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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, 220/18 и 
245/18), по членот 91-б се додавa нов наслов и нов член 91-в, кои гласат: 

„Осигуреници од Агенција за национална безбедност 

Член 91-в 

(1) На вработен со посебни должности и овластувања во Агенцијата за национална безбедност, 
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 2 

Во член 118 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „доколку имаат навршен стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува 
намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една 
година.“. 

Во ставот (4) зборовите: „или во текот на осигурувањето им се утврди стаж на осигурување со 
зголемено траење,“ се бришат. 

Член 3 

Во член 159 став (5) зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Управниот одбор“. 

Член 4 

Во член 164-а став (1) алинеја 3 зборовите: „раководител на одделение - информатика“ и 
запирката се бришат, а запирката по зборот „специјалист“ и зборовите: „информатичар I група“ се 
бришат. 
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Во алинеjа 4 зборовите: „информатичар од II група“ се заменуваат со зборовите: „раководител на 
одделение - информатика“. 

Во алинеjа 5 зборовите: „информатичар од III група“ се заменуваат со зборовите: „помошник на 
раководител на одделение - информатика“. 

Во алинеја 7 пред зборот „водители“ се додаваат зборовите: „информатичар од I група,“. 

Во алинеја 8 пред зборот „внатрешен“ се додаваат зборовите: „информатичар од II група,“. 

Член 5 

Во член 164-б став (4) по зборовите: „Законот за административни службеници“ се додаваат 
зборовите: „и колективен договор“. 

Член 6 

Во член 187 став (1) точката 7) се менува и гласи: 

 „дел од износот на платената акциза на енергенти од членот 92 став (3) точки 1), 2) и 5) од Законот 
за акцизите.“.  

Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, а одредбите од членот 6 од овој закон, со кои во членот 187 став (1) се менува 
точката 7 ќе започнат да се применуваат од 1 ноември 2019 година. 

 


