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Ра бот ни ци те што ги ту же ле сво -
и те ра бо то дав ци за неп ла те ни при -
до не си и ги до би ле на суд, се га ќе
мо жат да си ги зе мат па ри те за пен -
зи ско и со ци јал но оси гу ру ва ње. Со
нај но ви те из ме ни во За ко нот за
при до не си од за дол жи тел но со ци -
јал но оси гу ру ва ње, кои ста пу ва ат
во си ла на 1 ја ну а ри 2017 го ди на, из -
вр ши те ли те ќе ги уп ла ту ва ат па ри -
те за нив. Упра ва та за јав ни при хо -
ди (УЈП) ве ќе ра бо ти на на чи нот на
под не су ва ње на прес ме тка та, а ќе
ор га ни зи ра и обу ки за из вр ши те ли -
те, ве ли ди ре ктор ка та на Упра ва та
за јав ни при хо ди, Ана ста си ја Или -
е ска. Пред за кон ски те из ме ни, па -
ри те што из вр ши те лот ги нап ла тил
од долж ни кот, ра бот ни ци те не мо -
жеа да си ги до би јат, за тоа што од
2009 го ди на УЈП ги при ма прес ме -
тки те са мо за бру то-пла та, од нос но
уп ла ти те на си те при до не си за ед -
но. Из вр ши те лот, пак, не мо же да
ги уп ла ти на сме тка за при до не си
без ме сеч на прес ме тка на при до не -
си под не се на до Упра ва та и без дек -
ла ра ци ја за при фа ќа ње на ме сеч на -
та прес ме тка и на лог за пла ќа ње из -
да де ни од УЈП. 

- До се га се со о чу вав ме со проб -
ле ми, за тоа што не по сто е ше прав -
на мож ност па ри те за при до не си да
се уп ла тат во УЈП. Па ри те не мо жев -
ме да им ги да де ме на ра ка на ра -
бот ни ци те, за тоа што тоа е не за кон -
ско, па за тоа ги чу вав ме на по себ на
сме тка, и по крај тоа што за ко нот на -
ла га де ка па ри те не сме ат да се чу -
ва ат по дол го од 15 ра бот ни де на -
из ја ви Прем тим Ке ри ми, из вр ши -
тел и за дол жен за од но си со јав но -
ста во Ко мо ра та на из вр ши те ли. 

Са мо по оваа ос но ва, до мај го -
ди на ва кај из вр ши те ли те на по себ -
на сме тка се чу ва ат 165.666 евра, ка -
де што ту же ле 219 ра бот ни ци. 

За ко нот не ма да ва жи ре тро а -
ктив но и за тоа ќе се ба ра на чин со
од лу ка на Вла да та овие па ри да се
рас пре де лат во со од вет ни те ин сти -
ту ции, до да ва Или е ска. 

- Вла да та ба ра на чин ка ко па ри -
те што се на о ѓа ат кај из вр ши те лот
по ос но ва на нап ла та на при до не -
си за пен зи ско и здрав стве но оси -

гу ру ва ње да би дат транс фе ри ра ни
до со од вет ни те ин сти ту ции. Тоа
зна чи де ка вра бо те ни от во прав ни -
от суб јект од кој из вр ши те лот нап -
ла ќа средс тва и по тоа ги чу ва на сво -
ја сме тка, со од лу ка на Вла да та, ќе
се пре фр лат во Фон дот за пен зи ско
и ќе би дат еви ден ти ра ни на фи зич -
ко то ли це ка ко при до не си за пен -
зи ско. Раск ни жу ва ње мо ра да има,
ра бот ни ци те тре ба да би дат за шти -
те ни. Тие ќе си ги до би јат за о ста на -
ти те не то-пла ти и при до не си, ка ко
за пен зи ско, та ка и за здрав стве но

оси гу ру ва ње - до да ва Или е ска. 
Из бр ка ни те ра бот ни ци, пак, што

со суд ска од лу ка по доц на се вра ти -
ле на ста ро то ра бот но ме ста, си ги
до би ја при до не си те ре тро а ктив но.
Па ри те се транс фе ри раа со вла ди -
на од лу ка во др жав ни те ин сти ту -
ции, кои по тоа ги уп ла ту ваа во Фон -
дот за пен зи ско и здрав стве но оси -
гу ру ва ње. Са мо ми на та та го ди на по
оваа ос но ва на 137 ли ца во др жав -
ни те ин сти ту ции им се уп ла ти ле
179.578 евра. Уште 164 ил ја ди евра
оста на ле не рас пре де ле ни, за тоа

што ли ца та би ле вра бо те ни во при -
ват ни фир ми. 

- Оче ку ва ме со по че то кот на но -
ва та го ди на и за дру ги те ра бот ни -
ци што ра бо те ле во при ват ни фир -
ми по стап ка та да би де иден тич на -
до да ва Ке ри ми од Ко мо ра та за из -
вр ши те ли. 

Спо ред Ми ни стерс тво то за фи -
нан сии, со до не су ва ње то на овој за -
кон ќе се вли јае за по е фи кас но на -
ми ру ва ње на об вр ски те по ос но ва
на при до не си од за дол жи тел но то
со ци јал но оси гу ру ва ње.

Слич ни проб ле ми има ше и со
сте чај ни те по стап ки, ко га нап ла те -
ни те средс тва од сте чај на та ма са не
беа до вол ни за да се исп ла ти це ла -
та бру то-пла та и по сто е ше по тре ба
да се на пра ви ко рек ци ја на ме сеч -
на та прес ме тка под не се на од ра бо -
то да ве цот пред отво ра ње то на сте -
чај на та по стап ка. Би деј ќи сте чај ни -
от управ ник не ма ше ов ла сту ва ње
да го пра ви тоа, па ри те од сте чај на -
та ма са оста ну ваа не рас пре де ле ни
и не уп ла те ни, а вра бо те ни те оста -
ну ваа без пла та, стаж и при до не си.
Се га, со из ме ни те во За ко нот, сте -
чај ни те управ ни ци ве ќе од овој ме -
сец ќе мо жат да им ги уп ла ќа ат
средс тва та и ста жот на ра бот ни ци -
те чии ком па нии отиш ле под сте чај.
Упат ство то ка ко се под не су ва ат
прес ме тки те е об ја ве но на веб-стра -
ни ца та на УЈП. 

- При сте чај на по стап ка, ко га
сте чај ни от управ ник има нап ла те -
но одре де ни па рич ни средс тва, се -
га има мож ност да под не се де лум -
на и на кра јот фи нал на прес ме тка
за пла ти на вра бо те ни те ли ца, со
тоа што на си те вра бо те ни во прав -
ни от суб јект што е во сте чај на по -
стап ка ќе им би де исп ла те на не то-
пла та та, за ед но со при до не си те за
пен зи ско и здрав стве но оси гу ру -
ва ње - по јас ну ва ди ре ктор ка та
Или е ска. 

Тре та та мож ност со овие за кон -
ски из ме ни е ко га прав но то ли це не -
ма да под не се прес ме тка за пла та
за вра бо те ни те. То гаш УЈП спро ве -
ду ва при сил на нап ла та и служ бе но
ја утвр ду ва об вр ска та за уп ла та.
Служ бе на та прес ме тка ќе би де
иден тич на ка ко и за прет ход ни от
ме сец, ко га прав но то ли це под не -
ло прес ме тка за пла та. Со ова УЈП
ќе има за дол жу ва ње по ос но ва на
не то-пла та, при до не си и да но ци.

- Со до не су ва ње то на овие за кон -
ски из ме ни ги за шти ту ва ме ра бот -
ни ци те и пред сѐ нив ни те ра бот нич -
ки пра ва, ко га тие се до ве ду ва ат до
не по чи ту ва ње од стра на на ком па -
ни ја та или дру ги прав ни ли ца што
ги ста ва ат сво и те ин те ре си пред ин -
те ре си те на ра бот ни ци те - де цид на
е Или е ска.

Бес прав но из бр ка ни те ра бот ни ци 
ќе си ги до би јат па ри те за при до не си 
До се га на по сто е ше прав на мож ност па ри те за при до не си да се уп ла тат во УЈП ни ту, пак, мо жев ме да им ги да де ме на ра ка на ра бот ни ци те, ве лат во Ко мо -
ра та на из вр ши те ли 

Из ме ни те на За ко нот за при до не си од за дол жи -
тел но со ци јал но оси гу ру ва ње („Служ бен вес ник“ број
190/2016 од 17.10.2016 го ди на), со кои, ме ѓу дру го то, се
пред ви ду ва из вр ши тел да би де об врз ник за пла ќа ње
во УЈП на средс тва та нап ла те ни по ос но ва на из вр шу -
ва ње суд ска пре су да, на не кој на чин се до не се ни по
ини ци ја ти ва на Ко мо ра та на из вр ши те ли на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја.

- Ние по дол го вре ме ука жу вав ме на фа ктот де ка
на сме тки те на из вр ши те ли те ле жат па ри од при до -
не си што се при сил но из вр ше ни од при ват ни фир ми
и др жав ни ор га ни во ко рист на гра ѓа ни на кои не им
би ле пла ќа ни пла ти од нос но при до не си. Во из ми на -
ти те две-три го ди ни имав ме го лем број со ста но ци со
Упра ва та за јав ни при хо ди, Ми ни стерс тво то за фи -
нан сии и Ми ни стерс тво то за прав да. На нив се раз го -
ва ра ше за мож ни те ре ше ни ја на по стој ни от проб лем.
За до во лен сум што има ме за кон ско ре ше ние од кое
нај го ле ма бе не фи ци ја ќе има ат гра ѓа ни те чии средс -
тва со го ди ни не мо жев ме да ги уп ла ти ме, по ра ди си -
сте мот на ин те гри ра на нап ла та на бру то-пла та - из ја -
ви Зо ран Пе тре ски, пре тсе да тел на Ко мо ра та на из -
вр ши те ли на РМ.

Пе трев ски: Из ме ни те се ини ци ја ти ва на Ко мо ра та 

На 137 ли ца во др жав ни те ин сти ту ции според судски одлуки им се уп ла тени 179.578 евра

Со за кон ски из ме ни ги за шти ту ва ме ра бот нич ките пра ва,
вели Ана ста си ја Или е ска ди ре ктор ка  на УЈП


