
Врховен суд на Република Македонија

Здобивање со правото на инвалидска пензија У.бр.286/02

Сентенца

Правото на инвалидска пензија се утврдува од денот кога настапило
загубувањето на работната способност , без оглед што придонесите за
пензиско и инвалидско осигурување се плаќани после тој ден.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение жалбата на тужителот е уважена и решението на Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија- Подрачна единица во
П. од 4.06.1995 година е изменето и е одлучено така што му е признаено право на
нов износ на инвалидска пензија сметано од 25.05.1995 година со право на
исплата од 1.10.1995 година.
Од списите на предметот се гледа дека со пресуда на Врховниот суд на
Република Македонија од 9.06.1999 година било поништено решението на
Владата на Република Македонија Комисија за решавање на предметите во втор
степен од пензиското и инвалидското осигурување од 27.11.1997 година со кое
било изменето решенито на ПИОМ Подрачна единица П. од 4.09.1995 година и
било одлучено така што на тужителот му е признато право на инвалидска пензија
во месечен износ од 991,50 денари сметано од 1.10.1995 година со право на
исплата од истиот ден. Со пресудата било укажано дека во случајов се работи за
исполнување на услови за остварување право на инвалидска пензија од
25.05.1995 година и дека за разлика од старосната пензија, правото на
инвалидска пензија треба да биде утврдено од тој ден, без оглед на тоа што
придонесите за пензиското и инвалидското осигурување биле платени и после тој
датум, односно за првото, второто и третото тромесечие од 1995 година, затоа
што инвалидската пензија не може да се поистоветува со старосната пензија кај
која пензија почнува наредниот ден од престанокот на осигурувањето.
Постапувајќи по укажувањата дадени во наведената пресуда тужениот орган со
оспореното решение како ден на остварување на право на инвалидска пензија го
утврдил 25.05.1995 година, но со право на исплата од 1.10.1995 година.
Во управен спор тужителот ја оспори законитоста на ова решение во поглед на
денот на отпочнувањето со исплатата, наведувајќи дека исплатата треба да се
определи исто така од 25.05.1995 година.
Судот најде дека оспореното решение е незаконито, поради тоа што тужениот
орган само делумно постапил по пресудата на Врховниот суд на Република
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Македонија во поглед на утврдувањето на денот на исполнувањето на условите за
остварување на право на инвалидска пензија, додека за ден на отпочнување на
исплата на пензијата повторно го утврдил 1.10.1995 година, кој претставува датум
на престанок на осигурувањето.
Поради тоа, согласно со член 39 став 2 од Законот за управните спорови, Судот го
поништи оспореното решение со цел во повторната постапка да се постапи
според укажувањата дадени во пресудата дека условите за остварување право на
инвалидска пензија се исполнети на 25.05.1995 година така што и правото на
исплата на инвалидската пензија треба да гласи од тој ден.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.751/00 од 27.02.2002
година .
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