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Врз основа на член 4 став (4) од Законот за отпишување на камати на достасани 
обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен 

весник на Рeпублика Македонија", бр. 26/13), министерот за финансии донесе 
  
 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 
ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИТЕ НЕПЛАТЕНИ КАМАТИ ПО ОСНОВ НА 

ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ КОИ НАСТАНАЛЕ ВО ПЕРИОДОТ  ОД ЈАНУАРИ 2009 

ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА 
 

Службен весник на РМ бр.45/2013  
 

Важи од 26.03.2013 година 
 
 

Член 1  

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за 
отпишување на пресметаните неплатени камати по основ на достасани обврски за 
придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од јануари 
2009 година, заклучно со  декември 2012 година. 

 

Член 2  

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец “БОК-ПЗСО - Барање за 
отпишување на пресметани неплатени камати по основ на достасани обврски за 
придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од јануари 
2009 година, заклучно со декември 2012 година“, кој се печати на хартија во бела боја со А4 
формат. 

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Барањето од член 1 од овој правилник се состои од четири страни.  

Првата страна содржи: податоци за подносителот на барањето, податоци за неплатени 
задолжителни придонеси, наведување на прилози, место за податоци и потпис на 
подносителот на барањето и место за печат и потпис.  

Втората и третата страна содржат спецификација на барањето во која се наведуваат 
податоци за: период (месец/година), износ на неплатени придонеси од задолжително 
социјално осигурување (придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, 
придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителен придонес за 
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задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално 
заболување, придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност и 
придонес за стаж на осигурување што се смета со зголемено траeње) и фолио број од 
МПИН пресметка.  

Четвртата страна содржи упатство за пополнување. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија".  

 
 

  

Број 19-12951/1                                                                                                                       

21 март 2013 година 

с к о п ј е                                                                                                                             Министер за финансии                       

                                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.     
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