
 Стр. 8 - Бр. 180                                                                                  5 декември 2014 
 

5571. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се 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. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИ-

ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување ("Службен весник на Република Маке-
донија" 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 при-

ма пензија или инвалиднина од странски носител на 
осигурување од држава со која Република Македонија 
нема склучено/превземено Договор за социјално осигу-
рување или пак Република Македонија има склу-
чено/превземено Договор за социјално осигурување, во 
кој не е регулирана можноста за остварување на право 
на здравствено осигурување, додека престојува на те-
риторијата на Републиката;“. 

 
Член 2 

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

 
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 корис-
тење на правата на здравствени услуги во тековната го-
дина дефинирани во законот кој го уредува системот 
на здравственото осигурување, врз основа на остваре-
ните 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 зборо-

вите: „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 теков-

ниот месец за: 
- државјанин на Република Македонија вработен во 

странство, ако за тоа време не е задолжително осигу-
рен кај странски носител на осигурување според зако-
нот на земјата во која е вработен, или според меѓуна-
родна спогодба, а имал живеалиште на територијата на 
Република Македонија непосредно пред засновањето 
на работниот однос во странство - за членовите на се-
мејството кои живеат во Република Македонија и 

- државјанин на Република Македонија кој прима 
пензија или инвалиднина од странски носител на оси-
гурување од држава со која Република Македонија не-
ма склучено/превземено Договор за социјално осигуру-
вање или пак Република Македонија има склу-
чено/превземено Договор за социјално осигурување, во 
кој не е регулирана можноста за остварување на право 
на здравствено осигурување, додека престојува на те-
риторијата 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 инвалид-
нина“ 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 Зако-

нот за придонеси од задолжително социјално осигуру-
вање ("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 Зако-
нот за придонеси од задолжително социјално осигуру-
вање ("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 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 го-
дина, заклучно со исплатата на плата за месец јуни 
2018 година“. 

 
Член 10 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за придонеси од задолжително социјално осигуру-
вање ("Службен весник на Република Македонија" број 
185/11) и Законот за изменување на Законот за придо-
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неси од задолжително социјално осигурување ("Служ-
бен 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 го-
дина, со исплатата на плата за месец јули 2018 година“. 

 
Член 11 

Се овластува Законодавно правната Комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен 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 Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2015 година.  

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I 
DETYRUESHËM SOCIAL 

 
Neni 1 

Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm 
social (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14 dhe 113/14), në 
nenin 10, paragrafi (1) pas pikës 1-a) shtohet pikë e re 1-b) 
si vijon: 

“1-b) punëtorit të cilit i pushon marrëdhënia e punës 
për shkak të shfrytëzimit të mungesës prindërore pa 
pagesë; 

Pika 9) ndryshohet si vijon:  
„9) shtetas i Republikës së Maqedonisë që merr 

pension ose pension invalidor  nga bartësit e huaj të 
sigurimit  nga shteti me të cilën Rerpublika e Maqedonisë 
nuk ka lidhur/ndërmarrë Marrëveshje për sigurimin social 
ose Republika e Maqedonisë ka lidhur/ndërmarrë 
Marrëveshje për sigurimin social, në të cilën nuk është 
regulluar mundësia për realizimin e të drejtës për sigurimin 
shëndetësor, derisa qëndron në territorin e Republikës;” . 

 
Neni 2 

Në nenin 10-a në paragrafin (5), fjalët: “deklaratës së 
parashtruar për vitin rrjedhës"  shlyhen. 

 
Neni 3 

Neni 10-b ndryshon si vijon: 
"Qytetarët që nuk janë të përcaktuar si obligues për 

pagesën e kontributit të detyrueshëm për sigurim 
shëndetësorë sipas neneve 10 dhe 10-a të këtij ligji, mund 
të bëhen obligues për pagesën e kontributit për sigurim të 
detyrueshëm shëndetësor për shfrytëzimin e të drejtave për 
shërbime shëndetësore të përcaktuara në ligjin që e 
rregullon sistemin e sigurimit shëndetësor, në bazë të të 
ardhurave të realizuara neto në vitin paraprak.” 

 
Neni 4 

Në nenin 13, paragrafi (1) në pikën 5) fjalët: “pika 15” 
zëvendësohet me fjalët: “pikat 1-b) dhe 15”. 

Në pikën 14) pas fjalës “persona” shtohen fjalët: “dhe 
persona të huaj juridikë”. 

 
Neni 5 

Ne nenin 14, paragrafi (1) në pikën 7) fjalët: “dhe/ose e 
huaj” shlyhen. 

Pika 13)  ndryshohet  si vijon: 
“rroga mesatare në Republikë  e shpallur  në muajin 

vijues për: 
- shtetas të Republikës së Maqedonisë i punësuar jashtë 

vendit, nëse gjatë asaj kohe nuk është i siguruar 
detyrimisht te bartësi i huaj i sigurimit sipas ligjit të vendit 
në të cilin është i punësuar, ose sipas marrëveshjes 
ndërkombëtare, ndërsa ka pasur vendbanim në territorin e 
Republikës së Maqedonisë menjëherë para themelimit të 
marrëdhënies së punës në vend të huaj - për anëtarët e 
familjes të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë dhe 

- shtetasi i Republikës së Maqedonisë që merr pension 
ose shtesë për invaliditet nga bartësi i huaj i sigurimit nga 
shteti me të cilin Republika e Maqedonisë nuk ka 
lidhur/ndërmarrë Marrëveshje për sigurim social, ose 
Republika e Maqedonise ka  lidhur/ndërmarrë Marrëveshje 
për sigurim social, në të cilën nuk është rregulluar 
mundësia për realizimin e të drejtes për sigurim 
shëndetësor, derisa qëndron në territorin e Republikës;”. 

Në pikën 14), në alinenë 4, fjalët: “pika 15” 
zëvendësohen me fjalët:  “pikat 1-b) dhe 15”. 

Në paragrafin (3) fjalët: “, pension ose shtesë për 
invaliditet” shlyhen. 

Paragrafët  (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4) dhe (5). 
 

Neni 6 
Në nenin 25, paragrafi (1) në pikën 6) fjalët: “dhe/ose 

të huaj” shlyhen. 
 

Neni 7 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  185/11), në 
nenin 5 paragrafi (1) në pikën 6) fjalët: “dhe/ose të huaj” 
shlyhen. 

 
Neni 8 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  185/11), në 
nenin 6 paragrafin (1) në pikën 6) fjalët: “dhe/ose të huaj” 
shlyhen. 

 
Neni 9 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga 
sigurimi i detyrueshëm social (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 170/13) në nenin 1 pas 
vitit „2013“ vihet presje, ndërsa fjalët:  “dhe 2014” 
zëvendësohen me fjalët: „2014, 2015, 2016 dhe 2017 si 
dhe  në periudhën janar-qershor 2018, përfundimisht me 
pagesën e rrogës për muajin qershor 2018”. 

 
Neni 10 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
kontribute nga sigurimi i detyrueshem social (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  185/11) dhe 
Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i 
detyrueshëm social (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 170/13), në nenin 6 fjalët: “me 
pagesën e rrogës për janarin 2015” zëvendësohen fjalët: 
“nga 1 korriku 2018, me pagesën e rrogës për muajin 
korrik 2018”. 

 
Neni 11 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për kontribute nga sigurimi i 
detyrueshëm social. 
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Neni 12 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet  nga 1 janari 2015. 

___________ 

5572. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за социјалната заштита, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 декември 2014 година. 
  
      Бр. 07 – 4448/1                           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. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за социјалната заштита („Службен вес-
ник на Република  Македонија“ брoj 79/2009, 36/11, 
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,   44/14  
и 116/14),  по членот 128 се додава нов член 128-а, кој 
гласи:    

 
„Член 128-а 

Установите за социјална заштита кои обезбедуваат 
институционална заштита од членот 115 од овој закон, 
должни се да обезбедат правилна исхрана на корисни-
ците, во согласност со нормативите за целодневна ис-
храна на корисниците, а кои се однесуваат за задоволу-
вање на дневните потреби од енергетски, хранливи и 
заштитни материи  и  сезонските листи на јадење, из-
готвени од Министерството за труд и социјална поли-
тика за четири годишни  сезони. 

Нормативите за целодневна исхрана на корисници-
те во установите за институционална социјална зашти-
та ги пропишува министерот.“ 

  
Член 2 

Во членот 130-а став 1 алинејата 6 се менува и 
гласи: 

„- го положи стручниот испит.“ 
Во ставовите 2 и 3  бројот „2“ се заменува со бројот 

„5“. 
 

Член 3 
Во членот 131-а зборовите: „дејноста на установата 

за социјална“ се заменуваат со зборовите: „од областа 
на социјалната“. 

Член 4 
Во членот 131-в став 1 зборот „ Испитот “ се заме-

нува со зборовите: „Стручниот испит“, а зборот „ гра-
дивото“ се заменува со зборот „материјалите“. 

 Во ставот 2 зборовите: „од соодветната област“ се 
бришат.  

 
Член 5 

Во членот 131-г став 5 по зборовите: „кои пра-
шања“ се додава сврзникот „и“.  

Во ставот 9 зборовите: „избрано од министерот“ се 
бришат.  

  
Член 6 

Во членот 131-д став 2 по зборот „лиценцирање“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „преку Заводот 
за социјални дејности“.  

 
Член 7 

Во членот 131-ѓ став 3 зборовите: “Заводот за соци-
јални дејности“ се заменуваат со зборовите: „Минис-
терството за труд и социјална политика“. 

Ставот 4 се брише.  
Ставот 5, кој  станува став 4, се менува и гласи: 
„ Во просторијата за полагање на испитот, за време 

на полагање на испитот се присутни тројца претставни-
ци од Комисијата за лиценцирање и еден информати-
чар.“ 

 
Член 8 

Во членот 131-е став 4 зборовите: „131-е став 5“ се 
заменуваат со зборовите: „131-ѓ став 4“. 

Во ставот 9 бројот „5“ се заменува со бројот “ 4“. 
 

Член 9 
Во членот 131-к зборовите: „ Заводот за социјални 

дејности“ се заменуваат со зборовите: „ Министерство-
то за труд и социјална политика“. 

 
Член 10 

По членот 198-д се додава нов член 198-ѓ кој гласи: 
 

„Член 198-ѓ 
Министерството за труд и социјална политика 

врши контрола на квалитетот на исхраната во устано-
вите за институционална социјална заштита, согласно 
нормативите и сезонските листи од членот 128-а од 
овој закон. 

За констатираното отстапување или непочитување 
на нормативите и сезонските листи за исхраната во ус-
тановата,  службено лице од Министерството изготву-
ва писмено укажување со препорака за надминување 
на констатираната состојба во определен рок.   

Ако  установата не постапи по даденото укажу-
вање,  ќе се спроведе инспекциски надзор согласно со 
одредбите од овој закон.“ 

  
Член 11 

Во членот 256-а  во алинејата 1 бројот „5“ се заме-
нува со бројот „ 4“. 

Во алинејата 2 бројот „10“ се заменува со бројот 
„9“.  

 
Член 12 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 
донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 


