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Одредбата од членот 51 од Законот за данокот на 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
број 112/14), гласи: 

 
„Член 51 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2015 година со утврдување на добивката за деловната 
2014 година.“ 

Одредбата од членот 51 од Законот за данокот на 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
број 112/14), треба да се толкува така што истата има 
влијание на толкувањето на одредбите од членот 28 од 
Законот, во насока дека при утврдување на даночната 
основа за 2014 година, даночните обврзници имаат 
право на намалување на даночната основа за износот 
на извршените вложувања од добивката од 2013 година 
во материјални средства (недвижности, постројки и оп-
рeма) и во нематеријални средства (компјутерски соф-
твер и патенти) за проширување на дејноста на даноч-
ниот обврзник, освен за вложувања во патнички авто-
мобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела 
техника, уметнички дела од ликовната и применетата 
уметност и други вложувања кои служат за админис-
тративни цели. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-1332/1 Претседател 

18 март 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1631. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 18 март 2015 го-
дина, даде 

 
АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 

НA ЧЛЕН 1  И  ЧЛЕН 2 СТАВ (1) ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН 
ОДНОС („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА" БРОЈ 20/15) 
 
Одредбата од членот 1 од Законот за трансформа-

ција во редовен работен однос („Службен весник на 
Република Македонија" број 20/15) гласи: 

„Со овој закон се регулира трансформирањето во 
работен однос на неопределено работно време на лица-
та ангажирани со договор за волонтирање, договор на 
дело и/или авторски договор или друг договор со кој 
лицето е ангажирано за извршување на работа (дого-
вор), кои извршуваат работа во органите на државната 
власт, установите од областа на културата, образовани-
ето, здравството, детската и социјалната заштита осно-
вани од Република Македонија и единиците на локална 
самоуправа, како и јавните претпријатија, заводите, 
фондовите и други правни лица чиј основач е Републи-
ка Македонија (во понатамошниот текст: институции), 
како и ограничување на периодот и бројот на лица кои 
може да се ангажираат со договор." 

Одредбата од членот 1 треба да се толкува така што 
трансформирањето во работен однос на неопределено 
работно време се однесува на лица ангажирани за из-
вршување работа во институциите утврдени во овој 
член, а се ангажирани со договор за волонтирање, до-
говор на дело и/или авторски договор или друг договор 
под кој што се подразбира договор за отстапување на 
привремен агенциски работник, а не се подразбираат 

договорите за ангажирање на лица на еднократни про-
екти, особено проекти финансирани од странски из-
вори-донации и заеми. 

Одредбата од членот 2 став (1) од Законот за тран-
сформација во редовен работен однос („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 20/15) гласи: 

„(1) Трансформирањето во работен однос на неоп-
ределено работно време ќе се искористи исклучиво за 
лицата од членот 1 од овој закон, кои извршуваат рабо-
ти врз основа на договор во период од најмалку 3 месе-
ци сметано до 30.11.2014 година, а кои исто така имаат 
важечки договори и во моментот на трансформирањето 
на работниот однос." 

Одредбата од ставот (1) на членот 2  треба да се 
толкува така што трансформирањето во работен однос 
на неопределено работно време ќе се искористи исклу-
чиво за лицата од членот 1 од овој закон кои извршува-
ле работи врз основа на договор во период од три по-
следователни месеци што непосредно претходат на 
30.11.2014 година, односно периодот од 1.09.2014 го-
дина до 30.11.2014 година, а кои исто така имаат ва-
жечки договори и во моментот на трансформирањето 
на работниот однос. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-1335/1 Претседател 

18 март 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1632. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. АБДУЉМУТАЉИБ НАИМ ИБРАИМИ од с. 

Слупчане, Куманово 
2. ТОМЕ МИЛОРАД ЈАНКУЛОВСКИ, од Битола 
3. АНГЕЛЧЕ БОРИС ЈАНЕВ, од Штип. 
 

II 
Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-

вор и се замени со условна осуда за време од 3 години 
на осуденото лице:   

1. МИРЈАНА СТЕВО МАТЕСКА од Битола, во тра-
ење од 8 месеци и 26 дена. 

 
III 

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-
вор му се замени со условна осуда за време од 2 години 
на осуденото лице: 

1. ШАЗИУ ЌАНИ МУАМЕТ од с.Студеничани, 
Скопје, во траење од 1 месец и 4 дена. 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. КОСТАДИН ЃЕЛО ТЕМЕЛКОВ од с.Пепелиште, 

Неготино, во траење од 3 месеци. 


