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ПРАВИЛНИК ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА И ПЛАЌАЊЕ НА ЧЛЕНАРИНАТА НА ЧЛЕНКИТЕ 

НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАСИТ 

(пречистен текст Март 2019) 

Член 1 

На основа член 7 од Статутот на Стопанската Комора за Информатичка и Комуникациска 

Технологија МАСИТ Скопје, со овој правилник се дефинираат категориите и височината на 

членарината на редовните и вонредните членки на МАСИТ, како и начинот на плаќање на истата. 

Член 2 

При приемот во членство на МАСИТ, компанијата плаќа зачленување во износ од 240 евра без 

вклучен ДДВ во денарска противвредност. Обврската на плаќање на пристапно зачленување од 

став 1 на овој член не се однесува на членките кои во моментот на формирање на Комората 

МАСИТ се со статус на членки на Македонската Асоцијација за Инфроматичка Технологија. 

За членките од категоријата 7 од член 3 став 2 на Правилникот, не се однесува обврската за 

плаќање на еднократниот износ за зачленување од став 1 на овој член. 

 

Член 3 

Годишната членарина за редовните членки е дефинирана во седум (7) категории, во зависност 

од времето на основање и големината на Друштвата- членки во однос на нивниот годишен 

приход во последната фискална година, на основа на податоците доставени до Централниот 

регистар на Република Македонија. 

Категориите на членство и соодветната членарина за секоја категорија се: 

-Категорија 1: За друштва со остварени приходи во претходната година до 100.000,00 евра = 

членарина 200,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 2: За друштва со остварени приходи во претходната година над 100.000,00 евра до 

500.000,00 евра = членарина 250,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 3: За друштва со остварени приходи во претходната година над 500.000,00 евра до 

2.000.000,00 евра = членарина 300,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 4: За друштва со остварени приходи во претходната година над 2.000.000,00 евра 

до 10.000.000,00 евра = членарина 500,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 5: За друштва со остварени приходи во претходната година над 10.000.000,00 евра 

до 100.000.000,00 евра = членарина 1.000,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 6: За друштва со остварени приходи во претходната година над 100.000.000,00 евра 

= членарина 2.000,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 7: За друштва со остварени приходи во претходната година до 50.000,00 евра и 

истовремено со датум на основање не повеќе од 3 години од денот на приемот во членство = 

членарина 120,00 евра во денарска противвредност. 

Годишната членарина за придружните членки е утврденана основа критериумите од став 1 на 

овој член во следните износи: 
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-Категорија 1: За придружни членки со остварени приходи во претходната година до 100.000,00 

евра = членарина 250,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 2: За придружни членки со остварени приходи во претходната година над 

100.000,00 евра до 500.000,00 евра = членарина 250,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 3: За придружни членки со остварени приходи во претходната година над 

500.000,00 евра до 2.000.000,00 евра = членарина 250,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 4: За придружни членки со остварени приходи во претходната година над 

2.000.000,00 евра до 10.000.000,00 евра = членарина 250,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 5: За придружни членки со остварени приходи во претходната година над 

10.000.000,00 евра до 100.000.000,00 евра = членарина 500,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 6: За придружни членки со остварени приходи во претходната година над 

100.000.000,00 евра = членарина 1.000,00 евра во денарска противвредност 

-Категорија 7: За придружни членки правни лица запишани во Регистарот на други правни лица 

при ЦРМ како и за трговски друштва на кои ИКТ  не им е основа дејност, но имаат допир со ИКТ 

во своето работење им се определува годишна членарина во висина еднаква на членарината на 

редовните членки од соодветната категорија на која припаѓаат.  

 

Член 4 

Членарината се плаќа на основа испоставена фактура и износот се плаќа еднаш годишно, 

најдоцна до крајот на месец Април за тековната година. 

За друштвата кои ќе стапат во членство на МАСИТ во текот на годината, членарината се 

пресметува соодветно според бројот на остатокот на месеците во тековната година, сметано од 

почетокот на наредниот месец од денот на стапување во членство. 

Во зависност од промената на висината на остварените приходи во претходната година за 

друштвата членки од категориите 1 до 6, се врши рекатегоризација и соодветно се пресметува 

годишна членарина за категоријата во која друштвото е поместено. На Друштвата од 

категоријата 7 членарината им останува непроменета за период од 3 години по зачленување 

доколку не дојде до промена на остварениот приход во претходната година, но доколку тој 

надмине 50.000 евра, Друштвото се категоризира во категоријата на која припаѓа според 

остварениот приход. Доколку не дојде до остварување на овој услов до истекот на третата 

година од членство, тогаш почнувајќи од четвртата година на членство друштвото се 

категоризира како членка од категорија 1 и ќе плаќа соодветна членарина за оваа година. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 

 

 

Скопје, Февруари 2019 година 

Претседател на Собрание на МАСИТ, 
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_____________________________ 

Драган Чепујноски 
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