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, 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, 217/15, 27/16, 120/16,
132/16, 35/18 и 220/18), во членот 15 став (1) по точката 1) се додава нова точка 2), која
гласи:
„2) лице на практикантска работа согласно закон“.
Точките 2), 3) и 4) стануваат точки 3), 4) и 5).
Член 2

Во член 34 во ставовите (1) и (2) процентот „0,75“ се заменува со процентот „1“,
процентот „0,86“ се заменува со процентот „1,14“, процентот „0,375“ се заменува со
процентот „0,5“, а процентот „0,43“ се заменува со процентот „0,57“.
Член 3

Членот 37 се менува и гласи:
„(1) Пензијата се усогласува од 1 јануари и 1 јули секоја година според процентот на
порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие во однос на
полугодието кое му претходи објавени од Државниот завод за статистика. Во случај
кога порастот на трошоците на живот се со негативен предзнак, не се врши
усогласување на пензијата.
(2) Заради примена на ставот (1) на овој член, пензијата остварена во тековната година
претходно се сведува во месечен износ според порастот на нето платите од декември
претходната година во однос на просечната нето плата истата година.
(3) Доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст
повеќе од 4%, покрај усогласувањето од ставот (1) на овој член, пензијата се усогласува
од 1 април тековната година во процент кој претставува разлика помеѓу реалната
стапка на пораст на бруто домашниот пораст во претходната година и стапката од 4%.“.
Член 4

Во член 87 во ставот (1) зборовите: „членовите 82, 83 и 84“ се заменуваат со зборовите:
„членовите 82, 83, 84, 91-а и 91-б“.
Член 5

Во член 88 во ставот (1) зборовите: „членовите 82, 83 и 84“ се заменуваат со зборовите:
„членовите 82, 83, 84, 91-а и 91-б“ .
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Член 6

По членот 91 се додава нов наслов и два нови члена 91-а и 91-б, кои гласат:
„Осигуреници од Агенција за разузнавање и Оперативно-техничка агенција
Член 91-а
(1) На вработен со посебни должности и овластувања во Агенцијата за разузнавање,
стажот на осигурување му се смета со зголемено траење и тоа секои 12 месеци
ефективно поминати на тие должности и овластувања се сметаат како 16 месеци стаж
на осигурување.
(2) Вработен од ставот (1) на овој член кој има најмалку 25 години пензиски стаж од
кои најмалку 15 години ефективно поминати на работни места за кои стажот на
осигурување се смета со зголемено траење и 55 години (маж), односно 50 години
живот (жена), може да оствари право на старосна пензија, ако работниот однос му
престане по потреба на службата.
Член 91-б
На вработен со статус на овластено службено лице во Оперативно - техничката
агенција, стажот на осигурување му се смета со зголемено траење и тоа секои 12
месеци ефективно поминати на тие должности и овластувања се сметаат како 16
месеци стаж на осигурување.
Вработен од ставот (1) на овој член кој има најмалку 25 години пензиски стаж од кои
најмалку 15 години ефективно поминати на работни места за кои стажот на
осигурување се смета со зголемено траење и 55 години (маж), односно 50 години
живот (жена), може да оствари право на старосна пензија, ако работниот однос му
престане по потреба на службата.“.
Член 7

Членот 118 се менува и гласи:
„(1) Осигурениците од членот 11 став (1) од овој закон, со исклучок на точките 9) и 15) и
осигурениците од членовите 12 и 13 од овој закон, кои прв пат пристапуваат во
задолжително пензиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2019 година и на
датумот на пристапувањето се помлади од 40 години се задолжителни членови на
вториот пензиски столб и плаќаат придонес во задолжителен пензиски фонд по
сопствен избор сè додека имаат својство на осигуреник во задолжителното пензиско и
инвалидско осигурување.
(2) На осигурениците кои се членови во вториот пензиски столб според член 118 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија” број 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, 217/15, 27/16, 120/16,
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132/16, 35/18 и 220/18) и кои се родени по 1 јануари 1967 година им продолжува
членството во вториот пензиски столб.
(3) Осигурениците на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење и
осигурениците од Глава VII - Стекнување и остварување на правата на определени
категории осигуреници под посебни услови, не се опфаќаат во вториот пензиски столб.
(4) Осигурениците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член кои во текот на осигурувањето
ќе добијат основ на осигурување според членот 11 став (1) точки 9) и 15) од овој закон
или во текот на осигурувањето им се утврди стаж на осигурување со зголемено
траење, престануваат да бидат членови во вториот пензиски столб.
(5) По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, осигурениците на кои стажот на
осигурување им се утврдува согласно со членот 100 ставови (2), (3) и (4) од овој закон
кои се во работен однос или самовработени лица со полно работно време и за кои е
утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално
осигурување согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност, не се задолжителни членови во вториот пензиски столб за период за
којшто е утврдено ослободувањето од плаќање на придонесите од задолжително
социјално осигурување.“.
Член 8

Членот 119 се менува и гласи:
„На осигурениците членови во вториот пензиски столб според членот 119 од Законот
за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија” број 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, 217/15, 27/16, 120/16,
132/16, 35/18 и 220/18) им продолжува членството во вториот пензиски столб.“.
Член 9

Членот 132-а се брише.
Член 10

Во членот 157 став (1) во точката 6) по зборот „Фондот“ се додаваат зборовите: „и
средствата од надоместок за вршење на работите што му се утврдени со Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување“.
Член 11

Во членот 159 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) По именувањето на директорот, односно заменик директорот на Фондот се
склучува менаџерски договор меѓу именуваниот директор, односно заменик
директорот и Владата на Република Македонија.“.
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Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).
Член 12

Во
членот
161
став
(2)
се
менува
и
гласи:
„(2) На годишниот план за вработување мислење дава Министерството за
информатичко општество и администрација“.
Во ставот (3) бројот „30“ се заменува со бројот „1“.
Член 13

По членот 164 се додаваат два нови члена 164-а и 164-б, кои гласат:
Член 164-а
(1) Вработените во стручната служба на Фондот се класифицираат во следниве
категории и нивоа:
- категорија Б - раководни административни службеници,
- ниво Б1 раководен службеник од прво ниво (директор на сектор, советник на
директорот и шеф на кабинет на директор),
- ниво Б2 раководен службеник од второ ниво (раководител на Комисија за оцена на
работна способност, раководител на филијала Скопје, координатор на сектор,
раководител на одделение - информатика, раководител на одделение за внатрешна
ревизија, лекар специјалист, информатичар I група и раководител на отсек за
актуарство),
- ниво Б3 раководен службеник од трето ниво (раководител на одделение - Централа,
раководител на филијала од I група, информатичар од II група, актуарски аналитичар
од II група и помошник раководител на Филијала Скопје) и
- ниво Б4 раководен службеник од четврто ниво (раководител на Филијала од II група,
раководител на деловница, лекар и информатичар од III група),
- категорија В - стручни административни службеници,
- ниво В1 стручен административен службеник од прво ниво (водители на отсек Централа, стручен соработник - Централа, водител на отсек - Филијала, контролор Централа, контролор - Филијала Скопје),
- ниво В2 стручен административен службеник од второ ниво (внатрешен ревизор на
обука, соработник - Централа, контролор во Филијала Скопје, коресподент, преведувач
- лектор во Централа),
- ниво В3 стручен административен службеник од трето ниво (соработник - Централа,
соработник - Филијала) и
- ниво В4 стручен административен службеник од четврто ниво (соработник Централа, соработник во Филијала, коресподент, преведувач - лектор во Филијала,
контролор) и
- категорија Г- помошно-стручни службеници,
- ниво Г1 помошно-стручен службеник од прво ниво (технички секретар, технички
секретар - администратор, оператор, референт, контролор, организатор, ликвидатор аналитичар, благајник, книговодител,
техничар),
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- ниво Г2 помошно-стручен службеник од второ ниво (стручен службеник од второ
ниво (референт од второ ниво, оператор од второ ниво, архивар - деловодител),
- ниво Г3 помошно-стручен службеник од трето ниво (архивар - деловодител од трето
ниво, архивар, оператор од трето ниво, референт од трето ниво, дактилограф) и
- ниво Г4 помошно-стручен службеник од четврто ниво (ликвидатор, оператор,
референт од четврто ниво, архивар, архивар - деловодител од четврто ниво).
(2) Класификацијата на работните места во поднивоа во рамките на исто ниво од
ставот (1) на овој член се:
- ниво Б 1 - подниво Б1/1, Б1/2 и Б1/3,
- ниво Б2 - подниво Б2/1, Б2/2, Б2/3 и Б2/4,
- ниво Б3 - подниво Б3/1, Б3/2, Б3/3 и Б3/4,
- ниво Б4 - подниво Б4/1, Б4/2 и Б4/3,
- ниво В1 - подниво В1/1, В1/2 и В1/3,
- ниво В2 - подниво В2/1 и В2/2,
- ниво В3 - подниво В3/1 и В3/2,
- ниво В4 - подниво В4/1, В4/2 и В4/3,
- ниво Г4 - подниво Г4/1 и Г4/2.
(3) Општите и посебните услови (стручни квалификации и работно искуство) на нивоата
и поднивоата на работните места по звања наведени во ставот (1) и (2) на овој член ќе
бидат пропишани во Правилник за организација и систематизација на работните
места.
Член 164-б
(1) Платите на вработените во стручната служба на Фондот од членот 164-а ставовите
(1) и (2) од овој закон, се пресметуваат според бодови по категории и тоа:
категорија
Б
од
540
до
716
бодови,
категорија
В
од
430
до
540
бодови
и
- категорија Г од 300 до 400 бодови.
(2) Делот на плата за работниот стаж на административниот службеник се вреднува во
износ од 0,5% од деловите на плата за степен на образование и за ниво, за секоја
навршена година работен стаж, а најмногу до 20%.
(3) Вредноста на бодот за пресметување на платите на административните
службеници од ставот (1) на овој член се утврдува секоја година со одлука на Владата
на Република Македонија на предлог на министерот за финансии и министерот за труд
и социјална политика, која се донесува во рок од десет дена од денот на донесување
на Буџетот на Република Македонија, а во рамките на предвидениот буџет и врз
основа на вкупниот број на административни службеници распоредени по
соодветните нивоа за тековната година.
(4) Додатоците на плата на административниот службеник се определуваат согласно со
Законот за административни службеници.“.
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Член 14

Во членот 191 пред воведната реченица се додава бројот „(1)“.
По
ставот
(1)
се
додава
нов
став
(2),
кој
гласи:
„(2) Средствата од надоместок за вршење на работите што му се утврдени на Фондот
согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
можат да се користат за извршување на работите на Фондот кои се однесуваат на:
- воспоставување и унапредување на деловните процеси на Фондот поврзани со
членството во вториот пензиски столб и распределба на средствата во вториот
пензиски
столб,
- воспоставување и унапредување на деловни процеси на Фондот поврзани со
остварување на пензија од првиот и вториот пензиски столб и
- унапредување на информатичкиот систем на Фондот“.
Член 15

Во член 228 во ставовите (2) и (4) по зборовите: „2013 година“ се додаваат зборовите:
„до 31 декември 2018 година“.
По
ставот
(4)
се
додава
нов
став
(5),
кој
гласи:
„(5) За осигурениците од ставовите (1) и (3) на овој член за секоја натамошна година
пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година,
пензијата се пресметува во висина од 1,54%, а за пензиски стаж пократок од една
година, а најмалку шест месеци пензијата се пресметува во висина од 0,77%. За
пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2020 година пензијата се пресметува во висина
од 1,47%, а за пензиски стаж пократок од една година, а најмалку шест месеци
пензијата се пресметува во висина од 0,735%.“.
Член 16

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 17

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2019 година, освен одредбите
од членот 9 од овој закон со кои се брише членот 132-а кои ќе започнат да се
применуваат од 1 април 2019 година и одредбите од членот 13 од овој закон, со кои се
додаваат два нови члена 164-а и 164-б, кои ќе започнат да се применуваат од 1 јуни
2019 година.

6

