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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

129. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 

115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14 

и 130/14), Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 16 јануари 2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ"  

- БИТОЛА 

 

1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутарната одлука за изменување на Ста-

тутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Би-

тола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија.“ 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    

Бр. 08-293/1 Претседател 

16 јануари 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

130. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 

Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2015 

година, даде 

 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  

НА ЧЛЕНОТ 16 СТАВ (3) ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-

ДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  БРОЈ 142/2008, 64/2009, 

156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 170/13,  

97/14, 113/14, 180/14 И 188/14) 

 

Членот 16 од Законот за придонеси од задолжител-

но социјално осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 

166/10, 53/11,185/11, 44/12, 15/13, 170/13, 97/14, 113/14, 

180/14 и 188/14) гласи: 

„(1) Највисока месечна основица за пресметување и 

уплата на придонесите е износот од шест просечни 

плати.  

(2) При пресметка на највисоката месечна основица 

за тековната година се зема предвид просечната плата 

по работник во Република Македонија објавена во ја-

нуари во тековната година според податоците на 

Државниот завод за статистика. 

 (3) Највисоката месечна основица ги вклучува сите 

примања на обврзникот за плаќање на придонеси од 

работен однос остварени во тековниот месец и прима-

ња по основ на договор за дело и/или авторски договор 

или друг договор со кој е определен надоместок за из-

вршената работа.  

(4) На износот повисок од највисоката  месечна  ос-

новица не се пресметуваат и уплатуваат придонеси.  

(5) Највисока месечна основица за пресметување и 

уплата на придонеси за тековната година за лице ко-

рисник на паричен надоместок за време на привремена 

невработеност изнесува 80% од просечната плата по 

работник во Република Македонија објавена во јануари 

во тековната година според податоците на Државниот 

завод за статистика.“  

Одредбата од ставот (3) на членот 16 треба да се 

толкува така што највисоката месечна основица од 

шест просечни плати за пресметување и уплата на при-

донесите, се однесува одделно за примањата на обврз-

никот за плаќање на придонеси од работен однос ос-

тварени во тековниот месец и одделно за примањата од 

извршување физичка и/или интелектуална работа врз 

основа на договор за дело и/или авторски договор или 

друг договор со кој е определен надоместок за изврше-

ната работа.  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-289/1 Претседател 

16 јануари 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

131. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 

Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2015 

година, даде 


