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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 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 
ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително 
социјално осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 
ноември 2017 година.

 
Бр. 08-4271/1  Претседател

25 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 
15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15 и 190/16), во 
член 4 точката 11) се менува и гласи: 

„Индивидуален земјоделец“ е лице на кого земјоделската дејност му е единствено 
занимање и кoe остварува приход по основ на вршење на земјоделска дејност;“.

Член 2
Во член 7 ставот (1) точката 6) се менува и гласи: 
„индивидуален земјоделец;“.

Член 3
Во член 10 став (1) точката 4) се менува и гласи: 
„индивидуален земјоделец;“.

Член 4
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Во член 13 во точката 3) зборовите: „носител на семејно земјоделско стопанство од 
прва и втора категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој“ се 
заменуваат со зборовите: „индивидуален земјоделец“.

Во точката 3-а) зборовите: „носител на семејно земјоделско стопанство од втора и трета 
категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој“ се заменуваат со 
зборовите: „индивидуален земјоделец“.

Член 5
Во членот 14 став (1) во точката 12) зборовите: „носител на семејно земјоделско 

стопанство од прва и втора категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален 
развој“ се заменуваат со зборовите: „индивидуален земјоделец“.

Во точката 14) алинеја 9 се брише.
Во ставот (2) зборовите: „носител на семејно земјоделско стопанство од прва, втора и 

трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој“ се заменуваат со 
зборовите: „индивидуален земјоделец“.

Член 6
Во член 16 во ставот (1) зборот „дванаесет“ се заменува со зборот „шеснаесет“.
Во ставот (2) зборот „дванаесет“ се заменува со зборот „шеснаесет“.
Во ставот (3) зборот „осум“ се заменува со зборот „дванаесет“.

Член 7
Членот 25 се менува и гласи:
„(1) Стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите се:
1) 18% за задолжително пензиско и инвалидско осигурување; 
2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда 

на работа или професионална болест; 
3) 7,3% за задолжително здравствено осигурување; 
4) 10% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го 

плаќаат на основица утврдена во членот 14 точки 11) и 14) алинеи 1, 2, 3 и 5 од овој закон; 
5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го 

плаќаат на основица утврдена во членот 14 точка 14) алинеја 4 од овој закон; 
6) 13% за задолжително здравствено осигурување за обврзникот корисник на домашна 

пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата; 
7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за 

случај на повреда на работа и професионално заболување и 
8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност. 
(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на 

осигурување што се смета со зголемено траење изнесува: 
- 9% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 

стаж на осигурување како 18 месеци, 
- 7,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат 

во стаж на осигурување како 17 месеци, 
- 6% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 

стаж на осигурување како 16 месеци, 
- 4,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат 

во стаж на осигурување како 15 месеци, 
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- 3% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 
стаж на осигурување како 14 месеци и 

- 1,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат 
во стаж на осигурување како 13 месеци.“.

Член 8
Во Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално 

осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 180/14), во членот 9 по 
зборовите: „и 2017 година“ се става точка, а зборовите: „како и во периодот јануари - јуни 
2018 година, заклучно со исплатата на плата за месец јуни 2018 година“ се бришат.

Член 9
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително 

социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14), членот 
10 се брише. 

Член 10
Одредбите од членот 1 со кој се менува членот 4 точката (11) од законот,  членот 2 со 

кој се менува членот 7 ставот (1) точка 6) од законот, членот 3 со кој се менува членот 10 
став (1) точка (4) од законот, членот 4 со кој се менува членот 13 точка (3) и точка 3-а) од 
законот и членот 5 со кој се менува членот 14 став (1) точката 12), а од точката 14) 
алинејата 9 се брише и се менува ставот (2) од законот, ќе отпочнат да се применуваат од 
1 декември 2017 година.

Член 11
Одредбите од членот 6 и членот 7 на овој закон, ќе отпочнат да се применуваат од 1 

јануари 2018 година.

Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


