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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 
февруари 2014 година.

  
       Бр. 07 – 1352/1                              Претседател
28 февруари 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА 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 и 170/13), во членот 100 по ставот (1) се додава нов 
став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член во стаж на осигурување се смета времето 
што осигуреникот до 29 години возраст го поминал во работен однос или 
самовработување со полно работно време, за кој е утврдено ослободување од плаќање на 
придонесите од задолжително социјално осигурување во период до 12 месеци согласно со 
Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.“

Член 2
Во членот 118 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член осигуреник до 29 години возраст 

кој е во работен однос или самовработен со полно работно време и за кој е утврдено 
ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување во 
период до 12 месеци согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност, не е задолжителен член во вториот пензиски столб за тој период.“

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското  осигурување.
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Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува две години од денот на влегувањето во сила 
на овој закон.


