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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

У К А З
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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
27 декември 2019 година.

 
Бр. 08-7146/1  Претседател на Република

27 декември 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, 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, 35/18, 
220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 180/19), во 
член 37 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Во случај кога има пораст на минималната плата во тековната година за повеќе од 
15% и пораст на просечна плата во претходната година за повеќе од 5%, покрај 
усогласувањата наведени во ставовите (1) и (3) на овој член, може да се изврши 
дополнително усогласување на пензиите во процент не повисок од порастот на просечната 
плата во претходната година.

(5) Висината и начинот на дополнителното усогласување на пензиите од ставот (4) на 
овој член со одлука ги определува Владата на Република Северна Македонија.”.

Член 2
Во член 221 став (1) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000  до 

2.000 евра“.  
Во став (2) зборoвите: „300 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 евра“.  
Во став (3) зборовите: „3.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат  со 

зборовите: „200 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 500 до 700 
евра во денарска противвредност за мали трговци, од 700 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за 
големи трговци“.  
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Во став (4) зборовите: „300 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 евра“.  
Во став (5) зборовите: „3.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со 

зборовите:  „100 до 200 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 200 до 400 
евра во денарска противвредност за мали трговци, од 400 до 600 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 600 до 800 евра во денарска противвредност за 
големи трговци“.

Во став (6) зборовите:  „30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (3) на овој 
член“ се заменуваат со зборовите: „300 до 500 евра во денарска противвредност“.  

Во став (7) зборовите:  „300 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите:  „150  до 250 
евра“.  

Во став (8) зборовите:  „300 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите:  „200  до 300 
евра“.  

Член 3
Во член 223 став (1) зборовите: „300 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „200 до 

300 евра“.  
                            

Член 4
Одредбите од членот 187 став (1) точка 7 од Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување ќе се применуваат со започнувањето на примената на Законот за акцизите* 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19 и 225/19).

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


