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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.44 од 30.03.2012 година) 

Член 1 

Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на 
Република Македонија" број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11 и 185/11), во 
членот 10 точката 10 се менува и гласи:  
“Лице корисник на постојана парична помош; лице со статус на признаен бегалец; лице 
под супсидијарна заштита; лице сместено во згрижувачко семејство; лице сместено во 
установа за социјална заштита (за институционална и вонинституционална заштита); 
корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго лице; лице кое до 18 годишна 
возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, најмногу до 26 
години, а користи социјална парична помош; лице - жртва на семејно насилство за кое се 
презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со 
организирано самостојно живеење со поддршка, ако не може да се осигурат по друга 
основа.“ 

Член 2 

Во членот 14 став (1) точка 14 алинејата 2 се менува и гласи:  
„- лице корисник на постојана парична помош; лице со статус на признаен бегалец; лице 
под супсидијарна заштита; лице сместено во згрижувачко семејство; лице сместено во 
установа за социјална заштита (за институционална и вонинституционална заштита); 
корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго лице; лице кое до 18 годишна 
возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, најмногу до 26 
години, а користи социјална парична помош; лице - жртва на семејно насилство за кое се 
презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со 
организирано самостојно живеење со поддршка, ако не може да се осигурат по друга 
основа.“ 

Член 3 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


