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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување, 

што  Собранието на  Република Македонија го  донесе  на  седницата одржана на  26 

ноември 2018 година. 

 
Бр. 08-6803/1 Претседател 

26 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 
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 и 35/18), во 

член 11 став (1) во точката 9) по зборот „занимање“ се додаваат зборовите: „до 64 години 

живот“. 

Во точката 14) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 

додава нова точка 15), која гласи: 

„15) физичко лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна дејност за трговија на 

мало на тезги и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Македонија доколку 

не е осигурен по ниеден друг основ.“. 

Во ставот (2) по бројот „9“ се става запирка, а зборовите: „и 14“ се заменуваат со 

зборовите: „14 и 15“. 

 
Член 2 

Во членот 19 став (2) зборовите: „на работни места и работи кои се изведуваат под 

земја и кој во текот на осигурувањето бил распореден на работи и работни места со 

различни степени на зголемување на стажот на осигурување“ се бришат. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Осигуреникот на кого ефективно поминати 12 месеци стаж на осигурување се 

смета како стаж на осигурување со зголемено траење на работни места и работи кои се 

изведуваат под земја и кој во текот на осигурувањето бил распореден на работи и работни 
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места со различни степени на зголемување на стажот на осигурување, може да стекне 

право на старосна пензија со навршување на 40 години пензиски стаж (маж), односно 35 

години пензиски стаж (жена).“. 

 
Член 3 

Во членот 31 став (2) по зборовите: „индивидуалните земјоделци“ се додаваат 

зборовите: „и на физичкo лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна дејност за 

трговија на мало на тезги и пазари“. 

 
Член 4 

Во членот 38 став (6) по зборовите: „индивидуалниот земјоделец“ се додаваат 

зборовите: „и на физичкoто лицe коe е регистриранo како вршител на самостојна дејност 

за трговија на мало на тезги и пазари“. 

 
Член 5 

Во членот 118 став (1) по бројот „14“ се додаваат зборовите: „и 15“. 

 
Член 6 

Во членот 125 став (4) по точката 5) се додава нова точка 6), која гласи: 

„6) Комората  на трговци на Македонија за лицата од членот 11 став (1) точка 15) од 

овој закон,“. 

Точката 6) станува точка 7). 

 
Член 7 

Во член 160 точката 6) се менува и гласи: 

„6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години: 

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, 

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, 

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, 

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, 

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 

- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (В2).“. 

Точката 7) се брише. 

 
Член 8 

Во членот 199 точката 6), точката на крајот од реченицата се заменува со точка и 

запирка и се додава нова точка 7), која гласи: 

„7) Комората   на трговци на Македонија - за физичкo лицe коe е регистриранo како 

вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари.“. 

 
Член 9 

Се   овластува   Законодавно   -   правната   комисија   на   Собранието   на   Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување. 

 
Член 10 

Одредбите од членот 2 од овој закон, со кои се дополнува членот 19 со нов став (3),  ќе 

започнат да се применуваат од 1 декември 2018 година. 
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Член 11 

Започнатите постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон, a кои се 

однесуваат на опфат со задолжително пензиско и инвалидско осигурување на 

индивидуалните земјоделци 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  и  35/18),  ќе  завршат  согласно  со  законот  по  кои  биле 

започнати. 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 


