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ЗАКОН 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

“Сл. Весник на Р Македонија” бр. 50/04, од 26.07.2004 год. 
 
 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001 и 85/2003) во членот 134 став 2 
зборовите: "лекарот што го лекува или на лекарска комисија" се 
заменуваат со зборовите: "надлежниот матичен лекар и од лекарска 
комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија". 

Ставот 3 се заменува со два нови става 3 и 4, кои гласат: 
"Со барањето, односно предлогот за утврдување на инвалидност, односно 
неспособност за работа, подносителот е должен да приложи медицинска, 
работна и друга документација потребна за утврдување на инвалидноста. 

На предлогот за утврдување на инвалидност, односно неспособност 
за работа со наод и мислење за здравствената состојба и за работната 
способност на осигуреникот од надлежниот матичен лекар, согласност со 
свој наод, оцена и мислење дава лекарската комисија на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, врз основа на лекарски преглед 
на осигуреникот". 

Ставот4 станува   став5.  
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: "Со акт на Фондот се 

уредува задолжителниот минимум на обемот и содржината на 
медицинската документација потребна за утврдување на инвалидноста". 

 
Член 2 

По членот 134 се додава нов член 134 -а, кој гласи: 
 

"Член 134-а 
Барањето, односно предлогот за утврдување на инвалидност, 

односно неспособност за работа со медицинска, работна и друга 
документација, осигуреникот преку подрачната единица на Стручната 
служба на Фондот, ги доставува до Комисијата за утврдување на 
комплетност и уредност на документацијата, која се формира во рамките 
на Фондот. 

Комисијата од ставот 1 на овој член врши проверка на комплетноста 
и уредноста на доставената документација, согласно со Одлуката за 
задолжителниот минимум на обемот и содржината на медицинската 
документација во постапката за остварување право врз основа на 
инвалидност и истата ја доставува до Комисијата за оцена на работната 
способност. 
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Со акт на Фондот се уредува составот и начинот на работа на 
Комисијата." 
 

Член З 
Членот 139 се менува и гласи: 
"За остварување на правата врз основа на загубена работна 

способност, преостаната работна способност, телесно оштетување и 
неспособност за работа врз основа на која се стекнува право на 
инвалидска, односно семејна пензија, фактичката состојба се утврдува врз 
основа на наод. оцена и мислење на Комисијата за оцена на работната 
способност. 

Комисијата од ставот 1 на овој член се формира во рамките на 
Фондот. 

Со акт на Фондот се уредува составот на Комисијата за оцена на 
работната способност, како и други прашања во врска со работата на 
Комисијата. 

Во наодот, оцената и мислењето врз основа на кои е утврдена 
инвалидност, односно неспособност за работа врз основа на која се 
стекнува право на инвалидска, односно семејна пензија, се утврдува и 
обврска за задолжителен контролен преглед, кој се врши во рок не 
пократок од една година, а најдоцна до две години од денот на утврдената 
инвалидност. 

Задолжителниот контролен преглед од ставот 4 на овој член го врши 
комисија за задолжителен контролен преглед составена од доктори 
специјалисти во орган, односно установа определена од министерот за 
труд и социјална политика. 

Задолжителниот контролен преглед од ставот 4 на овој член не 
можат да го вршат исти лица, кои претходно учествувале во постапката за 
утврдување на инвалидноста. 

До донесувањето на решение по извршениот задолжителен 
контролен преглед, на осигуреникот му се исплатува времена инвалидска, 
односно семејна пензија. 

Правото на инвалидска, односно семејна пензија престанува доколку 
корисникот не се јави на задолжителен контролен преглед во рокот 
утврден во ставот 4 на овој член или со контролниот преглед, кај истиот, 
не е утврдена инвалидност, односно неспособност за работа. 

Во случаите определени во ставот 8 на овој член на корисникот со 
решение му се запира исплатата на времената инвалидска, односно 
семејна пензија и го губи својството пензионер." 

 
Член 4 

Членот 139-а се менува и гласи: 
"Наодот, оцената и мислењето на Комисијата за оцена на работната 

способност со кои е утврдена инвалидност, односно неспособност за 
работа, врз основа на кои се стекнува право на пензија, подлежи на 
преоцена- ревизија од Комисија за преоцена - ревизија на наод, оцена и 
мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа 
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која ја образува министерот за труд и социјална политика, од истакнати 
медицински стручњаци. 

Комисијата за преоцена - ревизија на наод, оцена и мислење за 
утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа од ставот 1 
на овој член, може да врши преоцена - ревизија и на наод, оцена и 
мислење со кои не е утврдена инвалидност, односно неспособност за 
работа, донесени од Комисијата за оцена на работната способност, како и 
на наодите од Комисијата за задолжителен контролен преглед, по случаен 
избор. 

При вршењето на преоцената - ревизијата може да се изврши 
непосреден лекарски преглед на осигуреникот. 

Преоцената - ревизијата од ставот 1 на овој член се врши најдоцна 
во рок од 40 дена од денот на донесувањето на наодот, оцената и 
мислењето, пред донесувањето на решение за право на пензија. 

Комисиите од ставот 2 на овој член се должни да постапат по 
забелешките дадени во постапката за преоцена - ревизија и да донесат 
нов наод, оцена и мислење. 

Со акт на министерот за труд и социјална политика се уредува 
организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преоцена -
ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, 
односно неспособност за работа." 

 
Член 5 

Во членот 140 став 2 бројот "45" се заменува со бројот "60". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Во решението со кое е утврдена инвалидност, односно неспособност 

за работа, се утврдува и денот кога осигуреникот, односно корисникот на 
правото, треба да се јави на задолжителниот контролен преглед од членот 
139 став 4 на овој закон." 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 6 
Во членот 146 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
"Правото на инвалидска пензија врз основа на решение за утврдена 

инвалидност, се остварува најдоцна во рок од три месеца од 
правосилноста на решението. 

Доколку правото на инвалидска пензија не биде остварено во рокот 
определен во ставот 3 на овој член, осигуреникот се упатува на повторен 
комисиски преглед, по службена должност." 

Ставот 3 се брише. 
 

Член 7 
Во членот 154 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 

гласат: 
"Доколку корисник на инвалидска, односно семејна пензија не се 

јави на задолжителен контролен преглед, му се запира исплата на 
пензијата и го губи својството пензионер. 

 3 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

Комисијата за задолжителен контролен преглед од членот 139 став 5 
на овој закон на корисникот на инвалидска, односно семејна пензија му 
доставува известување во кое е наведено времето и местото кога и каде 
треба да се јави на контролниот преглед." 
 

Член 8 
Во членот 156 став 1 по зборовите: "врз основа на" се додаваат 

зборовите: "загубената, односно", а зборовите: "потребата од помош и 
нега" се заменуваат со зборовите: "загубената работна способност".  

 
Член 9 

Во членот 161 се додава нов став 2, кој гласи: "Директорот на 
Фондот има заменик." 
 

Член 10 
Во членот 163 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Статутот и другите општи акти од ставот 1 точка 1 на овој член ги 

донесува Управниот одбор на Фондот, по претходно прибавено мислење од 
Министерството за труд и социјална политика." 

 
Член 11 

Во членот 164 ставот 1 се менува и гласи: "Директорот на Фондот и 
неговиот заменик ги именува Управен одбор по пат најавен конкурс." 

Во ставовите 2, 3, 4 и 5 по зборот: "Фондот" се додаваат зборовите: 
"односно заменик директор". 

Во ставот 5 по зборот "директор" точката се брише и се додаваат 
зборовите: "односно заменик директор". 

 
Член 12 

Во членот 172 по точката 6) се додава нова точка 7), која гласи: 
"7) дел од износот на платената акциза на минерални масла 

наведени во членот 28 став (1) точки 1), 2) и 5) од Законот за акцизите;". 
Точката 7) станува точка 8). 

 
Член 13 

По членот 191 се додаваат два нови члена 191-а и 191-6, кои 
гласат: 

 
"Член 191-а 

Кога доктор специјалист кој учествува во постапката за утврдување 
на инвалидност, односно неспособност за работа, во своето работење 
неосновано утврди постоење на инвалидност или не пријави невистинита, 
односно погрешна медицинска документација, тоа претставува повреда на 
обврските утврдени со закон и основа за престанок на работниот однос со 
отказ. 
 

Член 191-6 
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Лице кое издало погрешна или невистинита медицинска 
документација, неосновано утврдило постоење на инвалидност или не 
пријавило инвалидност, или доставило невистинита медицинска 
документација, ќе одговара за кривично дело и ќе биде казнето согласно 
со Кривичниот законик." 
 

Член 14 
Правилникот за листата на професионални болести, Правилникот за 

организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преоцена -
ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, 
односно неспособност за работа, Правилникот за телесни оштетувања, 
Деловникот за работа на Комисијата на Владата на Република Македонија 
за решавање во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското 
осигурување, Правилникот за организацијата, составот и начинот на 
работа на Комисијата за оцена на работната способност, Правилникот за 
организацијата, составот и начинот на работа на комисијата за утврдување 
на комплетност и уредност на документација на Фондот, Одлуката за 
задолжителен минимум на обемот и содржината на медицинската 
документација во постапката за остварување право врз основа на 
инвалидност и Статутот на Фондот, ќе се донесат, односно усогласат со 
Овој закон најдоцна до три месеца од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 
 

Член 15 
Поднесените барања и започнатите постапки за утврдување на 

инвалидност и остварување на инвалидска, односно семејна пензија до 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според 
прописите кои важеле пред денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија". 
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