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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од 
задолжително социјално осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
декември 2014 година.
  
      Бр. 07 – 4456/1                          Претседател
1 декември 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на 

Република Македонија" брoj 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 
15/13 и 91/13, 170/13, 97/14 и 113/14), во членот 10, став (1) по точката 1-а) се додава нова 
точка 1-б) која гласи:

„1-б) работник на кој му мирува работниот однос поради користење неплатено 
родителско отсуство;

Точката 9) се менува и гласи: 
„ 9) државјанин на Република Македонија кој прима пензија или инвалиднина од 

странски носител на осигурување од држава со која Република Македонија нема 
склучено/превземено Договор за социјално осигурување или пак Република Македонија 
има склучено/превземено Договор за социјално осигурување, во кој не е регулирана 
можноста за остварување на право на здравствено осигурување, додека престојува на 
територијата на Републиката;“.

Член 2
Во член 10-a,  во ставот (5), зборовите: „поднесена изјава во тековната година за“ се 

бришат.
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Член 3
Членот 10-б се менува и гласи:
„Граѓаните кои не се дефинирани како обврзници за плаќање на задолжителен 

придонес за здравствено осигурување според членовите 10 и 10-а од овој закон, можат да 
станат обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување 
заради користење на правата на здравствени услуги во тековната година дефинирани во 
законот кој го уредува системот на здравственото осигурување, врз основа на остварените 
нето приходи во претходната година.“

Член 4
Во член 13, став (1), во точката 5) зборовите: „точка 15“ се заменуваат со зборовите: „ 

точки 1-б) и 15“.
Во точката 14) по зборот „лица“ се додаваат зборовите: „и странски правни лица“.

Член 5
Во член 14 став (1) во точката 7) зборовите: „и/или странска“ се бришат.
Точката 13) се менува и гласи:
„просечна плата во Републиката објавена во тековниот месец за:
- државјанин на Република Македонија вработен во странство, ако за тоа време не е 

задолжително осигурен кај странски носител на осигурување според законот на земјата во 
која е вработен, или според меѓународна спогодба, а имал живеалиште на територијата на 
Република Македонија непосредно пред засновањето на работниот однос во странство - за 
членовите на семејството кои живеат во Република Македонија и

- државјанин на Република Македонија кој прима пензија или инвалиднина од странски 
носител на осигурување од држава со која Република Македонија нема 
склучено/превземено Договор за социјално осигурување или пак Република Македонија 
има склучено/превземено Договор за социјално осигурување, во кој не е регулирана 
можноста за остварување на право на здравствено осигурување, додека престојува на 
територијата на Републиката;

Во точката 14), во алинеја 4, зборовите: „точка 15“ се заменуваат со зборовите:  „точки 
1-б) и 15“.

Во ставот (3) зборовите: „ ,пензија или инвалиднина“ се бришат.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).

Член 6
Во член 25, став (1), во точката 6) зборовите: „и/или странска“ се бришат.

Член 7
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително 

социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 185/11), во член 
5 став (1) во точката 6) зборовите: „и/или странска“ се бришат.

Член 8
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително 

социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 185/11), во член 
6 во став (1) во точката 6) зборовите: „и/или странска“ се бришат.

Член 9
Во Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално 

осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 170/13) во член 1 по 
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годината „2013“ се става запирка, а зборовите: „и 2014“ заменуваат со зборовите: „2014, 
2015, 2016 и 2017 година како и во периодот јануари – јуни 2018 година, заклучно со 
исплатата на плата за месец јуни 2018 година“.

Член 10
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително 

социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 185/11) и 
Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 
("Службен весник на Република Македонија" број 170/13), во член 6 зборовите “со 
исплата на плата за јануари 2015 година“ се заменуваат со зборовите: “од 1 јули 2018 
година, со исплатата на плата за месец јули 2018 година“.

Член 11
Се овластува Законодавно правната Комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување.

Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година. 


