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20130130484
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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително
капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21
јануари 2013 година.
Бр. 07-414/1
21 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен
весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007,
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), во членот 1 став (2) по зборот
„инструменти“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „средства“ се додаваат
зборовите: „и да вршат исплати на програмирани повлекувања“.
Член 2
Во членот 3 став (1) по точката 5 се додаваат две нови точки 5-а и 5-б, кои гласат:
„5-а. „Пензиониран член“ е физичко лице кое остварило право на пензија од
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани
повлекувања и има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и од која врши
повлекувања на средствата;
5-б. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има дозвола за работа како овластен актуар
од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;“.
Точката 7 се менува и гласи:
“„Агент“ е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски фондови;“.
Во точката 12 потточка г) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и
запирка.
Во точката 13 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
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По точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:
“14. „Работи на маркетинг” се сите активности чија цел е рекламирање на друштво за
управување со задолжителни пензиски фондови и на задолжителен пензиски фонд и
информирање и склучување на договори за членство во задолжителен пензиски фонд и за
исплата на средства од задолжителен пензиски фонд што вклучува:
а) рекламирање на работењето на друштвото и задолжителниот пензиски фонд со кој
тоа управува;
б) информирање за карактеристиките на задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување;
в) информирање за надоместоците и трансакционите провизии;
г) информирање за приносот на задолжителниот пензиски фонд;
д) информирање за инвестиционото портфолио на задолжителниот пензиски фонд;
ѓ) информирање за индивидуални сметки;
е) зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд;
ж) склучување на договори за програмирани повлекувања и
з) други активности заради рекламирање и обезбедување на информации поврзани со
работењето на друштвото и на задолжителниот пензиски фонд.“
Член 3
Во членот 4 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Агенцијата го пропишува начинот на добро корпоративно управување на
друштвото.
(3) Друштвото е должно да донесе кодекс за добро корпоративно управување согласно
со прописот од ставот (2) на овој член.“
Член 4
Во членот 18 став (1) зборовите: „односно генерален директор или директор“ се
заменуваат со зборовите: „и раководно лице“, а зборовите: „генерален директор или
директор“ се заменуваат со зборовите: „раководно лице“.
Член 5
По членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-б, кои гласат:
„Член 18-а
(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, раководно лице во друштвото и орган на
друштвото има фидуцијарна должност да работи единствено во корист на интересите на
членовите и на пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд. Должноста
треба да ја спроведува со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без
конфликт на интереси и да обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и работно
ангажиран во друштвото.
(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото треба да
има соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на
должностите кои му се доделени и секогаш да се информира за прашањата кои се
однесуваат на неговиот делокруг на работа.
Член 18-б
(1) Друштвото е должно да воспостави ефикасни контролни механизми кои се
документирани во неговите интерни акти со цел за ублажување на сите ризици кои
влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот
пензиски фонд.
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(2) Друштвото е должно да воспостави процедура и да определи лица за следење и
обезбедување на усогласеност на работењето со закон, подзаконските акти и интерните
акти на друштвото.“
Член 6
Во членот 19 став (1) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови“.
Член 7
Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи:
„Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за индивидуалната сметка
на секој член и на пензиониран член на задолжителниот пензиски фонд, за неговите
уплатени придонеси, односно исплатени и пренесени средства, бројот на сметководствени
единици на сметката и вредноста на сметката, како и други податоци утврдени со закон. “
Во ставот (2) точка а) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и за
пензионираните членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и за
пензионирани членови“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови е должно да ја чува евиденцијата со сите податоци содржани на индивидуалните
сметки и потсметки, врз основа на информациите со состојбата од последниот работен ден
на секоја календарска година и на надворешен медиум.“
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(4)“.
Ставот (6) станува став (7).
Член 8
Во членот 21-а став (2) точка е) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката ж) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
По точката ж) се додаваат две нови точки з) и ѕ), кои гласат:
„з) оцена на процесот на исплати преку програмирани повлекувања и
ѕ) оцена на процесот на управување со ризици.“
Член 9
По членот 21-а се додаваат два нови члена 21-б и 21-в, кои гласат:
„Член 21-б
(1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар кој за својата работа одговара пред
управниот одбор на друштвото.
(2) Доколку овластениот актуар престане да врши актуарски работи во друштвото,
друштвото е должно за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од престанокот.
(3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот на престанокот на вршење на
работите на овластениот актуар да назначи нов овластен актуар.
(4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар кој е поврзано лице со друштвото
согласно со овој закон.
(5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за пресметки на програмираните
повлекувања и да провери дали направените пресметки и користените таблици на
смртност и каматни стапки се пресметани во согласност со закон и подзаконските акти
пропишани од Агенцијата.
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(6) Овластениот актуар е должен да врши проверка на ликвидноста на задолжителниот
пензиски фонд.
(7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува потврда со мислење за преземените
дејствија од ставовите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма пропишани од
Агенцијата.
(8) Овластениот актуар потврдата со мислење од ставот (7) на овој член ја поднесува до
управниот одбор на друштвото.
(9) Овластениот актуар изготвува извештај за своето работење за претходната година и
го доставува на усвојување до надзорниот одбор на друштвото.
(10) Доколку овластениот актуар при вршење на својата работа утврди дека
програмираните повлекувања не се пресметани согласно со закон и подзаконски акти
пропишани од Агенцијата, истиот е должен веднаш да го извести управниот одбор на
друштвото. Доколку управниот одбор не го земе предвид известувањето на овластениот
актуар, тој е должен веднаш да ја извести Агенцијата.
Член 21-в
(1) Друштвото е должно да воспостави активности за управување со ризици на
задолжителниот пензиски фонд.
(2) Друштвото е должно да назначи лице одговорно за управување со ризици кое треба
да има соодветни квалификации за извршување на активности поврзани со управување со
ризици и да нема конфликт на интерес.
(3) Лицето од ставот (2) на овој член треба има пристап до податоците во друштвото.
Лицето е должно да обезбедува објективна анализа на ризиците и правилно да го советува
управниот одбор при донесување на одлуките, имајќи ги предвид сите релевантни ризици.
(4) Лицето од ставот (2) на овој член поднесува извештај до управниот одбор на
друштвото.
(5) Извештајот од ставот (4) на овој член друштвото е должно да го доставува до
Агенцијата, најмалку еднаш годишно, односно веднаш доколку се утврди дека настанала
сериозна закана по интересите на членовите и на пензионираните членови.“
Член 10
По членот 22-а се додава нов член 22-б, кој гласи:
„Член 22-б
Друштвото е должно да дава, води, евидентира, архивира, доставува, објавува точни и
ажурирани известувања, податоци, информации.“
Член 11
Во членот 39-в став (1) точката ѕ) се менува и гласи:
„податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да
бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија,
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани
повлекувања;“.
Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката л) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
По точката л) се додава нова точка љ), која гласи:
„љ) потпишана изјава, од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи
дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото
ќе се вклучи во Центарот за електронски систем за котација (во натамошниот текст:
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Центарот), согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од
капитално финансирано пензиско осигурување и“.
Член 12
Во членот 39-г по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионирани
членови“.
Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните
членови“.
Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови
“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани членови“.
Член 13
Во членот 39-е по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од денот на полноважноста на одобрението
за управување со задолжителен пензиски фонд согласно со ставот (2) на овој член да се
вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од
капитално финансирано пензиско осигурување.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 14
Во членот 39-з ставот (1) се менува и гласи:
„Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со задолжителен
пензиски фонд од истите причини од кои одбива барање поради не доставување на
документите од членот 39-в од овој закон, не исполнување на условите од членовите 39-г
и 39-е став (5) од овој закон, злоупотреба на податоци за времено распределени
осигуреници, членови или пензионирани членови, на барање од друштвото или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, грубо кршење на
одредбите од овој закон и во други случаи утврдени со овој закон.“
Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните
членови“.
Член 15
Во членот 39-ѕ став (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на
пензионираните членови“.
Во ставот (3) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови“.
Член 16
Во членот 39-ј став (5) точката и) се менува и гласи:
„податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да
бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија,
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани
повлекувања;“.
Во точката ј) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
По точката ј) се додава нова точка к), која гласи:
„к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека по
добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото ќе се
вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од
капитално финансирано пензиско осигурување и“.
Точката к) станува точка л).
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Член 17
Во членот 39-к точка а) по бројот „21-а“ се става запирка и се додаваат броевите „21-б,
21-в“.
Во точките г) и д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните
членови“.
Член 18
Во членот 39-љ по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.
Член 19
Во членот 39-м став (3) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани
членови“.
Во ставот (4) по зборот „членовите“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„пензионираните членови“.
Член 20
Во членот 40 став (1) втората реченица се менува и гласи: „Задолжителниот пензиски
фонд го сочинуваат придонесите и средствата на членовите, средствата на
пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени
за надоместоците што се наплатуваат од задолжителниот пензиски фонд.“
Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.
Член 21
Во членот 45 став (1) точка б) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и
пензионираните членови“.
Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови“, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
По точката д) се додава нова точка ѓ), која гласи:
„ѓ) податоци за начинот на пресметка и исплата на програмирани повлекувања и“.
Точката ѓ) станува точка е).
Член 22
Во членот 46 став (7) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на
пензионираните членови“.
Член 23
Во членот 47 став (1) точка д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на
пензионираните членови“.
Во точката (ж) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и регистар на
пензионирани членови“.
Член 24
Во членот 48 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните
членови“.
Член 25
Во членот 49 став (1) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани
членови“.
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Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“, по
зборот „членот“ се додаваат зборовите: „или пензионираниот член“, а по зборот „член“
зборовите: „како член на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд“ се бришат.
Член 26
Во членот 53 став (1) по точката в) се додава нова точка г), која гласи:
„г) да ги добива на увид сите документи и електронската евиденција на Центарот, како
и информации од неговиот управител во врска со активностите на Центарот;“.
Точката г) станува точка д).
Во точката д) која станува точка ѓ) зборовите: „точката г)“ се заменуваат со зборовите:
„точките г) и д)“.
Во ставот (2) точка в) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
По точката в) се додава нова точка г), која гласи:
„г) Центарот заради увид и контрола во законитоста на работењето.“
Во ставот (5) по зборот „средства“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на
Центарот“.
Член 27
Во членот 53-б став (1) по зборот „средства“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„на Центарот“.
Член 28
По членот 53-б се додава нов член 53-в, кој гласи:
„Член 53-в
(1) Агенцијата презема мерки и определува рокови за нивно спроведување, доколку
пензиско друштво, чувар на имот, орган на управување или надзор или одговорно лице на
пензиското друштво не ги почитува прописите и/или интерните акти со кои е уредено
работењето на пензиското друштво и нивното управување со средствата на пензиските
фондови.
(2) Агенцијата презема мерки поделени во следниве групи:
а) Прва група спроведување на едукација, обука, препорака, укажување и
предупредување;
б) Втора група донесување на решение за отстранување на незаконитост, порамнување
и поведување на прекршочна постапка и
в) Трета група одземање на одобрение на член на управен одбор и на пензиско
друштво.
(3) При одлучување која мерка ќе ја преземе, Агенцијата се раководи од следново:
а) потенцијалната штета и веројатноста од настанување на незаконитоста и/или
неправилноста, односно ризикот од нивно настанување, како и нивното влијание врз
стабилноста и сигурноста на пензиските друштва, пензиските фондови и пензискиот
систем во целина;
б) влијанието или потенцијалното влијание на мерката на пензиското друштво или на
пензискиот фонд во насока на спречување на натамошно влошување на состојбата во
пензиското друштво или пензискиот фонд;
в) дали незаконитоста, односно неправилноста била намерна и дали се повторува и
г) подготвеноста на органите на пензиското друштво за отстранување на
констатираните незаконитости и/или неправилности.“
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Член 29
Во членот 55 став (3) точка в) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и пензиониран
член“, а по зборот „имотот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на Центарот“.
Во точката г) сврзникот „или“ се заменува со запирка, а по зборот „членот“ се додаваат
зборовите: „или од пензионираниот член“.
Член 30
Во членот 58 став (1) бројот „131“ се заменува со бројот „118“.
Член 31
Членот 61 се менува и гласи:
„(1) Член на задолжителен пензиски фонд може да премине и да се зачлени во друг
задолжителен пензиски фонд.
(2) Член кој има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд (постоен
задолжителен пензиски фонд) може да стане член на задолжителен пензиски фонд
управуван од друго друштво (иден задолжителен пензиски фонд), со потпишување
договор за премин со друштвото кое управува со идниот задолжителен пензиски фонд
согласно со членот 59 од овој закон, потпишување изјава за согласност за премин заверена
на нотар и плаќање надоместок согласно со членот 98 став (1) точка в) од овој закон.
(3) Друштвото кое управува со идниот задолжителен пензиски фонд е должно да
изврши проверка дали се исполнети условите од ставот (2) на овој член и да го запише
членот во Регистарот на членови.
(4) Членството во идниот задолжителен пензиски фонд започнува на првиот нареден
датум за пренос на средствата.
(5) Агенцијата ја пропишува содржината на договорот за премин во задолжителен
пензиски фонд и изјавата за согласност за премин во задолжителен пензиски фонд.“
Член 32
Во членот 64-а точка б) зборовите: „131 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „118 став
(2)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Агенцијата може да поништи регистрација на пензиониран член на задолжителен
пензиски фонд во регистарот на пензионирани членови доколку:
а) регистрацијата е заснована на неточни податоци;
б) врз основа на судска одлука или
в) во други случаи кои не се во согласност со прописите кои го уредуваат пензиското и
инвалидското осигурување и капиталното финансирано пензиско осигурување.“
Член 33
Во членот 65 став (1) бројот „132-в“ се заменува со бројот „122“.
Во ставот (4) бројот „139“ се заменува со бројот „130“.
Член 34
Во членот 66-а в став (1) зборовите: „131 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „118
став (2)“.
Член 35
Во членот 67 став (4) по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како
и на средствата на индивидуалната сметка на пензиониран член“.
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Член 36
Во членот 74 став (1) по зборот „зачлени“ се додаваат зборовите: „или да склучи
договор за програмирани повлекувања“, а по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или
пензиониран член“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Подарок, во смисла на овој член значи, но не се ограничува на парични награди,
плаќање на паричен надомест за предвремено прекинување на членство или раскинување
на договор за програмирани повлекувања од друг задолжителен пензиски фонд,
подарување на подвижни и недвижни ствари, уметнички дела, организирање изложби или
претстави, или други сторувања кои вообичаено треба да се платат, освен оние плаќања
кои непосредно произлегуваат од правата на членовите и пензионираните членови на
задолжителен пензиски фонд.“
Член 37
Во членот 75 став (1) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.
Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови“, а по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или да склучат договор за
програмирани повлекувања“.
Член 38
Во членот 76 став (2) се додава нова реченица која гласи: „Друштвото или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно со деловниот
соработник да склучи договор за вршење на работите на маркетинг на задолжителен
пензиски фонд во просториите на деловниот соработник.“
Член 39
Во членот 77 став (1) по зборот „членство“ се става запирка, а зборовите: „или времен
договор за членство“ се заменуваат со зборовите: „договор за премин или договор за
програмирани повлекувања“.
Во ставот (2) по зборот „членство“ се става запирка, а зборовите: „или на времениот
договор за членство во задолжителен пензиски фонд“ се заменуваат со зборовите: „на
договорот за премин или на договорот за програмирани повлекувања“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Работи на маркетинг на задолжителни пензиски фондови може да врши лице по
неговото запишување во Регистарот на агенти. Агентот е должен сите контакти со членот,
со пензионираниот член или со лицата кои имаат право да станат членови или да склучат
договор за програмирани повлекувања да ги врши лично и не смее да склучува договори
преку друго лице.“
Член 40
Во членот 78 ставот (1) се менува и гласи:
„Доколку вработен, претставник, агент или поврзано лице на друштво или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови изврши влијание на член
или на пензиониран член да го раскине договорот со друго друштво или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и да склучи договор со
друштвото кое го застапува или претставува, мора да им даде приоритет на интересите на
тој член наспроти личните или интересите на друштвото.“
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Член 41
Во членовите 81 став (1) и 83 став (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и
пензионираните членови“.
Член 42
Во членот 82 ставот (4) по зборот „членот“ се додаваат зборовите: „и на
пензионираниот член“.
Член 43
Во членот 85 став (3) по зборот „фондови“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„а ги потврдува чуварот на имот.
Во ставот (4) по зборот „членовите„ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови.„
Член 44
Членот 86 се менува и гласи:
„(1) Друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд е должно, на крајот на јуни
и декември секоја година, да го утврди приносот во номинален и реален износ за
претходните 84 месеци, согласно со ставот (2) на овој член. Доколку задолжителниот
пензиски фонд не примал придонеси во период од 84 месеци, но примал во период од 12
месеци, на крајот на јуни, односно декември ќе се утврди приносот за периодот од првиот
јуни, односно декември по основањето на фондот до крајот на јуни, односно декември
кога се прави пресметката. Податоците за приносот друштвото ги доставува до
Агенцијата.
(2) Приносот на задолжителниот пензиски фонд во номинален износ е еднаков на
промената на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на процена
од ставот (1) на овој член во однос на вредноста на сметководствената единица на
последниот датум на процена од почетниот месец од ставот (1) на овој член. Приносот на
задолжителниот пензиски фонд во реален износ се пресметува врз основа на приносот на
задолжителниот пензиски фонд во номинален износ и нивото на трошоците на живот во
истиот период за кој се пресметува приносот, објавени од Државниот завод за статистика
на Република Македонија. Износот на приносите се изразува во проценти.“
Член 45
Во членот 89 став (1) точка а) зборовите: „посебна институција овластена“ се
заменуваат со зборовите: „друштво за осигурување овластено“.
Во точката б) зборовите: „каде што тој бил член на денот на пензионирањето“ се
заменуваат со зборовите: „со кое членот ќе склучи договор за програмирани
повлекувања“.
Член 46
Членот 90 се менува и гласи:
„(1) Доколку пресметаната пензија на член на задолжителен пензиски фонд е поголема
или еднаква од износот потребен за исплата на инвалидската пензија согласно со Законот
за пензиското и инвалидското осигурување, членот на задолжителниот пензиски фонд
може наместо таа инвалидска пензија да избере вид на исплата од членот 89 од овој закон.
(2) Доколку пресметаната пензија на член на задолжителен пензиски фонд е поголема
или еднаква од износот потребен за исплата на семејната пензија согласно со Законот за
пензиското и инвалидското осигурување, корисникот на семејната пензија може наместо
таа семејна пензија да избере вид на исплата од членот 89 од овој закон.“
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Член 47
Членот 91 се менува и гласи:
„Постапката за споредба на износите на пензии од членот 90 од овој закон се прави
согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално
финансирано пензиско осигурување.“
Член 48
Во членот 93 зборот „закон“ се заменува со зборовите: „Законот за исплата на пензии и
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување“.
Член 49
Во членот 94 став (1) втората реченица се менува и гласи: „Информативниот проспект
содржи целосни, точни и објективни податоци за задолжителниот пензиски фонд и
друштвото кое управува со тој фонд, кои се потребни потенцијалниот член да донесе
одлука за зачленување во задолжителниот пензиски фонд и потенцијалниот пензиониран
член да склучи договор за програмирани повлекувања, и тоа:“.
Во точката ж) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и од пензионираните
членови“.
Точката з) се менува и гласи:
„начин на зачленување, склучување на договор за програмирани повлекувања и
договор за премин;“.
Во точката ѕ) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните
членови“.
Во точката к) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните
членови“.
Во ставот (4) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или од пензиониран член“, а по
зборот „членство“ се додаваат зборовите: „или ќе сака да склучи договор за програмирани
повлекувања“.
Член 50
Во членот 95 став (3) се додава нова реченица која гласи: „Ова известување, по
претходна писмена согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставува
и во електронска форма.“
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член соодветно се применуваат
и на пензионираните членови.“
Член 51
Членот 96 се менува и гласи:
„(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови е должно на Агенцијата да и ги доставува следниве информации:
а) тримесечни неревидирани и годишни неревидирани и ревидирани финансиски
извештаи за друштвото заедно со бруто биланс;
б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи
и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи
за задолжителниот пензиски фонд заедно со бруто биланс;
в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на задолжителниот
пензиски фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на
трансакцијата и правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност;

11 од 18

Службен весник на РМ, бр. 13 од 23.1.2013 година

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на имот, трансакции, маркетинг,
агенти и другите трошоци согласно со овој закон;
д) податоци на акционерите на друштвото вклучувајќи имиња и адреси;
ѓ) имиња на членовите на органите на управување и вработените во друштвото и
висината на надоместоците за нивното работење;
е) информација за доставени известувања до членовите и до пензионираните членови
од членот 95 ставови (1) и (3) од овој закон;
ж) подетални податоци за вкупниот број на членови на задолжителниот пензиски фонд,
бројот на членовите кои се зачлениле во задолжителниот пензиски фонд, бројот на оние
кои преминале во друг задолжителен пензиски фонд, бројот на починати членови и бројот
на корисници на пензија;
з) подетални податоци за вкупниот број на пензионирани членови на задолжителниот
пензиски фонд, бројот на лица кои склучиле договор за програмирани повлекувања и
комбинација по вид на исплата, бројот на пензионирани членови кои ги прекинале
договорите за програмирани повлекувања и направиле промена на друштвото кое врши
исплата на програмирано повлекување или видот на исплата на пензија и бројот на
починати пензионирани членови;
ѕ) евиденцијата од членот 21 став (1) од овој закон;
и) потврда со мислење од овластениот актуар;
ј) годишен извештај за работењето на овластениот актуар;
к) отчет за начинот на исполнување на обврските од членовите 18-а, 18-б и 21-в од овој
закон;
л) извештај за извршена процена на средствата на задолжителниот пензиски фонд;
љ) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни ревизии и
м) други податоци пропишани од Агенцијата.
(2) Неревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се
доставуваат во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесуваат
извештаите, а ревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член
се доставуваат во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесуваат
извештаите. Извештаите од ставот (1) точки а) и б) на овој член друштвото или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ги објавува на својата
веб страница во рок од пет дена од доставувањето до Агенцијата.
(3) Податоците од ставот (1) точки в) и л) на овој член се доставуваат за секој датум на
процена најдоцна следниот работен ден.
(4) Податоците од ставот (1) точки г), ж) и з) на овој член се доставуваат еднаш
месечно, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходниот месец.
(5) Податоците од ставот (1) точки д), ѓ) и к) на овој член се доставуваат еднаш
годишно, најдоцна до 15 ден од завршувањето на деловната година.
(6) Податоците од ставот (1) точка е) на овој член се доставуваат во рок од еден месец
од завршувањето на периодот за кој се однесуваат податоците.
(7) Извештаите од ставот (1) точка љ) на овој член се доставуваат за секое тримесечје,
најдоцна до петтиот ден во месецот за претходното тримесечје.
(8) Потврдата со мислење од ставот (1) точка и) на овој член се доставува во рок од
еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесува потврдата, а извештајот од
ставот (1) точка ј) на овој член се доставува во рок од три месеци по завршувањето на
периодот за кој се однесува извештајот.
(9) Евиденцијата од ставот (1) точка ѕ) на овој член се доставува во рок од 15 дена по
завршувањето на секоја календарска година.
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(10) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат
податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно
доставување.“
Член 52
Во членот 98 став (1) точка а) процентот „4%“ се заменува со процентот „2%”.
Точката б) се менува и гласи:
„месечен надоместок од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски
фонд, за покривање на трошоците на друштвото или друштвото за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови за управувањето со задолжителниот
пензиски фонд. Висината на надоместокот ја определува друштвото, но таа не може да
надмине 0,03 % од вредноста на нето средствата. Пресметката на надоместокот се врши на
секој датум на процена на средствата на задолжителниот пензиски фонд и се наплатува на
петтиот работен ден во месецот по процената и“.
Член 53
Во членот 100 став (3) зборовите: „времен договор“ се заменуваат со зборовите: „
договор за премин“.
Член 54
Во членовите 101 став (2), 109 став (4), 114, 118 став (1) и 122 став (3) по зборот
„членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.
Член 55
Членот 102 се брише.
Член 56
Членот 104 се менува и гласи:
„(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови е должно средствата на задолжителниот пензиски фонд да ги инвестира согласно
со одредбите од овој закон и инвестиционата стратегија со цел за остварување на највисок
принос единствено во полза на членовите и пензионираните членови на задолжителниот
пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот
од загуби:
1) кои настанале поради не плаќање на издавачот или другата договорна страна;
2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски пазари;
3) во реалната вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради
инфлација и
4) кои се последица од продажба на средствата на задолжителниот пензиски фонд
поради обезбедување на ликвидност на задолжителниот пензиски фонд.
(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во друштвото или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови при управувањето и
контролата на инвестирањето на средствата на задолжителниот пензиски фонд е должен
да применува степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен
човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член треба да ја исполнува својата
обврска во согласност со неговите фидуцијарни должност и треба да обезбеди нивна
примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.“
Член 57
Во членот 112-а ставот (2) се менува и гласи:
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„Документот за инвестициона стратегија особено треба да ги содржи основите за
анализи кои опфаќаат поставување на планиран принос за задолжителниот пензиски фонд
за временски период кој соодветствува на временскиот период во кој еден член со
просечна возраст на задолжителен пензиски фонд ќе членува во фондот, имајќи го
предвид нивото на трошоци за живот, во согласност со одредбите од членот 104 од овој
закон. Во документот за инвестициона стратегија треба да се наведе како ќе се управува
со ризиците кои се поврзани со постигнување на планираниот принос и стратешкото
инвестирање на средствата, методите за мерење на инвестициониот ризик, процесите за
управување со ризици кои ќе се применуваат за да се постигне планираниот принос и
следење на начинот на неговото остварување.“
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови најмалку еднаш годишно, за секој пензиски фонд со кој управува, изготвува
документ за начинот на примена на инвестиционата стратегија за следните 12 месеци,
вклучувајќи стратешкото инвестирање на секоја класа на средства, интерните
ограничувања за инвестирање и изложеноста на ризиците.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 58
Во членот 117 став (1) по точката д) се додаваат три нови точки ѓ) е) и ж), кои гласат:
„ѓ) врши пресметка на нето средствата и на сметководствената единица на
задолжителниот пензиски фонд, ги проверува и потврдува пресметките кои ги извршило
друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови и е одговорен за точноста на пресметките;
е) известува за годишните собранија на акционерите од друштвата и за правата
поврзани со сопственоста и ги извршува налозите поврзани со остварување на правата од
сопственост;
ж) врши проверка на усогласеноста на портфолиото на задолжителниот пензиски фонд
со инвестиционите ограничувања согласно со овој закон и подзаконските акти;“.
Точките ѓ) и е) стануваат точки з) и ѕ).
Член 59
Во членот 118 ставот (3) се менува и гласи:
„На секој датум на процена чуварот на имот ја известува Агенцијата за вредноста на
нето средствата и на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд.“
По ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
„(4) Доколку постои неусогласеност на пресметките на нето средствата и на
сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд направени од друштвото
или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и од
чуварот на имот, друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни
пензиски фондови е должно да се усогласи со пресметките направени од чуварот на имот.
Чуварот на имот веднаш ја известува Агенцијата за начинот на разрешување на
неусогласеноста.
(5) Доколку, по проверката од членот 117 став (1) точка ж) од овој закон, чуварот на
имот утврди неусогласеност на портфолиото на задолжителниот пензиски фонд веднаш ја
известува Агенцијата.
(6) Чуварот на имот доставува до Агенцијата извештај за своето работење еднаш
годишно до 31 јануари за претходната година.
(7) Агенцијата поблиску ги пропишува периодот, формата и видот на податоците кои
треба да бидат содржани во извештаите од ставовите (3), (4), (5) и (6) на овој член.“
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Член 60
Во членот 125 став (5) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и да склучува нови
договори за програмирани повлекувања“.
Во ставот (6) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.
Член 61
Во членот 126 став (3) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани
членови“.
Член 62
Во членот 129 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или на пензиониран член“.
Член 63
Во членот 130 став (1) по бројот „136-а“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по
бројот „136-б“ се става запирка и се додаваат броевите „136-ѓ и 136-е“.
Член 64
Во членот 132 став (1) по бројот „136-г“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по
бројот „136-д“ се става запирка и се додаваат броевите „136-ѓ и 136-е“.
Член 65
Во членот 133 став (1) точка 3 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или на
пензиониран член“.
Во точката 4 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „или на пензионираните
членови“.
Во точката 6 по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и актите на Агенцијата“.
Во точката 8 по зборот „стандарди“ се додаваат зборовите: „и на формата и содржината
на финансиските извештаи пропишани од Агенцијата“.
Точката 11 се менува и гласи:
„инвестира средства од задолжителниот пензиски фонд спротивно на членовите 104,
105, 106, 107 и 108 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;“.
Во ставот (3) точка 3 по зборот „одржува“ се става запирка и се додава зборот
„пресметува“.
Во ставот (3) точка 4 бројот „(8)“ се заменува со бројот „(9)“.
По точката 9 се додаваат две нови точки 9-а и 9-б, кои гласат:
„9-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон;
9-б) не се вклучи во Центарот согласно со членот 39-е став (5) од овој закон;“.
Член 66
Во членот 134 став (1) точка 2 по бројот „(3)“ се става запирка, а бројот „и (4)“ се
заменува со броевите „(4) и (5)“.
Точката 4 се менува и гласи:
„постапи спротивно на членот 61 став (3) од овој закон;“.
Во точката 5 зборовите: „ставови (1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „став (1).“
Во точката 11 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните
членови“.
Точката 12 се менува и гласи:
„не ги доставува до Агенцијата информациите наведени во членот 96 став (1) од овој
закон и во актите пропишани од Агенцијата;“.
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Ставот (3) се менува и гласи:
“1) не донесе Кодекс за добро корпоративно управување и не работи согласно со
членот 4 став (3) од овој закон;
2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и не
определи лица согласно со членот 18-б од овој закон;
3) не воспостави организациона единица согласно со членот 21-а став (1) од овој закон;
4) не ги почитува обврските од членот 21-б ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;
5) не воспостави активности за управување со ризици, не назначи лице одговорно за
управување со ризици и не достави извештај согласно со членот 21-в ставови (1), (2) и (5)
од овој закон;
6) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од
ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со
членот 22 од овој закон;
7) постапи спротивно на членот 22-б од овој закон и
8) нема документ за инвестициона стратегија со содржина согласно со членот 112-а
ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата.“
Член 67
Во членот 135 став (1) точка 1 по зборот „став“ бројот „(5)“ се заменува со бројот „(6)“.
Точката 3 се менува и гласи:
„не ги исполни обврските од членот 63 став (3) од овој закон;“.
По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:
„5-а) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на задолжителен пензиски
фонд со деловен соработник согласно со членот 76 став (2) од овој закон;“.
Во точката 6 по зборот „членство“ се става запирка, а зборовите: „или времен договор
за членство“ се заменуваат со зборовите: „договор за премин или договор за
програмирани повлекувања“.
Во точката 8 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и на пензиониран член“.
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно
на членот 95 став (5) од овој закон.“
Член 68
Во членот 136 став (1) точка 1-а бројот „(6)“ се заменува со бројот „(5)“.
Точката 5 се менува и гласи:
„постапи спротивно на членот 118 од овој закон.“
Член 69
Во членот 136-г став (1) бројот „52“ се заменува со зборовите: „51 став (7)“.
Член 70
По членот 136-д се додаваат два нови члена 136-ѓ и 136-е, кои гласат:
„Член 136-ѓ
Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на физичко лице доколку како:
1) член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото доколку
не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон;
2) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 21-б ставови (5), (6), (7)
и (10) од овој закон и

16 од 18

Службен весник на РМ, бр. 13 од 23.1.2013 година

3) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на
ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 21-в став (3) од
овој закон.
Член 136-е
Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на Центарот доколку:
1) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното
лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (1) точка г) од
овој закон и
2) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон.“
Член 71
Членот 72 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително
капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 88/2008) се менува и гласи:
“(1) До денот на започнувањето со примена на Законот за исплата на пензии и
пензиски надоместоци од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
кога член на пензиски фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот за
пензиското и инвалидското осигурување, може да го повлече целиот износ од неговата
индивидуална сметка.
(2) До денот на започнувањето со примена на Законот за исплата на пензии и пензиски
надоместоци од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кога член
на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското
и инвалидското осигурување заради тоа што нема исполнето пензиски стаж најмалку 15
години, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.“
Член 72
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број
98/12), во членот 1 став (3) зборовите: „5-а која станува точка 5“ се заменуваат со бројот
„4-а“.
Член 73
Висината на надоместокот од придонеси од членот 52 став 1 од овој закон со кој се
менува членот 98 став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување, кој го наплатуваат друштвата или друштвата за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови се намалува секоја година и не може да
изнесува повеќе од 3,5% за 2014 година, 3,25% за 2015 година, 3% за 2016 година, 2,75%
за 2017 година, 2,5% за 2018 година и 2,25% за 2019 година од секој уплатен придонес.
Висината на месечниот надоместокот од вредноста на нето средствата од членот 52
став 2 од овој закон со кој се менува членот 98 став (1) точка б) од Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кој го наплатуваат
друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови се намалува секоја година и не може да изнесува повеќе од 0,045% за 2014
година, 0,04% за 2015 година, 0,04 % за 2016 година, 0,035% за 2017 година и 0,035% за
2018 година.
Сметано од 1 јуни 2013 година висината на надоместокот од придонесите од членот 52
став 1 од овој закон со кој се менува членот 98 став (1) точка а) од Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кој го наплатуваат
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друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови од секој уплатен придонес не може да изнесува повеќе од 3,75%, а висината на
месечниот надоместокот од вредноста на нето средствата од членот 52 став 2 од овој закон
со кој се менува членот 98 став (1) точка б) од Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување не може да изнесува повеќе од 0,045 %.
Член 74
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 75
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување.
Член 76
Одредбите на членот 31 од овој закон со кој се менува членот 61 од Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на
Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014
година.
Одредбите од членот 55 од овој закон со кој се брише членот 102 од Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на
Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јуни 2013
година.
Одредбите од членот 58 став (1) од овој закон со кој се менува членот 117 став (1)
точка ѓ) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/07, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1
јануари 2014 година.
Одредбите од членот 59 од овој закон со кој се менува членот 118 од Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на
Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014
година.
Член 77
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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