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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-638/1                                                                                             Претседател 
3 февруари 2011 година                                                                     на Република Македонија,                      
           Скопје                                                                                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” број 7/2008 и 124/10),  во членот 4 точката 21 се менува 
и гласи: 

„Добра репутација“ има лице кое поседува, компетентност, работливост и други 
особини кои даваат сигурност дека со начинот на своето работење нема да ја загрози 
стабилноста и сигурноста на пензиските друштва и пензиските фондови и нема да ги 
загрози интересите на членовите на пензиските фондови, како и да нема доказ за негова 
претходна вклученост во деловни активности кои значат непочитување на прописите, 
деловните практики и процедури;“. 

 Во  точката 22  потточката а) се менува и гласи: 
“а) во последните пет години:  
- немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен партнер 

или како раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот 
партнер на друштвото или 

- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на 
друштвото;“.  

Во точката 23 по зборот „информација“ запирката и зборовите: „пред неговото 
издавање, дистрибуција или објавување во средствата за јавно информирање“ се бришат.  
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Член 2 
Во членот 28 ставот (10) се брише.   
Ставот (11) станува став (10). 
 

Член 3 
Во членот 61 ставот (2) се менува и гласи:  
„Заради добивање на дозволата од ставот (1) на овој член и условно одобрение за 

управување со доброволен пензиски фонд, како и заради запишување на доброволниот 
пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови, друштво 
за управување со задолжителни пензиски фондови, доставува до Агенцијата: 

а) барања со документација наведени во членовите 38 и 39 став (1) точки а), б), в), ж), 
ѕ), ј), к) и л) на овој закон; 

б) потпишана изјава од овластени потписници на друштвото дека доколку добие 
дозвола ќе изврши промена во Централниот регистар на Република Македонија и ќе 
основа доброволен пензиски фонд согласно со овој закон и  

в) деловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се 
наплатуваат согласно со овој закон.“ 

 
Член 4 

Во членот 67 ставот (2) се менува и гласи:  
„Заради добивање на дозволата од ставот (1) на овој член и условно одобрение за 

управување со задолжителен пензиски фонд, како и заради запишување на 
задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови, доставува до 
Агенцијата: 

а) барања со документација наведени во членовите 54 и 55 став (1) точки а), б), в), ж), 
ѕ), ј), к) и л) на овој закон;  

б) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата 
основачите на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, кои ќе 
поседуваат 51% од основачкиот капитал на друштвото за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови, имаат големо искуство во управувањето со средства;  

в) потпишана изјава од овластени потписници на друштвото дека доколку добие 
дозвола за вршење на дејност - управување со задолжителни пензиски фондови ќе изврши 
промена во Централниот регистар на Република Македонија и ќе основа задолжителен 
пензиски фонд согласно со овој закон и  

г) деловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се 
наплатуваат согласно со овој закон. “ 

 
Член 5 

Во членот 86 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Учеството во професионална пензиска шема престанува со: 
а) престанок на работниот однос или членство во здружение на граѓани и пренос на 

средствата од постојната професионална сметка на друга професионална сметка или 
доброволна индивидуална сметка, согласно со овој закон и 

б) укинување на професионална пензиска шема и пренос на средствата од постојната 
професионална сметка на друга професионална сметка или доброволна индивидуална 
сметка согласно со овој закон.“ 
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Член 6 
Членот 92 се менува и гласи: 
„(1) Средствата на учесник во професионална пензиска шема, на кој му престанал 

работниот однос или членството кај еден осигурител се пренесуваат од постојната 
професионална сметка на идната професионална сметка од професионалната пензиска 
шема организирана од другиот осигурител.  

(2) Доколку по истекот на 90 дена од престанокот на работниот однос или членството 
во здружение на граѓани, лицето не стане учесник на професионална пензиска шема кај 
друг осигурител, средствата од неговата постојна професионална сметка се пренесуваат на 
неговата доброволна индивидуална сметка.  

(3) Доколку средствата од професионалната сметка не се пренесат на неговата 
доброволна индивидуална сметка по истекот на рокот од ставот (2) на овој член, 
друштвото кое ја води постојната професионална сметка ќе побара информација од 
Агенцијата дали членот има доброволна индивидуална сметка и доколку има ги пренесува 
средствата од постојната професионална сметка на доброволната индивидуална сметка.  

(4) Доколку друштвото добие информација од Агенцијата дека членот нема доброволна 
индивидуална сметка, тоа му отвора доброволна индивидуална сметка во доброволниот 
пензиски фонд со кој управува и ги пренесува средствата од постојната професионална 
сметка на доброволната индивидуална сметка. Истовремено друштвото на членот му 
доставува потврда за членство.  

(5) Доколку осигурителот ја укине професионалната пензиска шема, средствата на 
учесникот на професионалната пензиска шема се пренесуваат согласно со одредбите од 
ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.  

(6) Агенцијата го пропишува времето и начинот за пренос на средствата согласно со 
ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член.“ 

 
Член 7 

Во член 94 ставови (1) и (3) бројот „18“ се заменува со бројот „15“. 
 

Член 8 
Во член 107 ставот (4) се менува и гласи: 
„ Друштвото кое управува со доброволен пензиски фонд е должно да го достави до 

Агенцијата, во фотокопија или на соодветен надворешен медиум, објавениот материјал за 
маркетинг во рок од три дена по неговото објавување. Агенцијата донесува упатства за 
содржината на рекламите и за другиот материјал за маркетинг на доброволните пензиски 
фондови и на друштвата кои управуваат со нив.”  

Во ставот (5) зборовите: „или одложи неговото“ се заменуваат со зборот 
„натамошното“. 

 
Член 9 

Членот 108 се менува и гласи: 
„(1) Друштво може да врши работи на маркетинг на доброволен пензиски фонд во 

своите простории и во просториите на неговите деловни соработници за маркетинг. 
Просторијата треба да ги исполнува следниве услови: 

а) има најмалку еден агент;  
б) има одговорно лице за вршење работи на маркетинг на друштвото кое управува со 

доброволен пензиски фонд, кое може да биде вработено во деловниот соработник и 
в) обезбедува соодветен простор за вршење на работи на маркетинг на друштвото кое 

управува со доброволен пензиски фонд. 
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 (2) Деловен соработник за маркетинг од ставот (1) на овој член може да биде банка или 
друштво за осигурување.  

(3) Друштвото е одговорно за исполнување на условите од ставот (1) на овој член. 
(4) Друштвото на последниот работен ден од кварталот  доставува до Агенцијата листа 

на просториите на деловните соработници за маркетинг која покрај називот содржи адреса 
и одговорно лице.“ 

 
Член 10 

Во членот 112 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Се забранува одговорно лице на вработен да му рекламира доброволен пензиски 

фонд, освен во случај кога работодавачот организирал професионална пензиска шема за 
своите вработени.” 

 
Член 11 

Во членот 131 став (1) точката е) се менува и гласи: 
„е) обврзници издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија и кои котираат на официјалниот пазар на берзата на долгорочни 
хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република 
Македонија што го контролира Комисијата, издадени од единиците на локалната 
самоуправа и од домашни акционерски друштва кои не се банки;“. 

 
Член 12 

Во членот 132 ставот (1) се менува и гласи:   
„Средствата на доброволниот пензиски фонд можат да се инвестираат во хартии од 

вредност на ист издавач најмногу до 10% од номиналната вредност на поединечна хартија 
од вредност издадена од тој издавач. По исклучок, во обврзници и други должнички 
хартии од вредност издадени од  единиците на локалната самоуправа и од домашните 
акционерски друштва може да се инвестираат најмногу до 20% од номиналната вредност 
на поединечната хартија од вредност издадена од издавачите. Средствата на доброволниот 
пензиски фонд не можат да се инвестираат во повеќе од 40% од вкупно издадените 
обврзници на единицата на локалната самоуправа. Во обврзници и други хартии од 
вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија или некоја од 
државитечленки на ЕУ или на ОЕЦД може да се инвестира без ограничување.“ 

Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи: 
„По исклучок, во удели и акции на инвестициони фондови издадени од исто друштво за 

управување од држава членка на ЕУ или на ОЕЦД може да се инвестираат најмногу 15% 
од вредноста на средствата на доброволниот пензиски фонд, при што во поединечен 
инвестиционен фонд можат да се инвестираат најмногу 5% од вредноста на средствата на 
доброволниот пензиски фонд.“ 

Во ставот (3) процентот „7,5%“ се заменува со процентот „15%“. 
 

Член 13 
Во членот 133 точка г) точката и запирката се заменуваат со точка и се додава нова 

реченица, која гласи: „Во рамките на ова ограничување најмногу 10% од вредноста на 
средствата на доброволниот пензиски фонд можат да се вложуваат во обврзници издадени 
од единиците на локалната самоуправа.“ 

 
Член 14 

Во членот 147 по зборот „закон“ точката се брише и се додаваат зборовите: „со кој се 
уредува исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско 
осигурување“. 
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Член 15 
По членот 164 се додава нов член 164-а, кој гласи: 
 

„Член 164-а 
Постапка за укажување и едукација 
(1) Доколку при вршењето на контролата овластеното лице за контрола утврди дека по 

прв пат е сторена неправилност од членовите 34 ставови (3), (4) и (5), 107 став (4), 109 
став (8) и 116 на овој закон, е должно да состави записник во кој ќе ја утврди сторената 
неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од 15 
дена од укажувањето и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација 
на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста.  

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува Агенцијата. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата, во рок не подолг од осум дена 
од денот на спроведувањето на контролата.  

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или за повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува 
едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.  

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност.  

(7) Доколку овластеното лице за контрола при спроведување на контролата утврди дека 
се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со 
кој ја запира постапката на контрола.  

(8) Доколку овластеното лице за контрола при спроведување на контролата утврди дека 
не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање 
за поведување прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок.   

(9) Агенцијата води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од 
Агенцијата.“  

 
Член 16 

Во членот 166 став (1) се додава нова точка 7-а), која гласи: 
„7-а) доколку просториите на друштвото и просториите на неговите деловни 

соработници за маркетинг не ги исполнуваат условите од членот 108 став (1) на овој 
закон;“.  

 
Член 17 

Во членот 167-а став (1) точката 3 се менува и гласи: 
„доколку не го достави до Агенцијата, во фотокопија или на соодветен надворешен 

медиум, објавениот материјал за маркетинг во рок од три дена по неговото објавување.“ 
 

Член 18 
До донесување на закон со кој се уредува исплата на пензии и пензиски надоместоци од 

капитално финансирано пензиско осигурување, исплатата на пензискиот надоместок ќе се 
извршува со еднократна исплата на вкупниот износ од сметката на членот. 

 
Член 19 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 20 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување. 

 
Член 21 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 
 


