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” брoj 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14,
188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15 и 217/15), во членот 11 став
(2) по зборот „осигуреник“ се става запирка и се додаваат зборовите: „образецот на кој
се поднесува барањето и потребната документација“.
Член 2

Во член 12 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната документација за
продолжено осигурување ги пропишува министерот за труд и социјална политика, во
согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 3

Членот 17 се менува и гласи:
„Образецот на барањето и потребната документација за задолжително пензиско и
инвалидско осигурување врз основа на инвалидност и телесно оштетување ги
пропишува министерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за
информатичко општество и администрација.“
Член 4

Во член 112 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење од ставот (1) на овој
член се врши по поднесено барање од осигуреникот до филијалата на Фондот според
местото на осигурување.
(4) Образецот на барањето од ставот (3) на овој член и потребната документација за
утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење ги пропишува министерот за
труд и социјална политика, во согласност со министерот за информатичко општество и
администрација.“
Член 5

Во член 117 по ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласaт:

„2) Исплата на посмртната помош од ставот (1) на овој член се врши по поднесено
барање до филијалата на Фондот од лицето кое извршило плаќање на трошоците за
погреб.
(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната документација за
исплата на посмртна помош ги пропишува министерот за труд и социјална политика,
во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 6

Во членот 124 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „во електронска форма.“.
По ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Евиденцијата на податоците од ставот (1) на овој член содржи придонеси за
членовите на задолжителните пензиски фондови од обврзниците за плаќање на
придонес за пензиско и инвалидско осигурување, пренос на придонесите на
членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните
задолжителни пензиски фондови, извршен пренос на придонесите, индивидуални
сметки на членовите од која се гледа состојбата на придонесите уплатени за членовите
во секој задолжителен пензиски фонд и редовни збирни извештаи на барање на
Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување заради
извршување на нејзините функции.“
Член 7

Во член 125 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Утврдувањето на својство на осигуреник за лицата од ставот (4) точки 2), 3) и 5) на
овој член се врши по поднесно барање.
(6) Образецот на барањето од ставот (5) на овој член и потребната документација за
утврдување на својство на осигуреник на лицата од ставот (4) точки 2), 3) и 5) на овој
член ги пропишува министерот за труд и социјална политика, во согласност со
министерот за информатичко општество и администрација.“
Ставот (5) станува став (7).
Ставот (6) кој станува став (8) се менува и гласи:
„(8) Доколку лицата од ставот (4) точки 2), 3) и 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.“

Член 8

Во член 126 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација за
остварување на право на старосна пензија, семејна пензија, инвалидска пензија,
паричен надоместок за телесно оштетување, барањето и потребната документација за
утврдување на инвалидност и образецот на предлогот од ставот (2) на овој член ги
пропишува министерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за
информатичко општество и администрација.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).
Член 9

Во член 128 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација за
промени на состојбата во инвалидноста и телесното оштетување на осигуреникот ги
пропишува министерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за
информатичко општество и администрација.“
Член 10

По членот 131 се додава нов член 131-а, кој гласи:
„Член 131-а
(1) Комисијата за оцена на работната способност води евиденција на донесен наод,
оцена и мислење од членот 130 став (1) од овој закон, согласно со Законот за општата
управна постапка, која содрж лични податоци за осигуреникот, стручна подготовка на
осигуреникот, работно место или професија, гранка на дејноста во којашто работи,
назив на работодавачот, анамнеза, медицинска документација користена при
донесување на наодот, оценката и мислењето, објективна состојба на осигуреникот
при прегелдот, дијагноза на болест со шифра на болест според МКБ-10, оцена и
мислење за работаната способност, причина на инвалидност, процент на инвалидност,
датум на настаната инвалидност или телесно оштетување и потреба од контролен
преглед со датум на контролен преглед.
(2) Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност,
односно неспособност за работа води евиденција на извршена ревизија од членот 131
од овој закон, согласно со Законот за општата управна постапка, која содржи реден
број и број на предмет, датум на доставување на предметот, име и презиме на
осигуреникот, матичен број на осигуреникот; мислење дадено во постапка на ревизија,
датум на решавање на предметот во постапка на ревизија, односно наод, оцена и
мислење од Комисијата за оцена на работната способност или Комисијата за
задолжителен контролен преглед.“
Член 11

Во членот 132 став (1) бројот „60“ се заменува со бројот „30“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Решение за правата од пензиското и инвалидското осигурување со примена на
одредбите на договори за социјално осигурување донесува Фондот, најдоцна во рок
од 90 дена од денот на поднесување на барањето.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 12

Во член 132-а по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Одделението за ревизија од ставот (2) на овој член води евиденција согласно со
Законот за општата управна постапка за предметите по кои е извршена ревизија која
содржи назив на филијалата која го донела решението, видот на правото, предмети по
кои е извршена ревизија, предмети по кои решението е потврдено, предмети по кои
решението не е потврдено заради погрешна примена на законските и подзаконските
акти и решенија по кои што предметите се вратени, односно не се потврдени заради
доставување на потребни докази.“
Член 13

Членот 133 се брише.
Член 14

Во членот 160 став (1) точка 6) во алинејата 4 сврзникот „или“ се брише.
Алинејата 5 се брише.
Член 15

Во член 185 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) За сместување во домовите и становите за живеење од ставот (1) на овој член
корисникот на пензија поднесува барање до филијалата или деловница на Фондот
според местото на живеење.“
Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: „образецот на барањето од ставот (2) на овој член и
потребната документација.“.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Фондот води евиденција за распределба на домовите и становите за живеење
согласно со Законот за општата управна постапка, која содржи поднесени барања за
сместување во домовите и становите за живеење, донесени одлуки и резултати од

секоја електронска распределба на домовите и становите за живеење на корисниците
на пензија.“
Член 16

По членот 185 се додава нов член 185-а ,кој гласи:
„Член 185-а
(1) Комисијата од членот 185 став (4) од овој закон во рок од 30 дена од денот на
поднесување на барањето за сместување во домовите и становите за живеење го
разгледува барањето и донесува известување за исполнетост на условите за
сместување во домовите и становите за живеење.
(2) Против известувањето од ставот (1) на овој член подносителот на барањето има
право на приговор до Фондот во рок од осум дена од денот на приемот на
известувањето.“
Член 17

Во членот 207 став (2) се менува и гласи:
„Уверението од ставот (1) на овој член се издава во рок од 15 дена од денот на
поднесување на барањето.”
Ставот (3) се менува и гласи:
“Образецот на барањето за издавање на уверение за податоци внесени во матичната
евиденција го пропишува министерот за труд и социјална политика, во согласност со
министерот за информатичко општество и администрација.“
Ставот (4) се менува и гласи.
„Против уверението од ставот (2) на овој член, осигуреникот има право на приговор до
Фондот во рок од осум дена од денот на приемот на уверението.“
Ставовите (5) и (6) се бришат.
Член 18

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 19

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе
завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 20

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 17 од овој закон ќе
започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата

управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.

