АГЕНДА

Еднодневна работилница на тема:
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА СО ОСВРТ НА
НОВИНИТЕ ВО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ПОГЛЕД НА
НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ
СО РАБОТАТА

17.10.2018 година (среда)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат
Време
10:00-11:00

Тема

I. ПЛАТА И ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА
Заработувачката како уставна категорија;
Законска регулатива: Закон за работни односи;
Основна плата, работна успешност и додатоци;
Пресметка на основна плата;
Пресметка на работна успешност и додатоци на плата;
Параметри за пресметка на плати за 2018 година;
Лично ослободување за 2018 година;
Стапки за пресметка на придонеси за 2018 година;
Највисока и најниска основица за пресметка на плати за 2018 година;
Преглед и обработка на практичен пример.
II. МИНИМАЛНА ПЛАТА И РАСТ НА ПЛАТИТЕ ВО ПОВИСОК ИЗНОС
ОД МИНИМАЛНАТА ПЛАТА











11:00-11:40





11:40-12:15

12:15-13:00
13:00-13:40

Законска регулатива: Закон за минимална плата;
Финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од
минималната плата;
Анализа на подзаконски акт: Правилник за начин на обезбедување
финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од
минималната плата.

III. НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ПО ОСНОВ НА БОЛЕДУВАЊЕ
- Пресметка на надомест на плата по основ на боледување
 Исплата на боледување на товар на работодавач;
 Исплата на боледување на товар на Фонд за здравствено осигурување;
 Практични примери.
Пауза за ручек и кафе

IV. НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ПО ОСНОВ НА ГОДИШЕН ОДМОР
-

Пресметка на надомест на плата по основ на годишен одмор
 Определување за секој вработен одделно;
 Стекнување право за цел годишен одмор;

Пропорционален дел од годишен одмор;
Користење годишен одмор;
Потврда за искористен годишен одмор;
Надоместок за неискористен годишен одмор;
 Надоместок на плата за годишен одмор и основица за плаќање
на придонеси и персонален данок за надоместокот на плата за
годишен одмор.
V. НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА





13:40-14:20







14:20-15:30

VI. ПОРАМНУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕТО НА
ПЛАТА









15:30-16:00

Дневници за службени патувања;
Користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот;
Регрес за годишен одмор и новогодишен надомест;
Одвоен живот;
Теренски додаток;
Практични примери.

Основ и услови за порамнување на побарување на работодавач со
обврска за исплата на плата;
Основ и услови за задржување на исплаќањето на плата со посебен
осврт на Законот за извршување;
Административна забрана;
Налог за извршување врз основа на извршна исправа;
Претходно исплатен аванс кој сé уште не е оправдан;
Надомест на штета;
Парична казна изречена од работодавачот.
Практични примери и дискусија.
Прашања и дискусија

