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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3812.
Врз основа на член 7 став (8) од Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 239/19), министерот за труд и социјална политика
во согласност со министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ИЗНОСОТ
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на
пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување
на плата (во натамошниот текст: субвенционирање на
придонесите).
Член 2
При поднесување на Месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи, согласно
Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, од страна на обврзникот за пресметка и уплата на придонесите, (во натамошниот текст: обврзникот) се означува вработеното лице за кое се бара субвенционирање на придонесите, со внесување на шифра
404 во полето 3.23 од клиентскиот софтвер.
Член 3
(1) Износот на субвенционирање на придонесите се
пресметува автоматски преку системот за интегрирана
наплата на Управата за јавни приходи.
(2) За осигуреникот за кој обврзникот внел шифра
со која бара субвенционирање на придонеси, се проверува исполнетоста на условите од Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално
осигурување поради зголемување на плата (во натамошниот текст: Законот).
(3) Доколку се исполнети условите, се проверува
месецот и годината за која обврзникот за прв пат остварил право на субвенционирање на придонесите и врз
основа на тој податок се проверуваат последователните
месеци во кои осигуреникот кај истиот обврзник остварил единствено ефективни часови односно нема часови
на надоместок за боледување, часови на терет на друг
орган, како што се боледувања на терет на Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна Македонија.
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(4) Референтниот период се пресметува на ниво на
осигуреник и тоа, три последователни месеци кои
претходат на првиот месец на субвенционирање на
придонесите согласно став 3 на овој член. Од референтниот период, се преземаат податоци за исплатени плати во референтниот период.
(5) Доколку во одреден месец од референтниот период, осигуреникот остварил помал или поголем број
на часови од вкупниот број на часови во месецот, во
тој случај исплатената плата се одредува на ниво на
плата соодветна на вкупен број на часови во месецот, а
потоа се пресметува просек за референтниот период, за
одредување на референтна основна плата.
(6) Пресметаната нето плата за месецот за кој се побарува субвенционирање на придонесите се споредува
со пресметаната плата за референтниот период и се утврдува разликата на плата.
(7) Доколку пресметаната нето плата за месецот за кој
се побарува субвенционирање на придонесите е повисока
од пресметаната плата за референтниот период, се смета
дека е исполнет условот за зголемување на плата.
(8) Доколку пресметаната нето плата за месецот за
кој се побарува субвенционирање на придонесите е еднаква или помала од пресметаната плата за референтниот период, се смета дека не е исполнет условот за
зголемување на плата.
Член 4
(1) Доколку обврзникот ги исполнува условите согласно Законот, од страна на Управата за јавни приходи
преку Декларацијата за прием, се врши автоматско намалување на пресметаниот износ на обврската за социјални придонеси, за износот на одобреното субвенционирање на придонесите и се подготвува Збирен налог за
плаќање намален за износот на одобреното субвенционирање на придонесите, кои се доставуваат збирно до
Министерството за труд и социјална политика.
(2) Доколку обврзникот не ги исполнува условите
согласно Законот, од страна на Управата за јавни приходи преку Декларацијата за прием со порака „предупредување“ се известува обврзникот за неисполнетоста
на условите и причините за неодобрување на субвенционирањето на придонесите, и се потврдува пресметката
на обврска за социјални придонеси без одобрено субвенционирање на придонесите.
Член 5
Пресметката на износот на субвенционирање на
придонесите се врши за утврденото зголемување на
плата, при што износот на придонеси за субвенционирање се пресметува врз основа на утврдениот износ на
зголемување на платата со соодветна примена на стапките на придонесите согласно Законот за придонеси од
задолжително социјално осигурување, што важат за периодот за кој се побарува субвенционирањето на придонесите.
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Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија “.
Бр. 20-10574/2
25 ноември 2019 година
Скопје

Бр. 08-6853/11
26 ноември 2019 година
Скопје

Министер за
финансии,
Нина Ангеловска, с.р.

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3813.
Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз
основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.202/2019) на седницата одржана на 13 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт 3 08,
(бул.Илинден, ул. Франклин Рузвелт, бул.Партизански
Одреди и бул.8-ми Септември) донесена од Советот на
Општина Карпош под бр.08-1483/5 од 20.02.2015 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
3/2015).
2. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Северна Македонија
по повод иницијативата на д-р Катерина Крстевска Савовска од Скопје со Решение У.бр.80/2019 од
18.09.2019 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1
од ова решение, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 10
од Уставот на Република Македонија, со член 15-в од
Законот за просторно и урбанистичко планирање и со
членот 65 од Законот за животната средина.
4. Судот на седницата, утврди дека врз основа на
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/2002) и член 26 став 4 алинеја 1 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007,
91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013,
163/2013 и 42/2014), Советот на Општина Карпош, на
триесеттата седница одржана на 20 февруари 2015 година, донел

ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 08, (БУЛ.ИЛИНДЕН,
УЛ. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ, БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ
ОДРЕДИ И БУЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ) ОПШТИНА
КАРПОШ-СКОПЈЕ,
Член 1
Со оваа одлука се донесува Детален урбанистички
план за Градска четврт 3 08“,(бул. Илинден, ул.Франклин Рузвелт, бул.Партизански Одреди и бул.8-ми Септември), Општина Карпош-Скопје. Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град
Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите
и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.
......................
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина
Карпош“.
Бр. 08-1483/5
20 февруари 2015 година
Скопје

Совет на Општина Карпош
Претседател,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот,
владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, се темелни вредности на
уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Северна
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), се уредуваат
условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на
плановите, изработувањето и постапката за донесување
на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други
прашања од областа на просторното и урбанистичкото
планирање (член 1).
Според член 7 став 1 од овој закон, во зависност од
просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат
следниве планови:
1) Просторен план на Република Македонија и
2) урбанистички планови:

