на цесијата има побарување од цедентот); 

Разликата меѓу класичната поставеност на нештата пред настанување 

на компензација и цесија е следна: 
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• Пред компензацијата секоја страна учесник во компензацијата 

има и обврска и побарување настанато од деловни односи со 

останатите страни учесниц, 

• Пред цесијата, цесусот има обврска кон цедентот, цедентот има 

побарување од цесусот а обврска кон цесионерот, додека 

цесионерот има побарување од цедентот (фактички само 

цедентот има евидентирано и обврска и побарување, додека 

другите две страни или имаат евидентирано само обврска или 

само побарување).  

Согласно членот 242 од ЗОО, доверителот може со договор склучен со 

трет да го пренесе врз него своето побарување, освен она чие пренесување е 

забрането со закон или кое е врзано за личноста на доверителот, или кое според 

својата природа му се спротивставува на пренесувањето врз друг. 

Договорот за отстапување нема дејство спрема должникот ако тој и 

доверителот договориле дека овој не ќе може да го пренесе побарувањето 

врз друг или дека не ќе може да го пренесе без должниковата согласност. 

Доколку нема ваков претходен договор, за потпишување на договор за цесија 

потребно е согласност да постигнат само отстапувачот и примачот. Во ваков 

случај, должникот само се известува за евентуално постигнатата согласност 

(бидејќи тој во секој случај должи, со цесијата само се менува субјектот на кој му 

должи). 

Исполнувањето извршено на отстапувачот пред известување за 

отстапување е полноважно и го ослободува должникот од обврската, но само 

ако не знаел за отстапувањето, инаку обврската останува и тој е должен да му 

ја исполни на примачот. Во пракса, за да се избегнат вакви незгодни сценарија 

во кои должникот не е свесен за постигнатиот договор за отстапување меѓу 

отстапувачот и примачот, договорот за цесија најчесто го потпишуваат сите 

три страни: отстапувач, должник и примач. 

Со членот 425 од ЗОО кој се однесува на споредните права кои се поврзани 

со основното побарување се дефинира дека со побарувањето врз примачот 
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преминуваат споредните права, како што се правото на првенствена наплата, 

хипотеката, залогот, правата од договорот со гарантот, правата на камата, 

договорната казна и слично. Се претпоставува дека стасаните, а неисплатени 

камати се отстапени со главното побарување. 

Отстапувачот може да му го предаде заложениот предмет на примачот само 

ако залогодавецот се согласи со тоа, инаку тој останува кај отстапувачот да го чува 

за сметка на примачот. 

Согласно членот 427 од ЗОО, ако доверителот им отстапил исто побарување 

на разни лица, побарувањето му припаѓа на примачот за кого отстапувачот прво го 

известил должникот, односно кој прв му се јавил на должникот. 

Примачот ги има спрема должникот истите права што отстапувачот ги имал 

спрема должникот. 

Интересно е што согласно членот 429 од ЗОО, отстапувачот е должен на 

примачот да му предаде веродостојна исправа за долгот, како и други докази 

за отстапеното побарување и за споредните права.  

Ако отстапувачот пренел врз примачот само еден дел од побарувањето тој е 

должен да му предаде заверен препис на исправата со која се докажува 

постоењето на отстапеното побарување.  

Во однос на одговорноста за наплатливоста на побарувањата, согласно 

членот 431 од ЗОО, отстапувачот одговара за наплативоста на отстапеното 

побарување ако тоа било договорено, но само до висина на она што го 

примила од примачот, како и за наплативоста на каматите, трошоците околу 

отстапувањето и трошоците на постапката против должникот. Поголема 

одговорност на совесниот отстапувач не може да се договори. 

1.2.1. Форми на цесија 

Цесијата може да се јави во неколку форми: 
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• Отстапување наместо исполнување (стандардна највообичаена 

форма на цесија, кога отстапувачот наместо исполнувањето на 

својата обврска му го отстапи на примачот своето побарување или 

еден негов дел, со склучувањето на договорот за отстапување 

обврската на отстапувачот се гаси до износот на отстапеното 

побарување); 

• Отстапување заради наплатување (за разлика од претходната 

форма, каде цедентовата обврска се гаси во моментот на 

склучувањето на договорот за цесија, кај овој облик цедентовата 

обврска се гаси дури откако цесионерот ќе го наплати отстапеното 

побарување од цесусот); 

• Отстапување заради осигурување (главна цел не е подмирување 

на цедентовата обврска кон цесионерот, туку целта е осигурување на 

цесионеровото побарување, т.е. наплата на долгот од цесусот, а 

заради подмирување на цедентовиот долг под непосредна контрола 

на самиот цесионер како доверител. 

Предноста на овој облик на цесија е тоа што цесионерот го задржува 

своето побарување кон цедентот и на тој начин неговиот ризик од 

неможност за наплата на побарувањето значително се намалува, 

имајќи предвид дека пред да го склучи договорот за цесија, 

цесионерот добро ќе го испита бонитетот на цесусот и основаноста 

на цедентовото побарување од цесусот. 

Примачот е должен да се грижи со внимание на добар стопанственик, 

односно добар домаќин за наплатувањето на отстапеното 

побарување и по извршената наплата, откако ќе задржи колку што е 

потребно за намирување на сопственото побарување спрема 

отстапувачот, на овој да му го предаде вишокот). 

Кај цесијата заради исполнување и заради наплатување примачот е исто 

така должен да му го предаде на отстапувачот сето она што го наплатил над 

износот на своето побарување спрема отстапувачот. 
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2. Преземање на долг 

Преземањето на долг е уреден со членовите 434 до 441 од ЗОО, во рамките 

на глава VI од ЗОО: “промена на доверителот или на должникот”, оддел 2: “промена 

на должникот”. 

Преземањето на долг се врши со договор меѓу должникот и преземачот, 

со кој се согласил доверителот. 

Договарачите, како и секој од нив посебно, може да го повика доверителот 

во определен рок да се изјасни дали се согласува со преземањето на долгот и ако 

доверителот не се изјасни во определениот рок, се смета дека не ја дал својата 

согласност. 

Се претпоставува дека доверителот ја дал својата согласност ако без 

оградување примил некое исполнување од преземачот, што овој го направил од 

свое име. 

Со преземањето на долгот преземачот стапува на местото на 

поранешниот должник, а овој се ослободува од обврската.  

Ако во времето на доверителовата согласност со договорот за преземање на 

долгот преземачот бил презадолжен, а доверителот тоа не го знаел, ниту морал да 

го знае, поранешниот должник не се ослободува од обврската, а договорот за 

преземање на долгот има дејство на договор за пристапување кон долг (договор 

меѓу доверителот и трет, со кој овој се обврзува спрема доверителот дека ќе го 

исполни неговото побарување од должникот, третиот влегува во обврска покрај 

должникот). 

Меѓу преземачот и доверителот постои истата обврска која дотогаш 

постоела меѓу поранешниот должник и доверителот. 

Споредните права што дотогаш постоеле кон побарувањето остануваат 

и натаму, но гаранциите, како и залозите што ги дале трети лица престануваат 
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ако гарантите и залогодавците не се согласат да одговараат и за новиот 

должник. 

Ако не е договорено нешто друго, преземачот не одговара за ненаплатените 

камати што стасале до преземањето. 

 Преземање на даночен долг по Закон за даночна постапка 

Бидејќи е веќе пракса деловни субјекти меѓусебно да си ги подмируваат 

должничко-доверителните односи со користење на даночни побарувања и повеќе 

платени даноци, на ова место би го споменале и Законот за даночна постапка на 

кој се темели оваа пракса. 

Имено, членот 35-а од Законот за даночна постапка пропишува дека за 

даночниот долг на даночниот должник, утврден со решение на Управата за јавни 

приходи или неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата, наплатата 

со сиот свој имот ја гарантира лицето кое со своите одлуки влијаело врз 

стопанските активностите на даночниот должник, од кои произлегол 

даночниот долг. 

Согласно ставот 2 од истиот член, лице чии одлуки влијаат врз 

активностите на даночниот должник е лицето кое: 

• има удел во даночниот обврзник кој е должник, сразмерно на 

процентот на уделот, 

• го застапува даночниот обврзник кој е должник, во висина која 

одговара на товарот кој произлегува од даденото овластување за 

застапување, 

• има долг кон даночниот обврзник кој е должник, до висина на долгот 

кон него и 

• го презема долгот, до висина на преземениот долг даден во 

нотарски заверената изјава. 
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3. Асигнација 

Договорот за асигнација е уреден со ЗОО (членови 1059 до 1073), во посебна 

глава XXXIV посветена само на асигнацијата. 

Асигнацијата всушност претставува упатување. Страните кои 

учествуваат во асигнацијата се следни: 

• Асигнант (упатувач, оној кој му должи на асигнаторот),  

• Асигнат (упатеник, оној кој го презема долгот што го има 

асигнантот и кој наместо него ќе му плати на асигнаторот) и  

• Асигнатор (примач на упатувањето, оној кој што има побарување 

од асигнантот).  

Со асигнација вусшност едно лице, упатувач (асигнант) овластува друго 

лице, упатеник (асигнат), за негова сметка да изврши нешто за определено трето 

лице, примач на упатувањето (асигнатор), а него го овластува да го прими тоа 

извршување. 

Примачот на упатување стекнува право да бара од упатеникот 

исполнување дури кога овој ќе му изјави дека го прифаќа упатувањето. 

Прифаќањето на упатувањето не може да се отповика. 

Со прифаќање на упатувањето меѓу примачот на упатувањето и 

упатеникот настанува должнички однос независен од односот меѓу 

упатувачот и упатеникот и меѓу упатувачот и примачот на упатувањето. 

Примачот на упатување може да го пренесе упатувањето врз друг и пред 

прифаќањето од упатеникот, а овој може да го пренесе понатаму, освен кога од 

самото упатување или од посебни околности произлегува дека е тоа непреносливо. 

Ако упатеникот му изјавил на примачот на упатувањето дека го прифаќа 

упатувањето, тоа прифаќање има дејство спрема сите лица врз кои упатувањето 

би било пренесено едноподруго.  
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Правото на примачот на упатувањето да бара исполнување од 

упатеникот застарува за една година. Ако за исполнувањето не е определен рок, 

застареноста почнува да тече кога упатеникот ќе го прифати упатувањето, а ако тој 

го прифатил пред да му биде дадено на примачот на упатувањето тогаш кога ќе му 

биде дадено на овој. 

Ако примачот на упатувањето е доверител на упатувачот (асигнантот е 

должник на асигнаторот), тогаш:  

• тој како доверител не е должен да се согласи со упатувањето што 

му го направил должникот заради исполнување на својата 

обврска, но е должен за своето одбивање веднаш да го извести 

должникот, инаку ќе му одговара за штетата; 

• ако асигнаторот го прифати овластувањето, тогаш тој како 

доверител кој се согласил со упатувањето е должен да го повика 

упатеникот да го изврши истото. 

Кога доверителот се согласил со упатувањето направено од неговиот 

должник заради исполнување на обврската, таа обврска не престанува ако 

поинаку не е договорено, ни со неговата согласност со упатувањето, ни со 

прифаќањето од страна на упатеникот, туку дури со исполнувањето од страна 

на упатеникот (исплата на пари). 

Доверителот кој се согласил со упатувањето направено од неговиот должник, 

може да бара од упатувачот да му го исполни она што му го должи само ако не го 

добил исполнувањето од упатеникот во времето определено во упатувањето. 

Ако упатеникот е должник на упатувачот, упатеникот не е должен да го 

прифати упатувањето, и покрај тоа што му е должник на упатувачот, освен ако 

тоа му го ветил. 

Кога упатувањето е издадено врз основа на долг на упатеник спрема 

упатувачот, упатеникот е должен да го изврши до износот на тој долг, ако тоа не му 

е во ништо потешко од исполнувањето на обврската спрема упатувачот. Со 

извршувањето на упатувањето издадено врз основа на долг на упатеникот спрема 
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упатувачот, упатеникот се ослободува во иста мера од својот долг спрема 

упатувачот. 

4. Сумарен споредбен преглед 

Компензацијата е обично пребивање на меѓусебни обврски и 

побарувања. 

Цесијата е договор меѓу отстапувачот и примачот со кој не се менува 

должникот, туку само доверителот на должникот.  

За договорот меѓу цедентот и цесионерот, цесусот може само се извести, но 

сепак тој најчесто се јавува како трет потписник на договорот. Отстапувачот е 

обично иницијатор на преговорите. 

Фактички разговорот меѓу страните во цесијата би течел вака: 

• Цедентот на цесионерот: „Наместо лицето кое ми должи да ми плати 

на мене, па потоа јас на тебе, може ли да ти плати директно тебе?“ 

• Цедентот на цесусот: „Јас и лицето на кое јас му должам се 

договоривме, наместо ти да ми платиш мене, плати му нему, па за 

истиот износ ќе ти се намали обврската кон мене“. 

Преземањето на долг е договор меѓу должникот и преземачот (новиот 

должник) за кој е потребна согласност од доверителот. Со овој договор се 

менува должникот. Преземачот за возврат вообичаено бара некое право од 

првичниот должник.  

Преземачот во пракса најчесто е иницијатор на овие договори, бидејќи 

има друг деловен интерес од трансакции со лицето од кое го презема долгот. 

Фактички како преземачот да му дава позајмица или аванс на лицето од кого 

го преземало долгот. 

Асигнацијата е упатување од упатувачот кон упатеникот да изврши 

нешто и овластување примателот да го прими истото. И со асигнација не се 
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менува доверителот, туку должникот. Тука упатувачот е вообичаено првичен 

иницијатор. 

Страните во асигнација би сепоставиле на следниот начин: 

• Асигнантот на асигнатот: „Наместо јас, ти плати му на мојот 

доверител а за возврат...“  

• Асигнантот на асигнаторот: „Наместо да ти платам јас, ќе ти плати 

асигнатот“. 

5. Плаќања по пресметка согласно Законот за платен 

промет 

Закон за платен промет (ЗПП), во член 2, точка 11 ги именува овие начини на 

плаќање како: "Плаќање со пресметка". Овој поим во ЗПП се дефинира како 

плаќање кое претставува меѓусебно намирување на паричните обврски и 

побарувања меѓу учесниците во платниот промет со компензација, 

асигнација, цесија, преземање на долг и др. 

Важно е што член 25, став 1 од ЗПП пропишува дека: „Учесникот во 

платниот промет не може да врши плаќање со пресметка доколку има 

блокирана трансакциска сметка.“, но истовремено примената на овој член 

константно се одложува години наназад и во моментов е одложена до 

31.12.2021. 

Согласно ставот 2 од истиот член, буџетските корисници, единките корисници 

и другите институции кои имаат сметки во Трезорската главна книга не можат да 

вршат плаќање со пресметка доколку имаат блокирана сметка а согласно ставот 3, 

Јавните здравствени установи кои имаат сметки во Здравствената главна книга не 

може да вршат плаќања со пресметка доколку имаат блокирана сметка. 

Ова е особено важно да се има на ум, ако се знае дека согласно членот 

51 од ЗПП, глоба во износ од од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за 

учесникот во платен промет микро трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
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противвредност за учесникот во платен промет мал трговец, од 2.000 до 3.000 евра 

во денарска противвредност за учесникот во платен промет среден трговец и од 

3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност за учесникот во платен промет 

голем трговец ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако, ако има 

блокирана трансакциска сметка, а врши плаќање со пресметка, а 

дополнително глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност 

ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице и ќе му се изрече и 

прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење до шест месеци. 

Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се 

изрече за истиот прекршок на учесник во платен промет-трговец поединец. 

Покрај овие глоби, на учесникот во платен промет (домашно или странско 

правно лице кое врши регистрирана дејност и кое врши плаќања во денари преку 

носителите на платниот промет) ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за 

вршење на дејност во траење од три месеци до една година, а на учесникот во 

платен промет (домашно или странско физичко лице кое врши регистрирана 

дејност или друго физичко лице, кое врши плаќања во денари преку носителите на 

платниот промет) ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 

дејност во траење до една година. 

6. Примери и шаблони а договори и останати правни 

акти 

Во продолжение ќе дадеме неколку примери од различни ситуации кои може 

да се случат во пракса а се поврзани со темата. 
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 Повеќекратна компензација 

Пример: Кинг ДОО испорачал консултантски услуги во вредност од 

118.000 денари со вклучен ДДВ кон Бисер Пром ДОО за што ја изготвил Ф-рата 

057/2020.  

Бисер Пром ДОО пак продал трговски стоки во вредност од 177.000 

денари со ДДВ на АД Мак Инвест, за што издав ф-ра / испратница број А-

701/2/20 додека АД Мак Инвест продал основно средство со вредност од 

236.000 денари со ДДВ на Кинг ДОО, согласно ф-ра / испратница 9/2020. 

Кон каква форма на меѓусебно подмирување на должничките односи може 

страните да пристапат? Секако, одговорот е: „повеќекратна компензација“.  

Пред да пристапиме кон евиденција на овие настани најдобро е графички да 

ги доловиме должничко-доверителните односи измеѓу трите деловни субјекти:  

  

 

 

 

Кинг ДОО 
побарува 

од

Бисер 
Пром ДОО 
побарува 

од

АД Мак 
Инвест 

побарува 
од

Бисер 
Пром 
ДОО 

должи на

Кинг ДОО 
должи на

АД Мак 
Инвест 

должи на
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Документ 
Евиденција кај 

Кинг ДОО 
Евиденција кај 

Бисер Пром ДОО 
Евиденција кај 
АД Мак Инвест 

Ф-ра 
057/2020 

120/ 118.000 
(Бисер Пром) 

741/ 100.000 
230/   18.000 

412/ 100.000 
130/   18.000 

220/ 118.000 
(Кинг) 

  

Ф-ра А-
701/2/20 

  
120/ 177.000 
(Мак Инвест) 

741/ 150.000 
230/   27.000 

660/ 150.000 
130/   27.000 

220/ 177.00 
(Бисер Пром) 

Ф-ра 
9/2020 

012/ 200.000 
130/   36.000 

220/ 236.000 
(Мак Инвест) 

  
120/ 236.000 
(Кинг) 

769/ 200.000 
230/   36.000  

Дог. за 
повеќекр. 
компенз. 

220/ 118.000 
(Мак 
Инвест) 

120/ 118.000 
(Бисер 
Пром) 

220/ 118.000 
(Кинг) 

120/ 118.000 
(Мак 
Инвест) 

220/ 118.000 
(Бисер 
Пром) 

120/ 118.000 
(Кинг) 

6.1.1. Терк за договор за повеќекратна компензација 
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ДОГОВОР ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА КОМПЕНЗАЦИЈА  

Склучен на ден _________202_ година  меѓу: 

1. ________________________________________ (фирма и седиште) претставувана од 

одговорното лице ________________________________________ (име и презиме и адреса) 

2. ________________________________________ (фирма и седиште) претставувана од 

одговорното лице ________________________________________ (име и презиме и адреса) 

3. ________________________________________ (фирма и седиште) претставувана од 

одговорното лице ________________________________________ (име и презиме и адреса) 

Член 1 

Договорните страни се согласни да извршат пребивање на меѓусебните побарувања и 

долгувања кои произлегуваат од нивниот деловен однос. 

Член 2 

Договорните страни се согласни  дека  друштвото ______________________________ има 

побарување од друштвото______________________________________ во износ од 

__________________ денари, врз основа на фактура / документ бр.___________. 

Договорните страни се согласни  дека  друштвото ______________________________ има 

побарување од  друштвото ____________________________________ во износ од ________ денари, 

врз основа на фактура / документ бр._________________. 

Договорните страни се согласни  дека  друштвото ______________________________ има 

побарување од  друштвото ____________________________________ во износ од ________ денари, 

врз основа на фактура / документ бр._________________. 

Член 3 

Договорните страни заеднички констатираат дека нивните меѓусебни побарувања се 

стасани на ден ______, со што е создадена можност за нивно пребивање. 

Член 4 

Со потпишување на овој договор се врши пребивање на меѓусебните побарувања и обврски 

и договорните страни немаат меѓусебни побарувања и обврски по наведените фактури / 

документи. 

Член 5 

За се што не е уредено со овој договор, ќе се применуваат соодветните одредби од ЗОО. 
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Член 6 

Договорните страни се согласни евентуалните спорови да ги решаваат пред надлежниот суд 

во Скопје. 

Член 7 

Овој договор е склучен во шест еднакви примероци од кои секоја страна задржува по два. 

 

Друштво 

____________________ 

Друштво 

____________________ 

Друштво 

____________________ 

 Цесија 

Пример: Вардар Петрол ДОО е фирма „ќерка“ на АД Аксиј (100% удел) и 

врз основа на одлука за поделба на дивиденда од добивката од последната 

година должи 300.000 денари на единствениот содружник. АД Аксиј пак има 

земено позајмица од АД Цемент во износ од 250.000 денари. 

Кон каква форма на меѓусебно подмирување на должничките односи може 

страните да пристапат? Секако, одговорот е: „цесија“.  

Пред да пристапиме кон евиденција на овие настани најдобро е графички да 

ги доловиме должничко-доверителните односи измеѓу трите деловни субјекти:  
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Документ 
Евиденција кај 

Вардар Петрол ДОО 
Евиденција кај 

АД Аксиј 
Евиденција кај 

АД Цемент 

Одлука за 
дивиденда 

951/ 300.000 254/ 300.000 
(Аксиј) 

154/ 300.000 
(Вардар) 

773/ 300.000  
  

Позајмица  
  

100/ 250.000 262/ 250.000 
(Цемент) 

162/ 250.000 
(Аксиј) 

100/ 250.000 

Договор 
за цесија 

254/ 250.000 
(Аксиј) 

259/ 250.000 
(Цемент) 

262/ 250.000 
(Цемент) 

154/ 250.000 
(Вардар) 

152/ 250.000 
(Вардар) 

162/ 250.000 
(Аксиј) 

Секако и откако ќе се потпише и реализира договорот за цесија меѓу овие 

субјекти, Вардар Петрол ДОО сеуште ќе му должи 50.000 дивиденда на АД Аксиј. 

6.2.1. Терк за договор за цесија 

 

 

 

 

Вардар 
Петрол ДОО

•Согласно одлука за распределба на 
дивиденда должи на

АД Аксиј •По примена позајмица 
должи на

АД Цемент
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ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЈА 

Склучен на ден _______, во Скопје, меѓу: 

1. _________________________________________________, како Цедент; 

2. ___________________________________________________, како Цесионер и 

3. ____________________________________________________________, како Цесус. 

Член 1 

Договорните страни констатираат дека Цедентот има побарување од Цесусот во износ од 

________________ денари врз основа на фактура / документ бр.________________. 

Член 2 

Со овој договор Цедентот му го отстапува на Цесионерот своето побарување од Цесусот во 

вкупен износ од __________________ денари. 

Член 3 

Цедентот со отстапувањето на побарувањето од Цесусот, со овој договор ја подмирува 

својата обврска кон Цесионерот во износ од _________________, а врз основа на фактура / документ 

бр. ___________ од ___________. 

Член 4 

Со преземање на побарувањето од Цедентот, Цесусот ги подмирува своите обврски кај 

Цесионертот, во износ од ______________. 

Член 5 

За се што не е уредено со овој договор, се применуваат соодветните одредби од ЗОО. 

Член 6 

Договорните страни се согласни евентуалните спорови да ги решаваат пред надлежниот суд 

во Скопје. 

Член 7 

Овој договор е составен во 6 примероци од кои по два задржува секоја договорна страна. 

 Цедент     Цесус    Цесионер 

______________   _____________   ________________ 
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 Преземање на долг меѓу трговски друштва 

Пример: Водно Транс му должи на Мак Сервис 590.000 денари со ДДВ 

по основ на извршени услуги. Поради краткорочна неликвидност сметката на 

Водно Транс е блокирана. Како долгорочен деловен партнер на Водно Транс, 

АД Белви прифаќа да го плати долгот на Водно Транс а за возврат, по исплата 

на преземениот долг, бара да добие одредена количина резеревни делови од 

залихата на Водно Транс по пониска цена од моменталната пазарна цена. 

Одговорните лица на сите засегнати страни дава согласност за договорот. 

Повторно се поставува прашањето: „Кон каква форма на меѓусебно 

подмирување на должничките односи може страните да пристапат?“ Овој пат, 

одговорот е: „преземање на долг“.  

Документ 
Евиденција кај Мак Сервис 

(доверител)  

Евиденција кај Водно 
(првичен должник)  

Евиденција кај АД Белви 
(преземач на долг – нов 

должник)  

Ф-ра за 
услуги 

120/ 590.000 
(Бисер Пром) 

741/ 500.000 
230/   90.000 

412/ 500.000 
130/   90.000 

220/ 590.000 
(Мак Сервис) 

  

Договор за 
преземање 
на долг 

152/ 590.000 
(АД Белви) 

120/ 590.000 
(Бисер 
Пром) 

220/ 590.000 
(Мак 
Сервис) 

290/ 590.000 
(АД Белви) 

152/ 590.000 
(Водно) 

259/ 590.000 
(Мак 
Сервис) 

По исплатата на преземениот долг, како што беше договорено Водно 

Транс испорачува резервни делови по цената дефинирана во договорот за 

преземање на долгот, а со вкупна вредност од 590.000 денари со вклучен ДДВ 

на АД Белви. 

Книжења по (1) исплатата на преземениот долг, (2) испораката на 

договорената количина делови по договрената цена и (3) раскнижување на 

договорот (може и дополнително со изјава за компензација) се дадени во 

продолжение: 
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Ситуација 
Евиденција кај Мак Сервис 

(доверител)  

Евиденција кај Водно 
(првичен должник)  

Евиденција кај АД Белви 
(преземач на долг – нов 

должник)  

(1) 100/ 590.000 152/ 590.000 
(АД Белви) 

  259/ 590.000 
(Мак Сервис) 

100/ 590.000 

(2)   120/ 590.000 
(АД Белви) 

741/ 500.000 
230/   90.000 

310/ 500.000 
130/   90.000 

220/ 590.000 
(Водно) 

(3)   290/ 590.000 
(АД Белви) 

120/ 590.000 
(АД Белви) 

220/ 590.000 
(Водно) 

152/ 590.000 
(Водно) 

6.3.1. Терк за договор за преземање на долг 
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ДОГОВОР ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДОЛГ 

Склучен на ден _______________ меѓу: 

1. _____________________________________________ како нов должник 

2. _____________________________________________ како првичен должник 

3. _____________________________________________  како доверител 

Член 1 

Новиот должник го презема долгот кој Првичниот должник до денот на потпишување на овој 

Договор го има кон Доверителот во износ од __________ денари кој произлегува од ____________ 

договор за кредит број __________ од __________ / или ф-ра број / или даночна пријава за ДДВ / 

Данок на добивка за даночен период _________ број _______. 

Член 2 

Условите за плаќање остануваат исти како и во првичниот договор потпишан меѓу Првичниот 

должник и Доверителот. 

Член 3 

Со потпишувањето на овој Договор обврската која Првичниот должникот ја има кон Доверителот 

престанува. Со потпишување на овој Договор настанува посебен однос меѓу Првичниот должникот 

и Новиот должник кој ќе биде предмет на уредување на посебен договор. 

Член 4 

За се што не е уредено со овој договор, ќе се применуваат соодветните одредби од ЗОО. 

Член 5 

Договорните страни се согласни евентуалните спорови да ги решаваат пред надлежниот суд во 

Скопје. 

Член 6 

Овој договор е состваен во 6 еднакви примероци од кои секоја страна задржува по два. 

 

Нов должник Првичен должник Доверител 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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 Постапка за преземање на долг со Управата за јавни 

приходи (УЈП) 

Вакви постапки за подмирување на должнички односи се вообичаени и кај 

даночните обврски. Така на пример ако друштво А должи на друштво Б, а друштво 

А има побарување за ДДВ од еден даночен период, додека друштво Б има ДДВ 

долг за даночениот период, тогаш може друштвото А да го преземе даночниот долг 

на друштвото Б и за тој износ да се намали обврската на А кон Б. 

Можна е и посложена ситуација во која пред преземањето на даночниот долг 

немало однос меѓу друштво А и друштво Б, па со самото преземање се создава 

побарување кое А го има од Б и кое може да е предмет на дополнителни договори 

(идни цесии, компензации и слично). 

Во продолжение ќе погледнеме како тече и се евидентира една вообичаено 

постапка за преземање на даночен долг. 

Пример: Друштвото Минимакс ДОО има обврска кон друштвото Би-Си 

Петрол АД во вкупен износ од 354.000 денари. Обврската е резултат на 

испорачано гориво, по ф-ра 785/2020. 

За последното тримесечие Минимакс поднесува ДДВ-04 пријава 

согласно која има побарување за ДДВ во вкупен износ од 500.000 денари, 

додека Би-Си Петрол АД за последниот даночен период поднесува ДДВ-04 

пријава согласно која има обврска од 400.000 денари по основ на ДДВ. 

Двете страни се договориле на тоа Минимакс да преземе 354.000 денари 

од вкупниот даночен долг на Би-Си Петрол, со што фактички ќе го 

искомпензира износот кој му го должи на Би-Си Петрол по основ на ф-рата за 

испорачаното гориво. 

По преземањето Минимакс сеуште ќе побарува 146.000 денари ДДВ од 

поднесената ДДВ-04 пријава, додека Би-Си Петрол ќе треба да доплати уште 

46.000 денари даночен долг по основ на ДДВ од последно поднесената ДДВ-

04 пријава. 
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Ситуацијата во евиденцијата на двете друштва по основ на наведените 

настани е следна: 

Документ Евиденција кај Минимакс ДОО   Евиденција кај Би-Си Петрол  

Ф-ра 
785/2020 

1200/ 300.000 
(Би-Си Петрол) 

7410/ 300.000 
2301/   54.000 

4030/ 300.000 
1301/   54.000 

2200/ 354.000 
(Минимакс) 

ДДВ-04 2301/ 400.000 2300/ 400.000 1300/ 500.000 1301/ 500.000 

Решение од 
УЈП за 

преземање 
на даночен 

долг во 
износ од 
354.000 

2300/ 354.000 
2240/ 354.000 

(Би-Си Петрол) 
1520/ 354.000 1300/ 354.000 

Изјава за 
компензација 

2240/ 354.000 
(Би-Си Петрол) 

1200/ 354.000 
(Би-Си Петрол) 

2200/ 354.000 
(Минимакс) 

1520/ 354.000 
(Минимакс) 

Секако, ова е само една ситуација која може да се случи во пракса заради 

подмирување на должничките односи меѓу две страни а во која е вклучена и УЈП. 

Можни се и поинакви ситуации, но сепак ова е еден од најчестите примери во 

пракса. 

6.4.1. Терк на документи за постапка за преземање на даночен долг 
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До: Министерство за финансии,  

Управа за јавни приходи 

РД Скопје 

      И З Ј А В А  

Поднесена од: 

_____________________________, со седиште на _____________________________, со ЕДБ 

_____________________________, застапувано од _____________________________, во 

својство на управител, кое има побарување за ДДВ од УЈП врз основа на даночно правни 

односи – барање за поврат на ДДВ во износ од _____________________________, денари 

за даночен период _____________________________, по ДДВ-04 пријава број 

_____________________________. 

Во согласност со член 35-а од Законот за даночна постапка ја поднесуваме оваа изјава со 

која сме согласни да го превземеме долгот односно обврската на  

_____________________________, со ЕДБ _____________________________, по основ на 

ДДВ пријавата број _____________________________, кон Управата за јавни приходи во 

износ од _____________________________, денари за даночен период 

_____________________________. 

Оваа изјава ја поднесуваме по слободна волја, неприсилени од никого и согласни сме 

истата нотарски да се завери, а со цел Управата за јавни приходи да донесе решение за 

износот од став 2 од оваа Изјава. 

Согласни сме да гарантираме за даночниот долг во износ определен со оваа изјава и со 

_____________________________, да склучиме соодветен договор со кој ќе се регулира 

превземањето на долгот по основ на горенаведената ДДВ пријава. 

 

 

Подносител на изјава 

________________ 
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ДОГОВОР ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДОЛГ 

Склучен на ден __________________ меѓу: 

1. _____________________________________________ како нов должник 

2. _____________________________________________ како првичен должник 

Член 1 

Новиот должник го презема долгот кој Првичниот должник до денот на потпишување на овој 

Договор го има кон Доверителот во износ од ____________ денари кој произлегува од ДДВ 

пријавата број ____________ за даночен период ____________. 

Член 2 

Новиот должник во целост ја презема обврската од Член 1 на овој Договор и истата ќе ја подмири 

со компензација на дел од акумулацијата на своето даночно побарување на основа на поднесени 

ДДВ-04 пријави заклучно со денот на потпишување на овој Договор, која произлегува од ДДВ-04 

пријавата за даночен период ____________ по ДДВ-04 пријава број ____________. 

Член 3 

Со потпишувањето на овој Договор обврската која Првичниот должникот ја има кон Доверителот 

престанува. 

Со потпишување на овој Договор, Новиот должник ги подмирува своите обврски кои произлегуваат 

од ф-ра / документ ____________ кон Првичниот должник во висина на преземениот долг од Член 

1 на овој Договор.  

Член 4 

За се што не е уредено со овој договор, ќе се применуваат соодветните одредби од ЗОО. 

Член 5 

Договорните страни се согласни евентуалните спорови да ги решаваат пред судот во Скопје. 

Член 6 

Овој договор е состваен во четири примероци од кои секоја страна задржува по два примероци. 

Нов должник  Првичен должник 

_____________________  _____________________ 
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Оној кој го презема даночниот долг (новиот должник) поднесува до УЈП и 

образец УЈП-Ун-З.2-38/1 за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок, со 

кое фактички преземениот даночен долг го пребива со сопственото даночно 

побарување. 

Иако официјално ова барање е достапно на системот е-даноци, заради 

побрза обработка би советувале целата постапка да се спроведе со поднесок на 

документи во хартиена форма преку архивата на УЈП, барем за делот од 

постапките кои се однесуваат на РД Скопје. 

По успешно спроведената постапка УЈП ќе издаде соодветно Решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/123


 

30 
 

 Асигнација 

Пример: Инвеститорот Гама Инвест и градежната фирма Баутерм 

постигнале договор според кој Баутерм ќе ги изведува градежните работи за 

објектот во кој Гама Инвест инвестира. Договорено е Баутерм да изврши 

фактурирање на квартално ниво за сите извршени градежни работи во 

периодот. Ф-рата по член 32-а за првиот квартал изнесува 3.000.000 денари и 

има рок на доспевање од 30 дена. 

Во меѓувреме физичкото лице Н.Н. приоѓа на инвеститорот и побарал 

да купи станбена единица во изградба. Гама Инвест нуди цена од 2.500.000 

денари Н.Н. прифаќа да потпише претдоговор и да плати авансно.  

Кон каква форма на меѓусебно подмирување на должничките односи може 

страните да пристапат? Во овој случај, одговорот е: „асигнација“.  

Документ 
Евиденција кај Баутерм (асигнатор - 

примач) 
Евиденција кај Гама Инвест 

(асигнант - упатувач) 

Ф-ра за 
градежни 
работи 

1200/ 3.000.000 
(Гама Инвест) 

741032/ 3.000.000 1980/ 3.000.000 
130032/    540.000 

2200/ 3.000.000 
(Баутерм) 
230032/    540.000 

Авансна ф-ра 
за станот 

  1200/ 2.500.000 
(Н.Н.) 

2220/ 2.500.000 
230005/ 119.048 
(Н.Н.) 

Договор за 
асигнација 

1520/ 2.500.000 
(Н.Н.) 

1200/ 2.500.000 
(Гама Инвест) 

2200/ 2.500.000 
(Баутерм) 

2590/ 2.500.000 
(Н.Н.) 

По извршена 
уплата 

1000/ 2.500.000 1520/ 2.500.000 
(Н.Н.) 

2590/ 2.500.000 
(Н.Н.) 

1200/ 2.500.000 
(Н.Н.) 

Раскнижување 
на авансот по 
предавање на 
станот 

  2220/ 2.380.952 
(Н.Н.) 

741005/ 2.380.952 

Целосното книжење при предавањето на станот е секако подолго (не смееме 

даго заборавиме делот со евиеднција на сметките 70 и 66), но тука е даден само 

извадок од книжењето релевантнен за темата. 
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По исплатата по договорот за асигнација, останува Гама Инвест да должи 

уште 500.000 денари на Баутерм. 

Дел од имотот на Гама Инвест е и патнички автомобил, купен од Авто Салон 

Премиум за 708.000 денари со вклучен 18% ДДВ пред 10 месеци. Гама Инвест го 

понудува автомобилот на Баутерм за цена од 900.000 денари а Баутерм ја прифаќа 

понудата. 

Станува збор за ситуација со посебна даночна основа согласно член 19, став 

1, точка 5 од ЗДДВ. Во оваа ситуација Гама Инвест немал право на одбивка на 

претходен ДДВ при набавката на патничкиот автомобил пред 10 месеци, заради 

исклучувањето на правото на одбивка на претходен ДДВ согласно членот 35 од 

ЗДДВ, но бидејќи го продава автомобилот по повисока цена од набавната, самиот 

Гама Инвест ќе си пресмета обврска за ДДВ во маржата (15,2542% * (900.000 – 

708.000)), додека фактурата кон Баутерм ќе биде издадена на бруто цена без 

искажан ДДВ. 

Откако ќе го склучат договорот за купопродажба, Баутерм сесогласил да ја 

исплати разликата од износот кој го побаруавал врз основа на дадените градежни 

услуги до износот кој го должел по основ на купувањето на автомобилот. 

Документ Евиденција кај Баутерм  Евиденција кај Гама Инвест  

Ф-ра за 
автомобил 

0130/ 900.000 2200/ 900.000 
(Гама Инвест) 

1200/ 900.000 
(Баутерм) 

741000/ 708.000 
741018/ 162.712 
230018/   29.288 

Изјава за 
компензација 

2200/ 500.000 
(Гама Инвест) 

1200/ 500.000 
(Гама Инвест) 

2200/ 500.000 
(Баутерм) 

1200 500.000 
(Баутерм) 

Плаќање на 
остатокот од 
обврската за 
автомобилот 

1000/ 400.000 2200/ 400.000 
(Гама Инвест) 

1200 400.000 
(Баутерм) 

1000/ 400.000 
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Подготвил:  

М-р Благоја Грозданов, овластен сметководител 

 

Скопје, август 2020 


