
 Стр. 16 - Бр. 184                                                                                  26 октомври 2015 
 

10. Закон за данок на додадена вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.44/99...... 129/15); 

11. Закон за даноците на имот („Службен весник на 
РМ“ бр.61/04........... 154/15); 

12. Закон за сметководството на буџетите и буџет-
ските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
61/02........145/15); 

13. Правилник за сметководство на буџети и буџет-
ски корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
28/03...........101/13); 

14. Упатство за начинот на трезорско работење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 183/13); 

15. Закон за сметководство на непрофитни органи-
зации („Службен весник на РМ“ бр.24/03...... 154/15); 

16. Закон за буџетите („Службен весник на РМ“ 
бр.64/05...........171/12); 

17. Закон за финансирање на единиците на локална-
та самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04...........47/11); 

18. Закон за трговските друштва („Службен весник 
на РМ“ бр.28/04...........88/15); 

19. Закон за облигационите односи („Службен вес-
ник на РМ“ бр.18/01......123/13); 

20. Закон за државната ревизија („Службен весник 
на РМ“ бр.66/10 ....... 43/14); 

21. Закон за јавни набавки („Службен весник на 
РМ“ бр.136/07...........78/15); 

22. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола 
(„Службен весник на РМ“ бр.90/09 и бр.188/13). 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

5168. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за 
труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-

тември 2015 година, во однос на месец август 2015 го-
дина, е пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец септември 2015 
година, во однос на месец август 2015 година, работо-
давачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија, ја вршат на нивото 
на правото утврдено за претходниот месец. 

 

 Министер за труд и 

социјална политика, 

 Диме Спасов, с.р. 
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