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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ  

СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно 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 , 20/1561/15, 97/15, 
129/15,147/15, 154/15, 173/15 , 217/15, 27/16, 120/16 и 132/16), во Република 
Македонија се уредува правото од пензиско и инвалидско осигурување 
односно задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, опфатот на 
осигуреници, правата кои се остваруваат од ова осигурување, матичната 
евиденција на осигурениците и корисниците на права од пензиското и 
инвалидското осигурување, основите на капиталното финансирано 
пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории 
на осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското 
осигурување.        

Институтот стаж на осигурување што се смета со зголемено траење 
(бенефициран стаж), во системот на пензиското и инвалидското 
осигурување има значителна функција на социјална сигурност. Стажот на 
осигурување што се смета со зголемено траење се утврдува за 
осигурениците кои ги извршуваат своите работни задачи на особено тешки 
и по здравјето штетни работни места, специфични занимања, или се 
наоѓаат во специјални служби за чие извршување треба да поседуваат 
посебни психофизички својства, кои со наполнувањето на определени 
години живот опаѓаат односно се губат во толкава мера што доведува 
работата да не може со успех да се извршува. 

 Со извршувањето на работите на работните места во подземен коп 
пoстојат позначителни штетни влијанија врз здравствената состојба и врз 
работната способност на работниците, и покрај тоа што се применети сите 
општи и посебни заштитни мерки утврдени со прописите, како и другите 
мерки што можат да влијаат врз остварувањето и намалувањето на 
штетните влијанија

Имено физиолошките фунцкии на организмот со текот на времето 
опаѓаат со што работникот не е во можност да ги изрушува успешно и 
продуктивно истите работни обврски и задачи како и претходно. Можноста 
за намалување  на годините на изминат работен стаж овозможува оваа 
категорија да го оставри правото на старсна пензија порано, а со тоа се 
отвараат и нови работни места за вравотување на млад кадар.  Овие 
работни задачи  се особено тешки и штетни по  здравјето  на осигурениците 
кои работат на овие работни места по наполнувањето на определени 
години на живот не можат со успех да ја вршат својата професионална 
дејност. 

Основна цел на предлог Законот е намалување на старосната 
граница на пензионирање на лица кои работат на овие работни места.  
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Ова особено се однесува на рударите кои работат на работни места 
и своите работни задачи ги изведуваат под земја.   

Експлоатацијата на рудата е една од најтешките и најопасните 
дејности. Честите несреќи во рударството можат да бидат предизвикани со 
експлозии на мини или на гасови, лизгање на теренот, од електрична струја 
и др. Исто така, работите се изведуваат и под земја, на тесен простор, кој го 
ограничува нормалното движење и работење.

Извршителите на овие работни места постојано се изложени на 
штетно дејство на правот што се создава при копањето на рудата, нејзиниот 
транспорт, дробењето и фината доработка. 
           Извршителите на овие работни места постојано се изложени на јака 
бучава и вибрации, што предизвикува поголема емоционална напнатост, 
вознемиреност и нервоза. Овие работни задачи  се особено тешки и штетни 
по  здравјето  на осигурениците кои работат на овие работни места па 
после наполнувањето на определени години на живот не можат со успех да 
ја вршат својата професионална дејност.

Имајќи го  предвид фактот  дека работниците од рударската дејност 
работат на специфични и тешки работи поради што имаат и стаж на 
осигурување со зголемено тарење, потребно е   остварувањето на  правото 
на старосна пензија да им биде уредено под   поинакви услови соодветни 
на специфичната дејност, во посебен закон.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основна цел на овој закон е воспоставување како единствен услов за 
остварување право на старосна пензија за вработените во рударството да 
биде пензискиот стаж, со што ќе се овозможи за овие вработени правото на 
пензија да го остварат порано од останатите категории на работници. 

 III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Предлог законот ќе предизвика финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.

 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ    ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

            За спроведување на овој закон потребни се финансиски средства 
кои ќе бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија.
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ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОН ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

РУДАРСТВОТО 

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите за остварување право на 

старосна пензија за работниците кои работат на работни места и работи 
кои се изведуваат под земја во рударската дејност во Република 
Македонија.

Член 2
За работници кои работат на работни места и работи кои се 

изведуваат под земја во рударска дејност се сметаат вработени на кои 
стажот на осигурување им се смета со зголемено траење на кои ефективно 
поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 и 18 
месеци.

Член 3
Работниците од член 2 од овој закон коишто работеле на работни 

места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење 
ефективно најмалку  15 години, правото на старосна пензија може да го 
остварат со навршување на вкупен пензиски стаж од 40 години (маж), 
односно 35 години (жена), без оглед на возраста.

Член 4
 Постапката за определување на старосната пензија од член 3 од 

овој закон и пресметката на старосната пензија ќе се врши според 
прописите од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
2018 година.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА 
ПЕНЗИЈА ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВО РУДАРСТВО 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
НА ЗАКОНОТ

Предлог законот содржи 5 члена.
Во членот 1 уредено е дека со законската материја ќе бидат 

регулирани условите за остварување право на старосна пензија за 
работниците кои работат на работни места и работи кои се изведуваат под 
земја во рударската дејност во Република Македонија.

Во ченот 2 утвредено е дека за работници кои работат на работни 
места и работи кои се изведуваат под земја во рударска дејност се сметаат 
вработени на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење 
на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување 
како 17 и 18 месеци 

Со членот 3 се предлага намалување на старосната граница на 
пензионирање за стекнување право на старосна пензија за работниците во 
рударството.

Со членот 4 е уредено дека  пресметката на старосната пензија за 
работници кои работат на работни места и работи кои се изведуваат под 
земја во рударска дејност ќе се врши според прописите од пензиското и 
инвалидското осигурување.

Членот 5 се уредува влегувањето во сила на Законот и тоа дека 
истиот ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и чинат 
една правна целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложеното законско решение ќе се намали старосната граница 

на пензионирање на лицата кои работат на работни места и работи кои се 
изведуваат под земја во рударска дејност. 
 


