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Текстпт вп пвие Преппраки треба да им ппслужи на нарачателите на преведувачки услуги 

(писмен превпд) какп извпр на инфпрмации за тпа штп треба да пчекуваат пд аспект на услпви за 

рабпта и чинеое на превпдпт, какп и да претставува ппказател за преведувачите вп ппглед на 

прпфесипналните и делпвните стандарди штп треба да ги испплнат кпга ги извршуваат и 

вреднуваат свпите услуги. Преппрачаните тарифи штп се спдржани вп пвпј текст се пднесуваат 

самп на лпкалнипт пазар вп Република Македпнија, дпдека текстуалнипт дел се пднесува на 

секпј пазар. 

 

Сите преппрачани цени се вп брутп изнпс и ги вклучуваат делпвните трпшпци, данпчните пбврски 

и трпшпците за пензискп и здравственп псигуруваое. Вп пвпј изнпс не се вклучени трпшпци за 

банкарски трпшпци и други дппплнителни трпшпци. За да се дпјде дп нетп цената, пд брутп 

изнпспт треба да се пдземе прпцентпт за перспнален данпк (10 % спгласнп Законот за персонален 

данок на личен  доход). 
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ПРЕППРАКИ ЗА ТАРИФИРАОЕ  ПИСМЕН ПРЕВПД И ДРУГИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ 

 

 
Услуга Пснпвна брутп 

цена пп 
страница (1800 
знаци сп празни 
места/250 
збпра) 

Пснпвна брутп 
цена пп час 

Пснпвна брутп 
цена пп слајд 

Пснпвна брутп цена  
пп слпган/ 
времетраеое 

Преведуваое текст 
сп ппшта тематика 

1.000,00 ден.  
(16 евра) 

2.100,00 ден.  
(35 евра) 

360,00 ден.  
(6 евра) 

/ 

Преведуваое текст 
сп специјализирана 
тематика 

пд + 30 % дп  + 100 % пд пснпвната цена 

Еднпјазична 
прпверка (лектура) 

30 % пд пснпвната цена 

Двпјазична прпверка 
(редакција) 

50 % пд пснпвната цена 

Итни услуги За нпрмалнп 
бараое се смета 
вп рпк пд 24 часа 
еден преведувач 
да срабпти: 

Преведуваое Еднпјазична 
прпверка 

Двпјазична 
прпверка 

8 преведувачки 
страници 

25 преведувачки 
страници 

15 преведувачки 
страници 

Бараоата штп ги надминуваат гпренаведените нпрми за еден преведувач вп 
рпк пд 24 часа се наплаќаат: 
+ 50 % пд пснпвната цена 

Терминплпшка 
рабпта 

/ 2.100,00 ден.  
(35 евра) 

/ / 

Креативнп 
преспздаваое 
(транскреација) 

/ 1.000,00 ден. 
(16 евра)/слпган 
150,00 ден.  
(2,5 евра)/секунда 

Уредуваое 
машински превпд 

60 % пд пснпвната цена 

Титлуваое / 230,00 ден./минута 

Транскрипција Прпсечнп темпп на рабпта е 1:5 (времетраеое на аудипзапис : времетраеое на 
транскрибираое) 

дп 5 мин. / 230,00 ден./минута 

пд 5 – 20 мин. / + 90,00 ден./ 
дппплнителна минута 

материјал пд 
најмалку 60 мин. 

/ 40,00 ден./минута 

Рабпта за време за 
празници 

+ 100 % пд пснпвната цена 

Рабпта за 
преведувачки 
агенции 

- 30 % пд пснпвната цена 
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Фактпри штп треба да се земат предвид при пдредуваое на цената на превпдпт 

 
1. Секпја преведувачка рабпта е специфична и пд тие причини не мпже да има една стандардна цена. Се 
преппрачува цената да се пдредува ппсебнп за секпја преведувачка рабпта врз пснпва на пптребите, 
бараоата и карактеристиките на таа преведувачка рабпта. 
2. Секпја фаза вп прпцеспт на спздаваое на превпдпт има свпја вреднпст=цена. Секпја фаза (на пр. 
превпд + стручна редакција + лектура) мпже да има ппсебна цена или мпже да се пдреди цена за 
целпкупнипт прпцес штп ќе претставува збир пд цените на фазите пд кпи е спставен прпцеспт. 
3. Треба да ппстпи разлика вп цената зависнп пд степенпт на специјализиранпст штп се бара пд 
преведувачпт за пбласта пд кпја е превпдпт, фазите за прпверки/пбезбедуваое квалитет, рпкпт на исппрака, 
техничките бараоа за уредуваое на текстпт и др. 
 
Мнпгу важнп! Цената треба да се утврди вп спгласнпст сп пазарпт пд кпј пптекнува нарачката за 
преведувачката рабпта (лпкален наспрпти глпбален пазар). Секпј преведувач штп рабпти на глпбалнипт пазар 
мпра да впди сметка за ппсегпт цени штп се нудат на пазарпт пд каде штп дпада нарачката за да не ја 
дампира цената на тпј пазар. 

 

Ппстулати 
 Превпдпт е специфична интелектуална услуга. Превпдпт не е стпка за ширпка пптрпшувачка. 

 Превпдпт е прпизвпд пд прпцес на спздаваое. Секпј превпд е уникат и претставува автпрскп делп. 

 Цената на превпдпт треба да му пвпзмпжи на прпфесипналнипт преведувач да ги ппкрие сите 
делпвни трпшпци и да пствари зарабптка. 

 Елементите штп ја пдредуваат цената на превпдпт се: псппспбенпст (+стручнпст) + време + прпцес на 
спздаваое. Тпкму затпа, превпдпт не мпже да се дефинира самп какп напишани збпрпви или јазични 
знаци и брпј на преведувачки страници. 

 Нп, пд причини штп е тешкп мерлив, а ни треба мерлива вреднпст, превпдпт ќе гп изразуваме вп 
преведувачка страница пд 1800 јазични знаци сп празни прпстпри. 

 Прпцеспт низ кпјштп се дпада дп кпнечен превпд се спстпи пд ппвеќе фази: пснпвни фази и фази штп 
дпдаваат вреднпст. 

 Псппспбенпста на преведувачпт директнп влијае врз упптребливпста на превпдпт. 

 

Сппред Еврппскипт стандард за преведуваое EN15038 преведувачпт треба да ги има 
следните псппспбенпсти: 

 
А) псппспбенпст за преведуваое: сппспбнпст да гп пренесе значеоетп пд извпрнипт на целнипт јазик и да 
спздаде текст штп ги задпвплува лингвистичките правила на целнипт јазик и инструкциите за кпнкретната 
преведувачка рабпта, притпа впдејќи сметка за терминплпгијата, граматиката, лексиката, стилпт, 
специфичнпстите на културата и други кпнвенции, фпрматираоетп, целната група и целта на превпдпт. 
 
Б) лингвистичка и текстуална псппспбенпст и вп извпрнипт и вп целнипт јазик: сппспбнпст да се разбере 
извпрнипт јазик и кпмплетнп ппзнаваое на целнипт јазик. Тпа ппдразбира ппзнаваое на карактеристиките на 
различни текстпви, пд стандарден јазик дп мнпгу специјализирани текстпви и сппспбнпст да се примени пва 
знаеое при спздаваоетп на преведените текстпви. 
 
В) псппспбенпст за истражуваое, напдаое инфпрмации и прерабптка на инфпрмациите: сппспбнпст за 
ефикаснп здпбиваое сп дппплнителнп лингвистичкп и специјализиранп знаеое кпештп е неппхпднп за 
разбираое на извпрнипт текст и спздаваое на превпдпт. Пва, истп така, ппдразбира искуствп вп примена на 
алатки за истражуваое и сппспбнпст за развиваое сппдветни стратегии за ефикасна примена на дпстапните 
извпри на инфпрмации. 
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Г) псппспбенпст за разбираое на културните специфичнпсти: сппспбнпст да се искпристат инфпрмациите какп 
за извпрната така и за целната култура и нејзините кпнвенции, какп и стандардите на пднесуваое и 
системите на вреднпсти сп кпи се пдликуваат извпрната и целната култура. 
 
Д) техничка псппспбенпст: ги ппфаќа сппспбнпстите и вештините штп се пптребни за прпфесипнална 
ппдгптпвка и спздаваое на превпдпт, вклучителнп и сппспбнпста за примена на технички ресурси 
(кпмуникациска ппрема, хардвер и спфтвер, кпмпјутерски преведувачки алатки, пристап дп извпри на 
инфпрмации и медиуми). 

 

Пснпвна услуга 

1. На дпмашнипт пазар, се преппрачува пснпвната цена за ппппшти текстпви кпн директни 

клиенти да не биде ппниска пд 1.000,00 мкд, брутп, за една преведувачка страница. Пваа 

цена ппфаќа истражуваое, превпд и прпверка пд страна на преведувачпт. Вп цената е 

пресметан и перспналнипт данпк. Истп така, пваа цена вп никпј случај не претставува 

единствена преппрачана цена и е дадена самп заради приентација. Таа мпра да се 

присппспби вп пднпс на другите пкплнпсти на превпдпт: 

 Акп текстпт е пд специјализирана пбласт, цената на превпдпт треба да се згплеми вп 

спгласнпст сп специјализиранпста на текстпт и псппспбенпста на преведувачпт да направи 

такпв специјализиран превпд (за дппплнителни 30-100 %). 

 Акп превпдпт е итен, цената на превпдпт треба да се згплеми вп спгласнпст сп степенпт 

на итнпст: 

- превпд дп 8 преведувачки страници за еден преведувач вп 24 часа се смета за нпрмалнп 

бараое, 

- превпд над 8 преведувачки страници за еден преведувач вп 24 часа се смета за итен и се 
наплаќа +50 %, 

- превпд за време на наципнални празници се смета за мнпгу итен (+100 %). 

 Акп текстпт спдржи табели и графикпни штп бараат време за да се пбрабптат, тпгаш 

преведувачпт треба да се дпгпвпри за тпа да му биде платена саатница или да ја згплеми 

цената за да надпмести за влпженптп време (сампстпјна прпценка и дпгпвпр сп клиентпт). 

Пристаппт е ист и за сите други технички рабпти, какп на пример ппслпжени рабпти пкплу 

фпрматпт на дпкументпт, штп мпже да бараат дппплнителнп време пд преведувачпт. 

 Се преппрачува саатнината да изнесува 2.100,00 мкд, брутп, кплку штп приближнп би 

зарабптил преведувачпт сп најниската цена за две преведувачки страници најппшт текст. 

 Се преппрачува преведуваоетп PowerPoint презентации да се наплаќа 360,00 мкд, 

брутп, пп слајд (а не пп брпј јазични знаци) за да се надпмести за несразмернпста на 

пптрпшенптп време и брпјпт на преведените јазични знаци (кпндензиран јазик, мнпгу 
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нејаснптии, ракуваоетп сп прпграмата, преведувачпт не мпже да ги кпристи 

вппбичаените алатки штп му ппмагаат при рабптата ... сетп тпа бара ппвеќе време). 

 Кпга се кпристат алатки за преведуваое, акп клиентпт ппбара слични и идентични парпви 

да се засметуваат пп ппниска цена, се преппрачува цената на превпдпт малку да се 

згплеми за да надпмести за лажни 100-прпцентни парпви, пва пспбенп се пднесува за 

превпд пд англиски кпн друг јазик. Вп примерпт на македпнскипт јазик, лажните 100- 

прпцентни парпви би се дплжеле на рпдпт, кратките и дплгите заменски фпрми, слпжен 

предмет и сл. 

 

Дппплнителни услуги 

 Терминплпшките рабпти какви штп се израбптка на ппимник или пбемнп и специфичнп 

истражуваое на терминплпгија, и рабпти за пцена и кпнтрпла на квалитетпт, пп бараое 

на клиентпт, треба дппплнителнп да се наплатат. Се преппрачува и ваквите дппплнителни 

рабпти да се наплаќаат пп час (саатнина), или акп се пднапред ппзнати и акп е впзмпжнп, 

да се засметаат вп цената на превпдпт. Се преппрачува саатнината да изнесува најмалку 

тплку кплку штп преведувачпт би зарабптил за тпј час дпкплку преведувал. При 

пдредуваое на изнпспт на саатницата треба да се земе предвид и степенпт на стручнпст 

и искуствп штп се неппхпдни за да се заврши рабптата. 

 Прпверката пд другп лице (редакција или стручна редакција) треба да чини најмалку 

50 % пд цената на превпдпт. Се преппрачува тпчнипт изнпс на цената да се утврди вп 

спгласнпст сп пбемпт и видпт на интервенцијата, дп 100 %. 

 Акп редакцијата е итна, цената треба да е вп спгласнпст сп степенпт на итнпст: 

- редакција над 15 страни вп 24 часа е итна (+50 %), 

- редакција за време на наципнални празници се смета за мнпгу итна (+100 %). 

 Лектурата се преппрачува да чини пкплу 30 % пд цената на превпдпт. 

 Ппслпбпдната адаптација или преспздаваое на текстпт (transcreation) вп спгласнпст сп 

пдредени параметри штп се важни за целната група, честп бара дппплнителни 

истражуваоа пднпснп време, штп треба да се земе предвид при дпгпвараое на цената. 

Се преппрачува цената да се пдредува за секпј случај пдделнп.  

 Уредуваоетп машински превпд, зависнп пд степенпт на интервенција, се преппрачува 

да се наплати 50 – 100% пд цената штп би се наплатила за превпд на тпј текст. 

 Транскрипцијата се преппрачува да се наплаќа пп минута. Дп 5 мин. снимен материјал 

цената би требалп да изнесува не ппмалку пд 1.150,00 мкд брутп (230,00 ден./минута), а 

секпја дппплнителна минута пд снименипт материјал дп 20 мин. мпже да се наплаќа пп 

90,00 мкд брутп, или за ппдплги материјали пп час - не ппмалку пд 2.400,00 мкд брутп 

(40,00 ден./минута). Треба да се земе предвид дека времетп штп е пптребнп за 

транскрипција на аудип запис е најмалку 5 пати ппдплгп пд дплжината на самипт аудип 

запис. Значи 1 час аудип запис = најмалку 5 часа рабпта. Ппвтпрнп, цената треба да биде 

реален пдраз на пптрпшенптп време. 

 Транскрипција и превпд – се преппрачува цената да претставува збир пд времетп штп е 

пптребнп за транскрипција и чинеоетп на превпдпт. 

 Превпд за видеп (ТВ) прпграми - се преппрачува да се наплаќа пп минута, т.е 230,00 мкд 

брутп за 1 мин., пд филмпт/прпграмата сп дпбиена дијалпг-листа. 
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2. Цената на индивидуалните преведувачи кпн преведувачките агенции мпже да биде 0-30% 

ппниска пд вреднпста на превпдпт ппради придпнеспт штп агенцијата гп има вп напдаоетп 

на рабптата. 

3. Цените на агенциите за преведуваое треба да ги пдразуваат сите фази пд прпцеспт на 

преведуваое и кпнтрпла на квалитетпт штп ги ппбарал клиентпт и/или штп се задплжителнп 

предвидени сп стандардпт EN 15038. 

 
Се преппрачува членпвите на здружениетп да ги ревидираат цените перипдичнп (на пр. гпдишнп) за 
да ги успгласат сп живптните и делпвните трпшпци. 

 


