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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” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14 и 113/14), по 
членот 117 се додава нова Глава X-а и два нови члена 117-а и 117-б кои гласат: 

„Глава X-а 

СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 

Член 117-а 

(1) Заради заштита и промоција на социјалните права и интереси на корисниците на 
пензија и преземање на мерки за унапредување на социјалната положба и 
интеграција и подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија се 
основа Совет за социјална сигурност. 

(2) Советот за социјална сигурност:  
1) ги следи, проучува и оценува влијанието на мерките на економската и социјалната 
политика врз социјалната положба на корисниците на пензија;  
2) ги разгледува ефектите од имплементација на законите и проектите за 
пензионерите и предлага мерки и активности за подобрување на стандардот на 
корисниците на пензија до Владата на Република Македонија;  
3) дава мислења по предлози на закони од областа на социјалното осигурување и 
социјалната заштита и  
4) дава мислења и предлози на министерот за труд и социјална политика во врска со 
прашања утврдени со овој закон.  

(3) Советот за социјална сигурност донесува деловник со кој се уредува начинот на 
работата на Советот. 

Член 117-б 

(1) Членовите на Советот за социјална сигурност ги именува министерот за труд и 
социјална политика за време од четири години, и тоа:  
- три члена се именуваат на предлог од Сојузот на здруженија на пензионерите на 
Македонија;  
- еден член се именува на предлог од Кабинетот на заменикот на претседателот на 
Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските 
ресори;  



- еден член се именува на предлог од Министерството за труд и социјална политика;  
- еден член се именува на предлог од Министерството за финансии;  
- еден член се именува на предлог од Министерството за економија;  
- еден член се именува на предлог од Министерството за здравство;  
- еден член се именува на предлог од Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија;  
- еден член се именува на предлог од Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија;  
- еден член се именува од Црвениот крст на Република Македонија;  
- еден член се именува од Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано 
пензиско осигурување и  
- по еден член се именува од друштвата за управување со задолжителни и/или 
доброволни пензиски фондови.  

(3) Советот за социјална сигурност од членовите избира претседател и заменик 
претседател за време од една година. 

Член 2 

Во членот 127 став (1) по зборот „осигурување“ се додаваат зборовите: „во хартиена 
форма“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или 
преку електронски пристап на веб страницата на Фондот“. 

Член 3 

Во членот 157 став (1) во точката 7) зборовите: „одлучува за“ се заменуваат со 
зборот: „предлага“. 

Точката 8) се менува и гласи:  
8) „доставува предлог до Владата на Република Македонија за продажба на имот 
даден на трајно користење на Фондот“.  

Член 4 

Во член 187 ставот (2) се менува и гласи:  
„Продажбата и давањето под закуп на имотот во сопственост или трајно користење 
на Фондот ќе се врши според одредбите на Законот за продажба и давање под закуп 
на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.“  

Член 5 

(1) Одредбите од член 37 ставови (1) и (2) од овој закон не се применуваат во период 
од 1 јануари до 31 декември 2015 година. 

(2) Во 2015 година сите видови на пензии согласно овој закон се усогласуваат на 
начин што вкупниот износ за исплата на пензиите за септември 2015 година се 
зголемува за 5% и се дели со вкупниот број на корисници на пензија кои пензијата ја 
оствариле заклучно со септември 2015 година. 



Член 6 

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а одредбите од членовите 2 и 5 став (2) од овој закон ќе 
започнат да се применуваат од 1 октомври 2015 година. 

 

 


