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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 
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АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  

НA ЧЛЕНОТ 7 СТАВ (1) ТОЧКА 13) И СТАВ  (4), 

ЧЛЕНОТ 10 СТАВ (1) ТОЧКА 16) И СТАВ (2) И  

НА ЧЛЕНОТ 14 СТАВ (1) ТОЧКА 15) ОД ЗАКО-

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СО-

ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕС-

НИК НА РЕПУБЛИКА 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) 

 

Одредбата од членот 7 став (1) точка 13) од Законот за 

придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на Република 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)  Обврзник  за  плаќање  на  придонес за задол-

жително пензиско  и  инвалидско осигурување е:  

„13) лица кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

со кој е определен надоместок за извршената работа 

кој во нето износ е повисок од износот на минималната 

плата утврдена со закон, освен корисници на пензија 

според прописите на пензиското и инвалидското осигу-

рување.“  

Одредбата на членот 7 став (1) точка 13) треба да се 

толкува така што под обврзници  за плаќање на придо-

нес за задолжително пензиско и инвалидско осигурува-

ње се сметаат лицата кои остваруваат приходи од из-

вршување физичка и/или интелектуална работа, врз ос-

нова на договор за дело и/или авторски договор или друг 

договор во било која форма со кој е определен надомес-

ток за извршената работа кој во нето износ е повисок од 

износот на минималната плата утврдена со закон, освен 

корисници на пензија според прописите на пензиското и 

инвалидското осигурување. Обврзници за  плаќање при-

донес за задолжително пензиско и инвалидско осигуру-

вање се сметаат и лицата кои остваруваат надоместоци 

односно примања остварени по други основи, а кои про-

излегуваат од извршување на одредена работа, како што 

се примања на членови на органи на управување и над-

зор во трговски друштва, органи на управување и надзор 

на државни и јавни институции и установи (агенции, ди-

рекции, фондови, регулаторни тела, јавни претпријатија, 

институти, заводи и сл.), примања кои произлегуваат од 

извршување на функција од страна на именувани или 

избрани лица, како и примања од членување во други 

органи, совети, комисии, комитети, тела и слично кој во 

нето износ е повисок од износот на минималната плата 

утврдена со закон. 

Одредбата од членот 7 став (4) од Законот за придо-

неси од задолжително социјално осигурување („Служ-

бен весник на Република 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: 

„(4) Ако лицата од ставот (1), точка 13) од овој член 

остваруваат приходи од повеќе договори ќе станат об-

врзници за плаќање на придонес за задолжително пен-

зиско и инвалидско осигурување кога збирниот нето 

износ на приходите по тие договори ќе го надмине из-

носот на минималната плата утврдена со закон.“  

Одредбата од ставот (4) на членот 7  треба да се 

толкува така што лицата од ставот (1) точка 13) ќе ста-

нат обврзници за плаќање придонес за задолжително 

пензиско и инвалидско осигурување кога збирниот не-

то износ на приходите од извршување физичка и/или 

интелектуална работа, врз основа на договор за дело 

и/или авторски договор или друг договор во било која 

форма и приходите од надоместоците односно прима-

њата остварени по други основи, а кои произлегуваат 

од извршување на одредена работа, како што се прима-

ња на членови на органи на управување и надзор во тр-

говски друштва, органи на управување и надзор на 

државни и јавни институции и установи (агенции, ди-

рекции, фондови, регулаторни тела, јавни претприја-

тија, институти, заводи и сл.), примања кои произлегу-

ваат од извршување на функција од страна на именува-

ни или избрани лица, како и примања од членување во 

други органи, совети, комисии, комитети, тела и 

слично, ќе го надмине износот на минималната плата 

утврдена со закон. 

Одредбата од членот 10 став (1) точка 16) од Законот 

за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на Република 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) Обврзник за плаќање на придонес за задолжи-

телно здравствено осигурување е:  

„16) лица кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

со кој е определен надоместок за извршената работа 

кој во нето износ е повисок од износот на минималната 

плата утврдена со закон, освен корисници на пензија 

според прописите на пензиското и инвалидското осигу-

рување.“  
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Одредбата од членот 10 став (1) точка 16) треба да 

се толкува така што под обврзници за плаќање придо-

нес за задолжително здравствено осигурување се сме-

таат лицата кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

во било која форма со кој е определен надоместок за 

извршената работа кој во нето износ е повисок од изно-

сот на минималната плата утврдена со закон, освен ко-

рисници на пензија според прописите на пензиското и 

инвалидското осигурување. Обврзници за  плаќање 

придонес за задолжително здравствено осигурување се 

сметаат и лицата кои остваруваат надоместоци односно 

примања остварени по други основи, а кои произлегу-

ваат од извршување на одредена работа, како што се 

примања на членови на органи на управување и надзор 

во трговски друштва, органи на управување и надзор 

на државни и јавни институции и установи (агенции, 

дирекции, фондови, регулаторни тела, јавни претприја-

тија, институти, заводи и сл.), примања кои произлегу-

ваат од извршување на функција од страна на именува-

ни или избрани лица, како и примања од членување во 

други органи, совети, комисии, комитети, тела и слич-

но кој во нето износ е повисок од износот на минимал-

ната плата утврдена со закон. 

  Одредбата од членот 10 став (2) од Законот за придо-

неси од задолжително социјално осигурување („Службен 

весник на Република 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: 

„(2) Ако лицата од ставот (1) точка 16) од овој член 

остваруваат приходи од повеќе договори ќе станат об-

врзници за плаќање на придонес за задолжително 

здравствено осигурување кога збирниот нето износ на 

приходите по тие договори ќе го надмине износот на 

минималната плата утврдена со закон.“  

Одредбата од ставот (2) на членот 10  треба да се 

толкува така што лицата од ставот (1) точка 16) ќе ста-

нат обврзници за плаќање придонес за задолжително 

здравствено осигурување кога збирниот нето износ на 

приходите од извршување физичка и/или интелектуална 

работа, врз основа на договор за дело и/или авторски до-

говор или друг договор во било која форма и приходите 

од надоместоците односно примањата остварени по дру-

ги основи, а кои произлегуваат од извршување на одре-

дена работа, како што се примања на членови на органи 

на управување и надзор во трговски друштва, органи на 

управување и надзор на државни и јавни институции и 

установи (агенции, дирекции, фондови, регулаторни 

тела, јавни претпријатија, институти, заводи и сл.), при-

мања кои произлегуваат од извршување на функција од 

страна на именувани или избрани лица, како и примања 

од членување во други органи, совети, комисии, коми-

тети, тела и слично, ќе го надмине износот на минимал-

ната плата утврдена со закон. 

Одредбата од членот 14 став (1) точка 15) од Законот 

за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(„Службен весник на Република 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) Основица за пресметка и плаќање на придонеси е:  

„15) бруто надоместок утврден во договор за дело, 

авторски договор или друг договор со кој е определен 

надоместок за извршена работа за лице кое остварува 

приходи од извршување физичка и/или интелектуална 

работа.“  

Одредбата од членот 14 став (1) точка 15) треба да се 

толкува така што како основица за пресметка и плаќање 

придонеси се смета бруто надоместокот утврден во дого-

вор за дело, авторски договор или друг договор во било 

која форма со кој е определен надоместок за извршена ра-

бота за лице кое остварува приходи од извршување фи-

зичка и/или интелектуална работа. Основица за пресметка 

и плаќање придонеси се смета и бруто надоместокот ос-

тварен по други основи, а кои произлегуваат од извршу-

вање на одредена работа, како што се примања на члено-

ви на органи на управување и надзор во трговски друш-

тва, органи на управување и надзор на државни и јавни 

институции и установи  (агенции, дирекции, фондови, ре-

гулаторни тела, јавни претпријатија, институти, заводи и 

сл.), примања кои произлегуваат од извршување на фун-

кција од страна на именувани или избрани лица, како и 

примања од членување во други органи, совети, комисии, 

комитети, тела и слично. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-290/1 Претседател 

16 јануари 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

 


