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20151474161
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 24 август
2015 година.
Бр. 08-3699/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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” брoj 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 и 129/15) членот 221 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок
на субјектите ако не поднесат пријава за осигурување согласно членот 125 став (4) точки
1) и 4) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на субјектите ако не поднесат пријава за осигурување согласно членот 125 став
(4) точки 2), 3), 5) и 6) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
правното лице обврзник за пресметка и уплата на придонесот, ако:
1. не пријави податоци за почетокот и престанокот на работењето, и промените во текот
на работењето или тие податоци ги пријави по истекот на пропишаниот рок од членот 209
точка 1) од овој закон;
2. не пријави податоци за осигурување, одјава на осигурување и промените во текот на
осигурувањето или ги пријави по истекот на пропишаниот рок од членот 209 точка 2) од
овој закон;
3. не пријави податоци за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата
односно основици на осигурување или ги пријави по истекот на пропишаниот рок од
членот 209 точка 3) од овој закон;
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4. пријави неточни податоци за водење на матичната евиденција од членот 202 од овој
закон и
5. во рокот од членот 206 став (1) од овој закон што го определил Фондот, не изврши
исправка на податоците за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата
односно основици на осигурување.
(4) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичко лице обврзник за пресметка и уплата на придонесот, ако не постапи
согласно членот 209 точки 1), 2) и 3) од овој закон.
(5) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на работодавачот ако не постапи согласно член 207-а став (3) од овој закон.
(6) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од став (3) на овој
член ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице кај обврзникот за пресметка и
уплата на придонесот ако не постапи согласно членовите 202, 206 став (1) и 209 точките
1), 2) и 3) од овој закон.
(7) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска продиввредност ќе му се изрече на
лице кое нема да се пријави во пензиско осигурување доколку ги исполнува условите од
членот 11 став (1) точка 14) од овој закон.
(8) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска продиввредност ќе му се изрече на
службеното лице во Фондот ако не постапи согласно членовите 125 став (6), 132-а и 207-а
ставови (1) и (5) од овој закон.
Член 2
Членот 222 се брише.
Член 3
Членот 223 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
службеното лице во Фондот ако не постапи согласно член 214 став (3) од овој закон.
(2) За прекршоците предвидени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна
санкција изрекува надлежен суд.“.
Член 4
По членот 223 се додава нов член 223-а, кој гласи:
„Член 223-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните лица се врши согласно Законот за
прекршоците.“
Член 5
По членот 247-a се додава нов член 247-б, кој гласи:
„Член 247-б
(1) Осигурениците кои имаат статус на индивидуални земјоделци, заради исполнување
на условите за остварување право на старосна пензија, во стаж на осигурување ќе се
засмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на
земјоделците, доколку бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е
платен во време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците.
(2) Доколку осигуреникот од ставот (1) на овој член нема целосно утврден стаж на
осигурување по 1 јануари 1989 година, заради исполнување на условите за остварување
право на старосна пензија, ќе се засмета времето поминато во осигурување според
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Законот за старосно осигурување на земјоделците, доколку бил пријавен во осигурување и
придонесот за тоа осигурување е платен во време на важењето на Законот за старосно
осигурување на земјоделците и доколку изврши уплата на придонесот за пензиско и
инвалидско осигурување за период по 1 јануари 1989 година, до исполнување на условот
од 15 години стаж на осигурување доколку бил пријавен во задолжително социјално
осигурување по 1 јануари 1989 година.”
Член 6
Се овластува Законодавно - правната комисија при Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а одредбите од членот 5 од овој закон ќе oтпочнат да се применуваат од 1
јануари 2016 година.
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