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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.20 од 12.02.2015 година) 

 

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 и 
188/14), во членот 11 став (1) точката 15) се менува и гласи:  
„лице кое остварува приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз 
основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски договори или други 
договори со кои е определен надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето 
износ на приходите по тој основ е повисок од износот на минималната плата утврдена со 
закон“. 

Член 2 

Во членот 120 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Осигуреникот кој плаќа придонес во вториот пензиски столб, има индивидуална 
сметка и е член во задолжителен пензиски фонд, не плаќа придонес во вториот пензиски 
столб на надоместокот од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа 
договор за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен 
надоместок за извршената работа.“ 

Член 3 

Во членот 125 став (4) точката 1. се менува и гласи:  
„работодавачот - за работниците вработени кај него.“ 

Точката 5) се менува и гласи:  
„лицата од членот 11 став (1) точки 4), 5), 6) и 14) од овој закон“. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„(7) По исклучок од ставовите (5) и (6) на овој член, својството на осигуреник за лицата од 
членот 11 став (1) точка 15) од овој закон се воспоставува и преку пријава за износот на 
примениот надоместок по основ на договор за дело и/или авторски договор или друг 
договор, која согласно со закон ја доставува лицето кое остварило надоместок.“ 
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Член 4 

Во член 148 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) На корисник на пензија кој покрај пензијата остварува и приходи од извршување 
физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело 
и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за 
извршената работа, не му се запира исплатата на пензијата. 

Ставот (2) станува став (3). 

Член 5 

Во членот 198 по ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Во матичната евиденција се внесуваат и податоци за:  
1. осигуреник кој покрај примања од работен однос, самовработување, остварува и 
приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или 
повеќе договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е 
определен надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето износ на приходите 
по тој основ е повисок од износот на  
просечната нето плата за претходната година објавена од Државен завод за статистика;  
2. осигуреник во работен однос кој остварува приходи од извршување физичка и/или 
интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или авторски 
договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа со 
работодавач кај којшто е во работен однос или со други правни лица кои имаат 
сопственичка, организациска или управувачка поврзаност со работодавачот и  
3. корисник на пензија кој покрај пензијата остварува и приходи од извршување физичка 
и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или 
авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената 
работа, доколку вкупниот нето износ на приходите по тој основ е повисок од износот на 
просечната нето плата за претходната година објавена од Државен завод за статистика.“ 

Член 6 

Во членот 199 точката 1. се менува и гласи:  
„работодавачите - за работниците вработени кај нив;“. 

Точката 7 се менува и гласи:  
„лицата од членот 11 став (1) точка 15 на овој закон доколку остваруваат приходи од 
извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе 
договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен 
надоместок за извршената работа, доколку вкупниот нето износ на приходите по тој основ 
е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон“. 
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По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Фондот воспоставува и води податоци за лицата од членот 198 став (2) од овој закон“. 

Член 7 

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

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


