
Реден број

ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА КОЈА СЕ ПОПОЛНУВА ИЗВЕШТАЈОТ (ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ)
Деловен субјект - назив
(единицата во состав, локалната единица, го впишува својот назив и полниот назив на субјектот во чиј состав е)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Реден број на единицата во состав (локалната единица)

Општина

Улица Куќен број

Телефон

Дејност - според НКД Рев. 2

A

1 Број на вработени на крајот од претходниот месец

2 Вработени кои во текот на извештајниот месец засновале работен однос

3 Вработени на кои во текот на извештајниот месец им престанал работниот однос

4 на неопределено време 

5 на определено време

6 со полно работно време 

7 со скратено работно време

8

9 до 19 години

10  од 20 до 24 години 

11  од 25 до 29 години 

12  од 30 до 34 години 

13  од 35 до 39 години 

14  од 40 до 44 години 

15  од 45 до 49 години 

16  од 50 до 54 години 

17  од 55 до 59 години 

18  од 60 до 64 години 

19  65 и повеќе години 

20 без образование

21  незавршено основно образование

22  основно образование

23  3 години средно образование

24  4 години средно образование

25  више образование

26  високо образование

27  магистратура

28 докторат

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРАБОТЕНИ И ПЛАТИ  
состојба октомври 2021 година

(пополнува статистика)

Вработени според работното време                            
6+7=8 

 Жени

Според возраст 
9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19=8

Според образование  
20+21+22+23+24+25+26+27+28=8

ВРАБОТЕНИ СПОРЕД КАДРОВСКАТА ЕВИДЕНЦИЈА, РАБОТНИОТ ОДНОС, РАБОТНОТО ВРЕМЕ, 
СПОРЕД ВОЗРАСТА И СПОРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА 

Број на вработени на крајот на извештајниот месец 8=(1+2)-3; 8=4+5; 8=6+7; 
8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19; 8=20+21+22+23+24+25+26+27+28

Вкупно

Вработени според работниот однос                             
4+5=8 

Образец ТРУД.1

Населено место 

Е-пошта

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

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

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).



Б

29 Вкупно исплатен износ на бруто-плата

30 Вкупно исплатен износ на нето-плата

31 Вкупен број на исплатени вработени

В

32 Вкупно бруто-исплата по основ на работна и деловна успешност и други награди

33 Вкупно нето-исплата по основ на работна и деловна успешност и други награди

34

Г

35 Вкупно платени часови (одработени и неодработени)

36 Прекувремени платени часови

37 Платени, а неодработени часови за боледување до 30 дена

38 Платени, а неодработени часови за годишен одмор

39 Платени, а неодработени часови за државни празници и неработни денови

40 Други платени, но неодработени часови

Д

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ѓ

62 Најниска нето-плата по вработен за октомври 2021 година

63 Највисока нето-плата по вработен за октомври 2021 година

Потребно време за пополнување на извештајот, минути

Вработени од 160 до 200 платени часови работа 
за октомври 2021 година 20001 - 22000

35001 - 40000

30001 - 35000

28001 - 30000

26001 - 28000

24001 - 26000

22001 - 24000

12001 -14000

18001 - 20000

ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ВИСИНАТА НА НЕТО-ПЛАТАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА 

16001 -18000

9001 - 10000

10001 -12000

14001 -16000

Вкупно (41=42+43+61)

Вработени со помалку од 160 платени часови работа

до 8000 ден.

8001 - 9000

Вкупно од ред 44 до ред 60

ИСПЛАТЕНА БРУТО И НЕТО-ПЛАТА ВО ДЕНАРИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
(треба да содржат податоци за исплатените, а не пресметаните бруто и нето-плати)

Вкупно
ИСПЛАТА ПО ОСНОВ НА РАБОТНА И ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ ИЛИ ДРУГИ НАГРАДИ ЗА МЕСЕЦ 
ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА             
(истите податоци треба да бидат вклучени во вкупниот износ на бруто и нето-платата-Табела Б)

ПЛАТЕНИ ЧАСОВИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
(пополнувањето е задолжително, доколку нема појава, внесете нули)

Вкупно

Вкупен број на исплатени вработени по основ на работна и деловна успешност и други награди

ДенариИСПЛАТЕНА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА НЕТО-ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА 

40001 - 50000

од 50001 и повеќе

Податокот за вкупниот број вработени, даден во табела Д, ред 41, мора да биде ист со податокот од табела Б, ред 31 во овој извештај.

Вработени со повеќе од 200 платени часови работа

Вкупно

2



Единици на набљудување 

        Извештај за вработени и плати доставуваат сите деловни субјекти од приватна и друга сопственост на територијата на 
Република Северна Македонија. Извештај доставуваат и деловните субјекти во основање, како и деловните субјекти во 
ликвидација и стечај.

          Извештајот се составува по организациско-територијален принцип, на ниво на општина. Доколку деловните субјекти имаат 
единици во состав надвор од општината на своето седиште, во извештајот не прикажуваат податоци за овие единици бидејќи тие 
се должни самостојно да доставуваат извештај на статистичкиот орган на територијата каде што се наоѓаат. Доколку ваквата 
единица не располага со потребните податоци, деловниот субјект во чиј состав се наоѓа е должен да ги обезбеди сите податоци 
потребни за доставување на овој извештај.

Потребно време за пополнување на извештајот   I__I__I__I  мин.

Забелешка

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО ОДГОВОРНО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ Труд.1 

Контакт - лице ______________________________________________

Телефон___________________________________________________

Е-пошта__________________________________________________________

                                                                                          Раководител на деловниот субјект за кој
Место __________________                                                                                                               се пополнува извештајот

Дата   __________________                                                                                                    _________________________________

М.П.
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВРАБОТЕНИ И ПЛАТИ, 
состојба октомври 2021 година 

ВРАБОТЕНИ СПОРЕД КАДРОВСКАТА ЕВИДЕНЦИЈА, РАБОТНИОТ ОДНОС, РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВОЗРАСТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА МЕСЕЦ 
ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА - треба да биде пополнета со податоци што се однесуваат на вкупнот број вработени, вработени што имаат заснован 
работен однос, за оние вработени на кои во текот на извештајниот месец работниот однос им престанал, за вработени на неопределено или на 
определено работно време, без разлика на тоа дали работат полно или скратено работно време, возраста и школската подготовка на 
вработените. Во податоците се вклучуваат и приправниците. Не се вклучуваат надворешните соработници. 
Напомена: Ред 8 =(1+2)-3 сподред кадровската евиденција; 8=4+5 според работниот однос; 8=6+7 според работното време; 
8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 според возраста; 8=20+21+22+23+24+25+26+27+28 според школската подготовка.

Б. ИСПЛАТЕНА БРУТО И НЕТО-ПЛАТА ВО ДЕНАРИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
Треба да содржи податоци за исплатените, а не пресметаните бруто и нето-плати 
Вкупно исплатените бруто-плати (плата во вкупен износ) опфаќаат: исплатени нето-плати за извештајниот месец, платен персонален данок и 
платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, за здравствено осигурување, за вработување и за професионално заболување.

Вкупно исплатените нето-плати опфаќаат: исплати на вработените за работа во полно, покусо од полното и подолго од полното работно време 
(прекувремена работа); надоместоци од средствата на деловниот субјект за годишен одмор, државни празници, платено отсуство до седум 
дена, платено отсуство за стручно образование, за боледување до 30 ден и сл.; разлики на име зголемување на стартната основа и вредноста на 
бодот; примања по периодична пресметка и завршна сметка и врз основа на распределба на добивка без оглед на тоа на кој период се 
однесуваат; примања на приправниците и примања врз основа на минат труд.

Нето-платата - не ги опфаќа исплатите на вработените од средствата за заедничка потрошувачка, исплатите кои ги товарат материјалните 
трошоци (дневници, и сл.), надоместоците за боледување подолго од 30 дена, како ни исплатите на лицата ангажирани преку агенциите за 
привремено вработување и по договор за дело и други надоместоци за кои не се плаќа персонален данок и придонеси.

В. ИСПЛАТА ПО ОСНОВ НА РАБОТНА И ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ ИЛИ ДРУГИ НАГРАДИ - претставува делот кој вработениот го добива како 
додаток на платата за успешност во работењето, по основ на деловна успешност на работодавачот или други награди за кои се плаќа 
персонален данок и придонеси. Овие износи се дел од исплатите во делот Б.ИСПЛАТЕНА БРУТО И НЕТО-ПЛАТА ВО ДЕНАРИ, односно истите 
податоци треба да бидат вклучени во вкупниот износ на бруто и нето-платата-Табела Б.   
Г. ПЛАТЕНИ ЧАСОВИ НА ВРАБОТЕНИТЕ - ги вклучуваат платените одработени и неодработени работни часови на вработените со полно работно 
време и со скратено работно време.                                                                                        

ПОТРЕБНО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОЛИЊАТА ВО ДЕЛОТ Г, А ДОКОЛКУ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ ПОДАТОЦИ СПОРЕД НАВЕДЕНОТО 
ПРАШАЊЕ, ВО ПОЛИЊАТА ВНЕСЕТЕ НУЛИ, НЕ ОСТАВАЈТЕ ПРАЗНИ ПОЛИЊА.

Прекувремени платени часови може да бидат најмногу осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа годишно, освен за работите кои 
поради специфичниот процес на работа не можат да се прекинат или за кои нема услови и можности да се организира работа во смени. 
Прекувремената работа во период од три месеци не може во просек да надминува повеќе од осум часа неделно.                                                                              

Часови кои се платени, а не се одработени се часови за боледување до 30 дена, часови на годишен одмор, принуден одмор, празници и други 
видови отсуства од работа за кои се прима надомест од средствата на деловниот субјект.                                                                             

Напомена: Доколку во месецот за кој се пополнува извештајот имало празници или неработни денови,  определени според одредбите од 
Законот за изменување на Законот за празниците на РМ ("Службен весник на РМ" бр.21/1998 и бр.18/2007), мора да има податок во ред 39 
Платени, а неодработени часови за државни празници и неработни денови, во спротивно, во забелешка да се наведе дека тие часови  се 
одработени.
ВО ДРУГИ ПЛАТЕНИ, А НЕОДРАБОТЕНИ ЧАСОВИ СПАЃААТ слободните денови определени според колективен договор како што се платените  
отсуства до седум дена  (отсуство за венчавање на вработеното лице, венчавање на децата, раѓање на деца, смрт на сопружникот или детето, 
смрт на брат, сестра, на родителите, селење на семејството од едно во друго населено место, селење на семејството во истото населено место, 
елементарни непогоди, воени вежби или повик од друг државен орган), стручно или општо школување, оспособување или усовршување.
Д. ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ВИСИНАТА НА НЕТО-ПЛАТАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА Вработени според висината на нето-платата - се 
прикажуваат податоци за бројот на вработени според распоните на исплатената нето-плата.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Податокот за вкупниот број вработени во табела Д, ред 41, е збир на податоците од ред 42, ред 43 и ред 61.Податокот за вкупниот број 
вработени, даден во табела Д, ред 41, мора да биде ист со податокот од табела Б, ред 31, во овој извештај.

Во редот 42 се прикажуваат вработените што во октомври имале помалку од 160 платени часови работа (тука спаѓаат: вработените што во текот 
на извештајниот месец се на боледување, вработените со скратено работно време, наставниците со помал фонд на часови и сл.). Во ред 43 се 
прикажува збирот на податоците од редовите од 44 до 60 од оваа табела. Во редовите од 44 до 60 се распоредуваат вработените што имале од 
160 до 200 платени часови работа, вклучувајќи ги и часовите на работа подолго од целото работно време (прекувремена работа) како и 
неизвршените, а платени часови. Овие вработени се прикажуваат според нето-платите остварени во извештајниот месец. Вработените на 
работни задачи на кои заради посебните услови работат со пократко работно време (рендгенолози, персонал за летање и др.), исто така, се 
распоредуваат во редовите од 44 до 60 зашто се смета дека работат со цел фонд на часови. Наставниот кадар чие време на одржување на 
настава трае помалку, се распоредуваат во редовите од 44 до 60 зашто и ова работно време се смета за цело работно време. 
Во редот 61 од оваа табела збирно се прикажуваат вработените што имале повеќе од 200 платени часови работа.
 Ѓ. ИСПЛАТЕНА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА НЕТО-ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА 
Најниска и највисока нето-плата - се земаат предвид вработените со платени часови работа од 160 до 200 часа за месец октомври 2021 година 
(податокот за најниска и највисока нето-плата треба да одговара на распоните од Табела Д, редовите од 44 до 60, во зависност од тоа која е 
најниската и највисоката нето-плата).
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