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силство, инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Законот за вработување на инвалидни лица и
лице со утврдена намалена работна способност или
професионална неспособност за работа за 50% согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно со Законот за служба во Армијата на Република Македонија и родители на деца со
пречки во развојот корисници на посебен додаток,
- осигуреници на возраст над 58 години и
- самовработени лица од алинеите 1, 2, 3, 4 и 5 на
овој став.“
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за периодот за којшто е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од
задолжително социјално осигурување согласно со Законот за дополнување на Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност („Службен
весник на Република Македонија“ број 56/15).
____________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësor („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“, numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14 dhe 20/15) në nenin 15 pas
paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:
"Me përjashtim të paragrafit 1 pika 2 e këtij neni të
siguruarit për të cilët me Ligjin për punësim dhe sigurim në
rast të papunësisë është paraparë lirim nga pagesa e
kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, realizojnë
kompensim të rrogës pa pagesë të kontributit për sigurim të
detyrueshëm për periudhën për të cilën janë liruar nga
pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, si
vijon:
- të siguruar në moshë deri 35 vjet,
- të siguruar në moshë prej 35 vjet deri në 50 vjet,
- të siguruar në moshë mbi 50 vjet,
- të siguruar që janë prindër të tre ose më shumë
fëmijëve, prind vetëmbajtës dhe anëtar i familjes me një
prind, pranues të ndihmës sociale, fëmijë pa prindër dhe
përkujdesje prindërore, viktima të dhunës familjare, person
invalid me invaliditet të përcaktuar në pajtim me Ligjin për
punësim të personave invalidë dhe person me aftësi të
zvogëluar të përcaktuar të punës ose paaftësi profesionale
për punë për 50% në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, ushtarë profesionalë të cilëve u ka
pushuar marrëdhënia e punës në pajtim me Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe prindër
të fëmijëve me pengesa në zhvillim shfrytëzues të shtesës
së veçantë,
- të siguruar në moshë mbi 58 vjet dhe
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- persona të vetëpunësuar nga alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 të
këtij paragrafi."
Neni 2
Në nenin 52 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si
vijon:
"Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni të siguruarit
për të cilët me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë është paraparë lirim nga pagesa e kontributeve
të sigurimit të detyrueshëm social, i realizojnë të drejtat e
sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, pa pagesë të kontributeve për periudhën për të cilën janë liruar nga pagesa e
kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, si vijon:
- te siguruar në moshë deri 35 vjet,
- të siguruar në moshë prej 35 vjet deri në 50 vjet,
- të siguruar në moshë mbi 50 vjet,
- të siguruar që janë prindër të tre ose më shumë
fëmijëve, prind vetëmbajtës dhe anëtar i familjes me një
prind, pranues të ndihmës sociale, fëmijë pa prindër dhe
përkujdesje prindërore, viktima të dhunës familjare, person
invalid me invaliditet të përcaktuar në pajtim me Ligjin për
punësim të personave invalidë dhe person me aftësi të
zvogëluar të përcaktuar të punës ose paaftësi profesionale
për punë për 50% në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, ushtarë profesionalë të cilëve u ka
pushuar marrëdhënia e punës në pajtim me Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe prindër
të fëmijëve me pengesa në zhvillim shfrytëzues të shtesës
së veçantë,
- te siguruar në moshë mbi 58 vjet dhe
- persona të vetëpunësuar nga alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 të
këtij paragrafi."
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do
të zbatohet për periudhën për të cilën është përcaktuar lirim
nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm
social në pajtim me Ligjin për plotësim të Ligjit për
punësim dhe sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 56/15).
____________
2174.

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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
здравствената заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 април 2015 година.
Бр. 08-1724/1
15 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14), во членот 12 став 1
зборовите: „во рок од две години од денот на започнувањето на примената на овој закон“ се заменуваат со
зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една
година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
SHËNDETËSORE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
mbrojtje shëndetësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 43/14) në nenin 12 në paragrafin 1
fjalët: "në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit me zbatim
të këtij ligji” zëvendësohet me fjalët: “në të cilin ka qenë i
sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat
prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së
Maqedonisë në Bashkimin Evropian.”
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
____________
2175.

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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КУЛТУРАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за културата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.
Бр. 08-1744/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
Член 1
Во Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ брoj 31/98, 49/2003, 82/2005,
24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13 и
44/14), во членот 91-а по ставот (3) се додава нов став
(4), кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член на физичкото лице“.
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).
Член 2
Во членот 113 став (1) зборовите: „во рок од две години од денот на започнувањето на примена на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој
закон, во рок од една година од денот на пристапување
на Република Македонија во Европската унија“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KULTURË
Neni 1
Në Ligjin për kulturë („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007,
116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13 dhe 44/14 ),
në nenin 91-a pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si
vijon:
"(4) Gjobë në shumë prej 600 deri në 700 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen
nga paragrafi (1) alineja 5 të këtij neni personit fizik".
Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (5) dhe (6).
Neni 2
Në nenin 113 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej dy vitesh
nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji" zëvendësohen
me fjalët: "në të cilin është sistemuar në ditën e fillimit me
zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit
të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

