
Службен весник на РМ, бр. 91 од 28.6.2013 година

1 од 2

20130912158

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 
2013 година.

   
     Бр. 07–2593/1                                Претседател
26 јуни 2013 година               на Република Македонија,                      

     Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

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, 185/11, 44/12 и 
15/13), во членот 7 став (1) по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:

„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор 
во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по 
ниеден друг основ;“.

Член 2
Во членот 10 став (1) по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:
„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор 

во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по 
ниеден друг основ;“.

Член 3
Во членот 13 став (1) точката 2 се менува и гласи:
„2) самовработеното лице, извршен член на одбор на директори во трговско друштво, 

член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, 
сами за себе;“.
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Член 4
Во членот 14 став (1) по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:
„1-а) месечен надоместок утврден во договорот за уредување на односите меѓу 

друштво и извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно 
управител во трговско друштво, за извршен член на одбор на директори во трговско 
друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско 
друштво;“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Договорот од ставот (1) точка 1-а на овој член се доставува до Централниот 

регистар на Република Македонија кој по службена должност го проследува до Управата 
за јавни приходи.“

 
Член 5

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

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2014 година.


