Службен весник на РМ, бр. 170 од 06.12.2013 година

20131704139
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 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и
инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3
декември 2013 година.
Бр. 07-4771/1
3декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на Република
Македонија” број 98/12, 166/12 и 15/13), во членот 11 став (1) точка 12 зборовите:
„според критериумите, во соодветна постапка и со соодветен акт на министерот за
култура“ се заменуваат со зборовите: „согласно со Законот за култура“.
По точката 13 се додаваат нова точка 14, која гласи:
„14) извршен член на одбор на директори, член на управен одбор на трговско друштво,
односно управител во трговско друштво доколку не е осигурен по ниеден друг основ.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„Начинот на утврдување на својството на осигуреник за лицата од ставот (1) точки 4, 5,
6, 8, 9 и 14 на овој член поблиску се уредува со акт кој го донесува министерот за труд и
социјална политика.“
Член 2
По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:
„Член 28-а
За утврдување на пензиската основа на осигурениците од членот 11 став (1) точка 14
од овој закон се зема надоместокот кој служи како основа за плаќање на придонесот за
пензиското и инвалидското осигурување.“
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Член 3
Во членот 47 став (2) зборовите: „од денот на завршувањето на професионалната
рехабилитација под услов во рок од 30 дена од денот на завршувањето на
професионалната рехабилитација да се пријави во надлежната служба за вработување и во
согласност со прописите за вработување редовно да се пријавува во таа служба“ се
бришат.
Член 4
Во членот 105 ставот (3) се брише.
Член 5
Во членот 108 зборот „шест“ се заменува со зборот „пет“.
Член 6
Во членот 118 став (1) по бројот „9“ се става запирка и се додава бројот „и 14“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Осигурениците од Главата VII - Стекнување и остварување на правата на
определени категории осигуреници под посебни услови кои се вклучиле во вториот
пензиски столб можат, по сопствен избор, да остварат право на пензија од прв столб
согласно со членот 34 од овој закон и право на пензија од втор столб согласно со Законот
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување или единствено право на
пензија од прв столб согласно со закон при што вкупниот износ на средства од нивната
индивидуална сметка се пренесува во Фондот за исплата на старосна пензија.“
Член 7
Во членот 119 став (1) по бројот „9“ се става запирка и се додава бројот „ и 14“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Осигурениците од Главата VII - Стекнување и остварување на правата на
определени категории осигуреници под посебни услови кои се вклучиле во вториот
пензиски столб можат, по сопствен избор, да остварат право на пензија од прв столб
согласно со членот 34 од овој закон и право на пензија од втор столб согласно со Законот
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување или единствено право на
пензија од прв столб согласно со закон, при што вкупниот износ на средства од нивната
индивидуална сметка се пренесува во Фондот за исплата на старосна пензија.“
Член 8
Во членот 125 став (4) точката 5 се менува и гласи:
„лицата од членот 11 став (1) точки 4, 5, 6 и 14 и лицата од членовите 15 и 16 од овој
закон.“
Ставот (5) се менува и гласи:
„Својството на осигуреник се стекнува од денот на поднесувањето на барањето за
прием во осигурување, односно со денот на уписот во соодветниот регистар, а доколку се
исполнети условите најмногу шест месеци наназад од денот на поднесувањето на
барањето.“
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Доколку лицата од ставовите (2) точки 2 и 3 и (4) точка 5 на овој член не поднесат
пријава, својството на осигуреник го утврдува Фондот по службена должност врз основа
на податоци од надлежни институции дека лицата ги исполнуваат условите за утврдување
на својство на осигуреник, во рок од 15 дена од денот на добивањето на податоците.“
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Член 9
Во членот 148 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а на
корисник на инвалидска пензија му престанува правото на пензија.“
Член 10
Во членот 194 став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „врз
основа на единствениот матичен број на граѓанинот.“
Член 11
Во членот 199 точка 4 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 5 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) лицата од членот 11 став (1) точки 4, 5, 6, 8, 9 и 14 од овој закон - сами за себе.“
Член 12
Во членот 201 став (1) точка 4 по бројот „9“ се става запирка и се додава бројот „и 14“.
Член 13
Во членот 204 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “врз
основа на јавни исправи и евиденции пропишани со закон.“
Член 14
Во членот 220 зборовите: „причината на Фондот“ и запирката се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во судски постапки покренати поради надоместок на штета Фондот не плаќа
судски такси.“
Член 15
Во членот 221 став (1) точка 4 зборовите: “од членот 211 став (1)“ се заменуваат со
зборовите: „од членот 202 “.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска продиввредност ќе му се изрече на
лице кое нема да се пријави во пензиско осигурување доколку ги исполнува условите од
членот 1 став (1) точка 14 од овој закон.
(5) Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска продиввредност ќе му се изрече на
одговорното лице во Фондот доколку не постапи согласно со членот 125 став (6) од овој
закон.“
Член 16
Одредбите од членот 37 ставови (1) и (2) од овој закон не се применуваат во период од
1 јануари до 31 декември 2014 година.
Во 2014 година сите видови на пензии согласно со овој закон се усогласуваат на начин
што вкупниот износ за исплата на пензиите за февруари 2014 година се зголемува за 5% и
се дели со вкупниот број на корисници на пензија кои пензијата ја оствариле заклучно со
февруари 2014 година.
Член 17
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 15/13), во членот 11
датата „1 октомври 2013 година“ се заменуваат со датата „1 јуни 2014 година“.
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Член 18
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон .
Член 19
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а одредбите од членот 1 точка 14 ќе започнат да се
применуваат од 1 јануари 2014 година, а одредбата од членот 16 став 2 ќе започне да се
применува од 1 март 2014 година.
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