
Деловен субјект - назив

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Реден број на единицата во состав  (локалната единица)

Општина

Улица Куќен број

Телефон

Е - пошта

Дејност според НКД Рев. 2

2

Неплатени вработени 
(сопственици, сосопственици, 
семејни работници)

вработени со скратено 
работно време

вработени со полно работно 
време

Вработени (лица на платен 
список) 
(ред (2.1 +  2.2))

1)Во вкупниот број на фактички одработени работни часови на вработените не се вклучуваат часовите кои се платени, а не се одработени како што се часовите на годишен 
одмор, празници, боледување и други видови отсуства од работа.

Опис

1

3

2.2.

2.1.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА 
(ред (2+3))

од
 то

а:

32

Просек
 кол (1+2+3+4)

4

Број на вработени на:

31 
март

30 
јуни

30 
септември

61 54

Образец ДВ.1

СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
ЗА НЕФИНАНСИСКИТЕ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ

за 2020 година

(единицата во состав, локалната единица, го впишува својот назив и полниот назив на субјектот во чиј состав е)

Населено место

31 
декември

Табела 1. ВРАБОТЕНИ

Фактички  
одработени работни 

часови1)

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци,
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на 
РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 

220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија 
бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија" 

бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија„ бр.18/20 и 300/20).



1 2 4

1 202 Приходи од продажба (сметки 73 и 74 без 745)

2 206 Капитализирано сопствено производство и услуги (сметка 745)

3 706 Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (сметка 767)

4 713 Приходи од даноци и придонеси (сметка 769 дел)

5 Фактурирана реализација  (1+2+3+4) 

6 203 Останати приходи (сметки 75 и 76)

7 202 дел Приходи од подизведување 

8
збир

(225+228+229)
Приходи од вложувања и останати финансиски приходи од работењето                    
(сметки 772  773, 776 )

Табела 3. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

1 2 4

Материјални трошоци 

1 208 Трошоци за суровини и други материјали (сметки од 400 до 409)

2 211 Услуги  со карактер на материјални трошоци (сметки од 410 до 419)

3 211 дел Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги (сметка 412) 

4 725 Потрошена електрична енергија

5 726
Потрошени енергетски горива                                                             
(само потрошени енергенти како гориво за технолошки цели)

Нематеријални трошоци

6 747 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (сметка 440)

7 748 Дневници за службени патувања (< од АОП 689)

8 753 Трошоци за организирана исхрана во текот на работата

9 754 Трошоци за организиран превоз до и од работа

10 750 Надомест за сместување и исхрана на терен

11 751 Надомест за одвоен живот

12 759 Репрезентација

13 760 Премии за осигурување на имот 

14 збир (761+764) Банкарски услуги и членарини на здруженија во земјата и во странство

15 765 Останати трошоци од работењето

16 Вкупно (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

Табела 4. СРЕДСТВА  ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

1 2 4

1 214 Плати и надоместоци на плата (нето)

2 755 Надомест на име авторски хонорари

3 756 Надомест за повремена и привремена работа

4 749 Надоместоци на трошоци на вработените и подароци

5 Плати и надоместоци (1+2+3+4)

6 215 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата

7 216 Придонеси за задолжително социјално осигурување

8 Средства за вработените (5+6+7)

Табела 2. ПРИХОДИ
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Табела 5. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ ПО ЛОКАЛНИ ЕДИНИЦИ НА ЧИСТА ДЕЈНОСТ, 2020 ГОДИНА  (во 000 денари)

Реден број на единицата во состав -ЕВС

Населено место (описно)

Класа по НКД Рев.2

1 2 5

1 Приходи од продажба (таб. 2 ред 1)

2
Капитализирано сопствено производство и услуги 
(таб. 2 ред 2)

3 Приходи од премии, субвен., дотации и донации (таб. 2 ред 3)

4 Приходи од даноци и придонеси (таб. 2 ред 4)

5 Останати приходи (таб. 2 ред 6)

6 Залихи на сур.и мат.на почетокот на год. (АОП 038 кол. 6)

7 Залихи на сур.и мат.на крајот на год. (АОП 038 кол. 5)

8 Залихи на нед.прои.и полу.на почет. на год. (АОП 040  кол. 6)

9 Залихи на нед.прои.и полуп.на крајот на год. (АОП 040 кол. 5)

10 Залихи на готови прои.на почетокот на год.(АОП 041 кол. 6)

11 Залихи на готови прои.на крајот на год. (АОП 041 кол. 5 гол.)

12 Залихи на трго. стоки на почетокот на год. (АОП 042 кол. 6)

13 Залихи на трго.стоки на крајот на год. (АОП 042 кол. 5)

14 Набавна вредност на продадените стоки (АОП 209)

15
Набавна вредност на продадени материјали резервни делови, 
ситен инвентар (АОП 210)

16 Услуги со карактер на материјални трошоци (таб.3 ред 2) 

17 Трошоци за суровини и други материјали (таб. 3 ред 1)

18 Нематеријални трошоци (таб. 3 ред 16)

19 Плати и надоместоци (таб. 4 ред 5)

20 Број на вработени (таб. 1 ред 1 кол. 5)

21
Приходи од продажба на стоки наменети за препродажба                                  
(дел од АОП 202)

22 Нематеријални средства - АОП 002 

23 Материјални средства - АОП 009 

Потребно време за пополнување на образецот мин.

3 4 6 7 8

(назив на дејност) (назив на дејност) (назив на дејност)

Од тоа по чиста дејност

Единица на чиста дејност е секоја активност (дејност) што ја врши деловниот субјект при производство на производи или услуги за продажба и при продажба на трговски стоки.
Помошните активности како што се сметководство, транспорт, складирање, набавки, маркетинг, поправки  и сл. постојат единствено за поддршка на активностите (дејностите) на деловниот субјект при производство на производи или услуги за продажба и при 
продажба на трговски стоки. Помошните активности не треба да се прикажат одделно туку треба да бидат опфатени во активноста (дејноста) поради која настанале.

Матичен број на населеното место
ВКУПНО

(назив на дејност) (назив на дејност)
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ОБРАЗЕЦОТ

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Статистичкото истражување за пресметка на додадената вредност за нефинансиски деловни субјекти се пополнува со цел да се пресмета
вредноста на одредени макроекономски агрегати (бруто-домашен производ и бруто-додадена вредност) на ниво на главна дејност и на ниво на
локална единица на чиста дејност (дејноста, општината и населеното место каде што се создава вредноста).
Извештајот го пополнуваат мали, средни и големи деловни субјекти од нефинансискиот сектор кои вршат дејност заради остварување добивка, во
согласност со Законот за трговски друштва ("Сл. весник на РМ" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 ,120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/20) кои
освен основната дејност извршуваат и споредни дејности за производство на стоки и услуги наменети за пазар.
Главна дејност е дејноста што најмногу придонесува (50% или повеќе) во создавањето на додадената вредност.
Споредна дејност е секоја друга дејност што ја врши субјектот за производство на стоки или услуги.
Заради квалитетно пополнување на образецот, Ве молиме претходно внимателно да го прочитате Упатството за пополнување на Образецот.
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ
Податоците се впишуваат читливо во илјади денари. Се преземаат од Годишната сметка за 2020 година што деловните субјекти ја доставуваат до
Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар. Поголем дел од податоците се обезбедуваат од Вашата книговодствена евиденција, но
доколку тоа не е можно, Ве молиме да направите логични процени. За полесно пополнување на податоците во образецот, дадени се АОП и сметки
од билансни шеми ("Сл. весник на РМ, бр. 52/11, 174/11, 9/12, 13/12 и 60/14) и Правилник за посебни податоци од образецот за државна
евиденција (Сл. весник на РМ, бр. 2/08, 39/10, 13/11, 9/12, 101/14 и 9/16) од кои треба да се преземат податоците.          
Табела 1 ВРАБОТЕНИ
Бројот на вработените лица ги опфаќа: вработените лица кои работат во деловниот субјект (со полно или скратено работно време), сезонските
работници, чираците и работниците кои работат од дома и се на платен список на деловниот субјект. 
Бројот на вработени лица не ги опфаќа: лицата кои се на испомош или вршат поправки и одржување во единицата во име на други деловни
субјекти, како и лицата кои се на породилно боледување, стручно усовршување на сопствена сметка или се отсутни на неодредено време.
Фактички одработени часови претставува збир на вкупниот број на фактички одработени часови во текот на целата година за соодветна
категорија на вработени (со полно или скратено работно време).
Табела 2. ПРИХОДИ
Приходот од продажба на производи, стоки, услуги и други материјали претставува вкупна фактурирана вредност на продадените стоки и услуги 
на трети лица (освен акцизите и данокот на додадена вредност кои се исклучуваат).
Табела 3. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ
 Во оваа табела треба да се прикажат материјалните и нематеријалните трошоци од работењето на деловниот субјект. 

Табела 4. СРЕДСТВА НА ВРАБОТЕНИТЕ
Во табелата треба да се прикаже надоместокот исплатен од страна на деловниот субјект на вработените за извршената работа во текот на
пресметковниот период. 
Табела 5.Основни податоци за деловниот субјект по локални единици на чиста дејност, 2020 година 
Во оваа табела се прикажуваат податоци за одделни категории на ниво на деловниот субјект. Во првата колона се внесуваат вкупните податоци, а
во следните колони податоците се распоредуваат според видот на дејностите кои ги извршува субјектот и населеното место каде што се
извршуваат. Доколку претпријатието врши само една дејност, но ја врши во населени места во различни општини, вкупните податоци треба да се
поделат без оглед на тоа дали постојат формално регистрирани локални единици на тоа претпријатие. Распоредувањето на приходите од
продажба, залихите и набавната вредност по единица на чиста дејност се врши според Националната класификација на дејностите (НКД Рев.2).

Распределувањето на трошоците по локална единица на чиста дејност се врши според припадноста на производот, услугата, трговската стока, за
кои е направен соодветниот трошок.
Распределувањето на вработените по локална единица на чиста дејност се врши во дејноста во која вработените претежно биле ангажирани во 
текот на годината.
Распределувањето на платите и надоместоците по локална единица на чиста дејност се врши соодветно со распределбата на вработените.

Прикажаните нематеријални и материјални средства во редовите 22 и 23 во табела 5 да се поделат по локална единица на чиста дејност.

За дополнителни информации може да се обратите до Државниот завод за статистика на следните телефони: 02/3295-600

Место                                                                   Дата              

  Име и презиме на лицето одговорно за                                                ( М.П.)                                                    Раководител на деловниот субјект за кој
          пополнување на извештајот                                                                                                                                           се поднесува извештајот
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