Објавен во Службен весник број: 113/2014
Датум на објавување: 29.07.2014

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 и 97/14), во членот
11 став (1) во точката 14) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот:
„и“.
По
точка
14)
се
додава
нова
точка
15),
која
гласи:
„15) лица кои остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална
работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со
кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од
износот на минимална плата утврдена со закон.“
Во ставот (2) по бројот „9“ се додава запирка а зборовите: „и 14 “ се заменуваат со
зборовите: „14 и 15“.
Член 2
Во член 28-а по бројот: „14“ се додаваат зборовите: „и 15“.
Член 3
Во член 118 во ставот (1) зборовите: „и 14“ се заменуваат со зборовите: „14 и 15“.
Член 4
Во член 119 во ставот (1) зборовите: „и 14“ се заменуваат со зборовите: „14 и 15“.
Член 5
Во член 125 став (4) во точката 1) по зборот: „него“ се додаваат зборовите: „и за
лицата за кои исплаќа надоместок врз основа на договор за дело и/или авторски
договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа кој
во нето износ е повисок од износот на минимална плата утврдена со закон“.
Во точката 5) зборовите: „и 14“ се заменуваат со зборовите: „14 и 15 доколку
надоместокот врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг
договор со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е
повисок од износот на минимална плата утврдена со закон“.

Член 6
По членот 132 се додава нов член 132-а, кој гласи:
„Член 132-а
(1) Решенијата со кои е утврдено право од пензиското и инвалидското осигурување
задолжително подлежат на ревизија.
(2) Ревизијата од став (1) на овој член ја врши Одделение за ревизија на решенија со
кои се утврдуваат права од пензиското и инвалидското осигурување во Стручната
служба на Фондот.
(3) Ревизијата од став (1) на овој член се врши во рок од 15 дена од денот на
донесувањето на решението.
(4) Фондот поблиску го уредува начинот на вршењето на ревизијата од овој член.
(5) За извршената ревизија од став (1) на овој член Фондот доставува месечен
извештај до Министерството за труд и социјална политика“.
Член 7
Во
членот
185
ставот
(2)
се
менува
и
гласи:
„Фондот со општ акт ги утврдува начинот и условите за сместувањето во домовите и
становите за живеење, функцијата и дејноста на овие објекти како и начинот и
условите на нивното работење.“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) За сместување во домовите и становите за живеење одлучува Комисија
формирана од директорот на Фондот, а составена од пет члена од кои: два
претставници од Фондот, два претставника од Министерството за труд и социјална
политика и еден претставник од Министерството за финансии.
(4) При одлучувањето за сместување во домовите и становите за живеење
Комисијата користи софтверска апликација за електронска распределба на
домовите и становите за живеење подготвена од Фондот“.
Член 8
Во членот 199 точка 1 по зборот „нив“ се додаваат зборовите: „и за лицата за кои
исплаќа надоместок врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг
договор со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е
повисок од износот на минимална плата утврдена со закон.“.
Во точката 6 точката на крајот од реченицата се менува со точка и запира.

По
точката
6
се
додава
нова
точка
7,
која
гласи:
„7. лицата од член 11 став (1) точка 15 од овој закон доколку надоместокот врз основа
на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен
надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на
минимална плата утврдена со закон ги исплаќа физичко лице - сами за себе“.
Член 9
По член 207 се додава нов член 207-а, кој гласи:
„Член 207-а
(1) Фондот изготвува преглед со податоци од матичната евиденција на
осигурениците за секој осигуреник кој е пријавен во задолжително социјално
осигурување два пати годишно и тоа најдоцна до 15 февруари и најдоцна до 15 јули
секоја година. Прегледот содржи: податоци за пријави и одјави од осигурување;
податоци за пензиски стаж; податоци за периоди на осигурување; податоци за
часови на работа, односно осигурување; податоци за плати, односно основици на
осигурување; податоци за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење,
податоци за навршени периоди на осигурување навршени во друга држава.
(2) Фондот во рок од три дена прегледот од став (1) на овој член го доставува до
обврзникот за пријавување на податоци, самовработеното лице или индивидуалниот
земјоделец во хартиена форма или во електронска форма согласно прописите со
кои се уредува заштитата на личните податоци.
(3) По добивањето на прегледот од став (1) на овој член, работодавачот кој е
обврзник за пријавување на податоците, е должен веднаш на осигуреникот да му го
достави прегледот во хартиена или електронска форма согласно прописите со кои
се уредува заштитата на личните податоци.
(4) Фондот е должен да обезбеди електронска форма и пристап преку интернет на
податоци од матичната евиденција на осигурениците кој ќе се издава по претходна
писмена согласност од осигуреникот.
(5) Фондот поблиску ја уредува формата и содржината на прегледот со податоци од
матичната евиденција на осигурениците“.
Член 10
Во членот 221 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече
за прекршок на работодавачот ако не постапи согалсно член 207-а став (3) на овој
закон“.
Во ставот (5) по бројот „(6)“ се додаваат зборовите: „и членовите 207-а ставови (1) и
(5) и 132-а на овој закон“.

Ставовите (3), (4) и (5) на овој член стануваат ставови (4), (5) и (6).
Член 11
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 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 на овој закон
ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година, одредбите од членот 7 став
(3) и (4) ќе започнат да се применуваат од 1 јуни 2015 година, одредбите од членот 9
ставови (1), (2) и (3) ќе започнат да се применуваат од 1 февруари 2015 година, освен
ставот (4) кој ќе започне да се применува од 1 јуни 2015 година.

