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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 15 

септември 2010 година. 
 

        Бр. 07-3791/1                                                                                             Претседател 
15 септември 2010 година                                                                 на Република Македонија,                      
            Скопје                                                                                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН 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), во членот 4 став (1) точката 12 се менува и 
гласи: 

“„Поврзано лице“ во однос на одредено правно лице или физичко лице е: 
а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите 

со право на глас или поседуваат помал процент и имаат посредна или непосредна 
контрола врз одлучувањето во тоа правно лице; 

б) кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, 
поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент и има 
посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице; 

в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува 
повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер 
поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото 
правно лице; 

г) физичко лице или правно лице коe има непосредна или посредна контрола, или се 
контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице; 

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор 
на правното лице и 
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ѓ) во врска со лицата наведени во оваа точка, лица кои се во сродство преку брак или 
посвојување, деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и 
внуци, на друг начин се крвно поврзани до втор степен, лица кои се во однос родител 
старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка и снаа, зет и родители на брачните 
другари;“.  

По точката 20 се додаваат три нови точки 21, 22 и 23,  кои гласат: 
“21. „Добра репутација“ е чесност, компетентност, работливост и поседување особини 

кои даваат сигурност дека лицето, со начинот на своето работење, нема да влијае во 
насока на загрозување на стабилноста и сигурноста на пензиското друштво и фондот со 
кој управува, како и нарушување на угледот и довербата;  

22. „Независен член на надзорен одбор“ е физичко лице кое:  
а) во последните пет години немало материјален интерес или деловен однос со 

друштвото како деловен партнер, како вработен или член на управен одбор или надзорен 
одбор на друштвото;  

б) не е поврзано лице на друштвото, вработен во поврзано лице на друштвото или 
застапува поврзано лице на друштвото;  

в) не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на 
друштвото и 

г) не работело и не работи во друштво за ревизија кое во последните три години 
вршело надворешна ревизија на работењето на друштвото и 

23. „Материјал за маркетинг“ е целокупниот материјал за рекламирање, промоција или 
информација, пред неговото издавање, дистрибуција или објавување во средствата за 
јавно информирање, кој се однесува на доброволниот пензиски фонд или на друштвото 
кое управува со тој фонд.“ 

 
Член 2 

Во членот 10 став  (2) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат 
зборовите: „и секоја негова измена.“ 

 
Член 3 

 Во членот 13 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Друштвото работи согласно со правилата за добро корпоративно управување. 
(3) Агенцијата ги пропишува правилата за добро корпоративно управување на 

друштвата.“  
 

Член 4 
Во членот 18 став (1) зборовите: „Основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: 

„Основната главнина“.  
Во ставот  (4) зборот „капиталот“ се заменува со зборовите: „основната главнина“. 
 

Член 5 
Членот 19 се менува и гласи: 
„(1) Основна главнина на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови 

изнесува најмалку 500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на уплата. 

(2) Kога средствата на доброволниот пензиски фонд со кој управува друштвото за 
управување со доброволни пензиски фондови ќе надминат 50.000.000 евра и во секој иден 
случај кога средствата на доброволниот пензиски фонд ќе се зголемат за дополнителни 
50.000.000 евра, тоа друштво е должно во рок од 45 работни дена да ја зголеми својата 
главнина најмалку до следниов износ: 
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Средства на доброволниот пензиски фонд Главнина на друштвото 
Од 50.000.001 евро до 100.000.000 евра  1.000.000 евра 
Од 150.000.001 евро до 200.000.000 евра  1.500.000 евра 
Од 250.000.001 евро до 300.000.000 евра  2.000.000 евра 
Од 350.000.001 евро до 400.000.000 евра  2.500.000 евра 
Од 450.000.001 евро до 500.000.000 евра  3.000.000 евра 
Од 550.000.001 евро до 600.000.000 евра  3.500.000 евра 
Од 650.000.001 евро до 700.000.000 евра  4.000.000 евра 
Од 750.000.001 евро до 800.000.000 евра  4.500.000 евра 
Над 800.000.001 евро 5.000.000 евра 

 
(3) Еврата се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народната 

банка на Република Македонија на денот на уплата. 
(4) Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови е должно во секое време 

да го одржува износот на главнината, но не помалку од една половина од износот на 
основната главнина од ставот (1) на овој член. 

(5) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото за управување со 
доброволни пензиски фондови согласно со ставот (2) на овој член, тоа друштво е должно 
во секое време да го одржува зголемениот износ на главнината.  

(6) Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови е должно во секое време 
да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од износот на основната 
главнина од ставот (1) на овој член. 

(7) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото за управување со 
доброволни пензиски фондови согласно со ставот (2) на овој член, тоа друштво е должно во 
секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од износот 
на главнината од ставот (2) на овој член. 

(8) Сопствените средства од ставовите (6) и (7) на овој член на друштвото за 
управување со доброволни пензиски фондови се состојат од основната главнина, 
резервите и други ставки, пресметани според методологија која ја пропишува Агенцијата.  

(9) Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови е должно во секое 
време да одржува износ на ликвидни средства како процент од основната главнина од 
ставот (1) на овој член, односно главнината од ставот (2) на овој член.  

(10) Минималниот процент на ликвидните средства од ставот (9) на овој член го 
пропишува Агенцијата.“ 

  
Член 6 

Членот 20 се менува и гласи: 
„(1) Основна главнина на друштвото за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови изнесува најмалку 1.800.000 евра во денарска противвредност по 
среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплата. 

(2) Kога средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови со кои 
управува друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ќе 
надминат 100.000.000 евра и во секој иден случај кога средствата на пензиските фондови 
ќе се зголемат за дополнителни 100.000.000 евра, тоа друштво е должно во рок од 45 
работни дена да ја зголеми својата главнина најмалку до следниов износ: 
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Средства на задолжителниот и 
доброволниот пензиски фонд кумулативно Главнина на друштвото 

Од 100.000.001 евро до 200.000.000 евра  2.800.000 евра 
Од 200.000.001 евро до 300.000.000 евра  3.800.000 евра 
Од 300.000.001 евро до 400.000.000 евра  4.800.000 евра 
Од 400.000.001 евро до 500.000.000 евра  5.800.000 евра 
Од 500.000.001 евро до 600.000.000 евра  6.800.000 евра 
Од 600.000.001 евро до 700.000.000 евра  7.800.000 евра 
Од 700.000.001 евро до 800.000.000 евра  8.800.000 евра 
Од 800.000.001 евро до 900.000.000 евра  9.800.000 евра 
Над 900.000.001 евро 10.000.000 евра 

 
(3) Еврата се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народната 

банка на Република Македонија на денот на уплата. 
(4) Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е 

должно во секое време да го одржува износот на главнината, но не помалку од една половина 
од износот на основната главнина од ставот (1) на овој член. 

(5) Доколку дојде до зголемување на  главнината на друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови согласно со ставот (2) на овој член, тоа 
друштво е должно во секое време да го одржува зголемениот износ на главнината.  

(6) Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е 
должно во секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од 
износот на основната главнина од ставот (1) на овој член. 

(7) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови согласно со ставот (2) на овој член, тоа 
друштво е должно во секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една 
половина од износот на главнината од ставот (2) на овој член. 

(8) Сопствените средства од ставовите (6) и (7) на овој член на друштвото за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се состојат од основната 
главнина, резервите и други ставки, пресметани според методологија која ја пропишува 
Агенцијата.  

(9) Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е 
должно во секое време да одржува износ на ликвидни средства како процент од основната 
главнина од ставот (1) на овој член, односно главнината од ставот (2) на овој член.  

(10) Минималниот процент на ликвидните средства од ставот (9) на овој член го 
пропишува Агенцијата.“ 

      
Член 7 

Во членовите 21 и 22 зборовите: „Основачкиот капитал„ се заменуваат со зборовите: 
„Основната главнина“. 

  
Член 8 

Членот 23 се менува и гласи:  
„(1) Друштвото е должно веднаш да ја извести Агенцијата за секое намалување на 

основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под 
износите утврдени во членовите 5 и 6 на овој закон. 

(2) Агенцијата може да го укине одобрението за управување со доброволен пензиски 
фонд на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови, доколку по 
намалување на основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните 
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средства под бараниот износ друштвото нема да изврши зголемување на основната 
главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства до бараниот износ, 
во рок кој не може да биде подолг од 12 месеци. 

(3) Агенцијата може да го укине одобрението за управување со доброволен пензиски 
фонд и одобрeнието за управување со задолжителен пензиски фонд на друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку по намалување на 
основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под 
бараниот износ друштвото нема да изврши зголемување на основната главнина, 
главнината, сопствените средства или ликвидните средства до бараниот износ, во рок кој 
не може да биде подолг од 12 месеци.“ 

 
Член 9 

 Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи: 
„Основачите кои поседуваат 51% од основната главнина на друштвото се банки, 

друштва за осигурување, друштва за управување со инвестициони фондови, странски 
друштва за управување со пензиски фондови и други финансиски институции, како и 
други правни лица кои, посредно или непосредно, поседуваат повеќе од 50% од акциите 
со право на управување на финансиски институции. Доколку нема основач или основачи 
кои поседуваат 51% од основната главнина на друштвото, тогаш сите основачи го 
исполнуваат овој услов.“ 

 
Член 10 

Во членот 25 став (1) зборовите: „основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: 
„основната главнина“. 

Во точката а) зборовите: „основна главнина“ се заменуваат со зборот „главнина“. 
Во ставовите (2) и (3) зборовите: „основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: 

„основната главнина“. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Доколку нема основач или основачи кои поседуваат 51% од основната главнина на 

друштвото за управување со доброволни пензиски фондови, тогаш сите основачи ги 
исполнуваат условите од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 11 

Во членот 26 став (1) точка а) зборот „капитал“ се заменува со зборот „главнина“. 
 

Член 12 
Во членот 27 став (4) зборовите: „акционерскиот капитал“ се заменуваат со зборовите: 

„основната главнина“.  
По ставот (4) се додава нов став (5), кој  гласи: 
“(5) Доколку постојат само две друштва за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови едното друштво не смее да купува акции од другото друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и тие не смеат да се 
спојуваат, присоединуваат, делат или на друг начин да се реорганизираат.“ 

 
Член 13 

Членот 28 се менува и гласи: 
„(1) Управниот одбор на друштвото  е составен од најмалку два члена. 
(2) Надзорниот одбор на друштвото е составен од најмалку четири члена. 
(3) Доколку се намали бројот на членови на управен одбор под оној предвиден во 

ставот (1) на овој член, надзорниот одбор е должен од своите редови да именува вршител 
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на должност член на управен одбор. Членот на надзорен одбор кој е именуван за вршител 
на должност во период на извршување на оваа должност, не смее да учествува во 
донесување на одлуките што се во надлежност на надзорниот одбор. Вршителот на 
должност е предмет на упис во Централниот регистар. 

(4) За член на управен одбор и надзорен одбор може да се именува лице кое, покрај 
условите предвидени во Законот за трговските друштва, ги исполнува и следниве услови: 

а)  има високо образование; 
б) има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, 

сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со 
задолжителни и/или доброволни пензиски фондови или финансиски услуги од кои три 
години работно искуство на раководна позиција; 

в) да не издржува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност во областите наведени во точката б) на овој став; 

г) да не издржува казна за кривично дело од областа на финансии и банкарството и 
предизвикување на стечај на правно лице и 

д) поседува добра репутација со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на 
друштвото и пензискиот фонд. 

(5) Агенцијата по службена должност обезбедува информации од надлежните 
институции во Република Македонија за ставот (4) точки в) и г) од овој член, а странецот 
сам обезбедува вакви информации од надлежните институции во странската земја. 

(6) Покрај условите од ставот (4) на овој член, член на управен одбор на друштвото 
дополнително треба да ги исполни следниве услови: 

а) да ги познава прописите од областа на капиталното финансирано пензиско 
осигурување и 

б) да достави програма за работење на друштвото и пензискиот фонд од својот 
делокруг на работа. 

(7) Најмалку еден од членовите на управниот одбор треба да има положен испит за 
инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство. 

(8) При изборот на членовите на надзорниот одбор се назначува кои членови се 
избираат како независни членови на надзорниот одбор. 

(9) Членовите на управниот одбор на друштвото треба да се вработат во друштвото по 
добивање на одобрението од Агенцијата. 

(10)  Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за избор на член на управен 
одбор или надзорен одбор на пензиско друштво.   

(11) Агенцијата го поништува, односно укинува одобрението за член на управен или 
надзорен одбор кога ќе утврди дека: 

а) одлуката за давање одобрение е донесена врз основа на невистинити и неточни 
податоци; 

б) во периодот по издавањето на одобрението добие документиран доказ дека членот 
повеќе не ги исполнува условите од овој член;   

в) членот извршил повреда на правилата за добро корпоративно управување, не работи 
согласно со поднесената програма за работа, не ја спроведува деловната политика на 
друштвото и пензискиот фонд или на друг начин ќе ги загрози интересите на членовите на 
пензискиот фонд и 

г) членот на управен одбор не се вработил во друштвото. 
 

Член 14 
Во членот 32 став (1) точка в) зборовите: „сопствениот капитал“ се заменуваат со 

зборот „главнината“. 



Службен весник на РМ, бр. 124 од 20.09.2010 година 

7 од 20 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Друштвото не може да поседува повеќе од 10% од основната главнина на субјектите од 

ставовите (2) и (3) на овој член.“ 
 

Член 15 
Членот 34 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија 

која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото. 
(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна 

контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото, особено на 
управувањето со средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензискиот фонд 
преку, но не ограничувајќи се на: 

а) оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола;  
б) оцена на поставеноста на информациониот систем;  
в) оцена на точноста и веродостојноста на финансиските извештаи на друштвото и 

задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд;  
г) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со 

закон и подзаконските акти од соодветната област;  
д) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите од областа на 

работење на друштвото, вклучувајќи ги и политиките за управување со ризик и етичкиот 
кодекс на друштвото;  

ѓ) оцена на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;  
е) оцена на услугите што друштвото ги добива од надворешни соработници и 
ж) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото. 
(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишен план за 

работа за наредната година во кој задолжително се наведува предметот на ревизија со опис 
на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на контролите во 
текот на годината со планирано времетраење за спроведување на контролите. Надзорниот 
одбор на друштвото го одобрува годишниот план за работа и го доставува до Агенцијата 
во рок од 15 дена од денот на неговото одобрување. 

(4) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува извештај за своето 
работење за претходната година и го доставува на усвојување на надзорниот одбор на 
друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата најдоцна до 31 март.  

(5) Надзорниот одбор на друштвото усвоениот извештај од ставот (4) на овој член го 
доставува до собранието на акционери на друштвото и истовремено го доставува до 
Агенцијата. 

(6) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи 
единствено за внатрешната ревизија.“ 

 
Член 16 

Во членот 38 став (1) во втората реченица по зборот „фонд“ се додаваат зборовите: „и 
барањето за запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови“. 

  
Член 17 

Во членот 39 став (1) точка ѓ) зборовите: „основачките акти и статутите“ се заменуваат 
со зборовите: „статутите или други основачки акти“. 

Во точката ж) зборовите: „основачки капитал“ се заменуваат со зборовите: „основна 
главнина“.   

Во точката з) по зборот „искуство“ се додаваат зборовите: „со препораки“.   
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Точката к) се менува и гласи:  
„информативен проспект за доброволниот пензиски фонд, програма за инвестициона 

стратегија на доброволниот пензиски фонд и програма за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам и“. 

 Во ставот  (2) зборовите: “Во рок од 30 дена од денот на” се заменуваат со зборот 
“По”. 

Во ставот  (3) се додава нова точка а), која  гласи: 
„а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам за вклученост на основачите во случаи на перење пари или финансирање на 
тероризам;“. 

Точките а) и б) стануваат точки б) и в). 
 

Член 18 
Во членот 43 став (1) зборовите: „заверени копии од основачките акти и статутот“ се 

заменуваат со зборовите: „заверена копија од статутот“. 
По ставот  (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
„(3) По полноважноста на одобрението за управување со доброволен  пензиски фонд 

Агенцијата го запишува доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  

(4) Запишувањето на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од 
денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“ 

Ставот (3) станува став (5). 
 

Член 19 
Во членот 44 став (1) зборот „претходно„ се брише. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за давање на одобрението од 

ставот (1) на овој член.“ 
  

Член 20 
Во членот 45 став  (1) во десеттиот ред по зборот „ закон“ се додаваат зборовите: „и на 

Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање 
на тероризам“. 

Во ставот (2) зборовите: „и неправилностите“ се бришат. 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) По укинување на одобрението за управување со доброволен пензиски фонд, на 

друштвото кое управувало со тој пензиски фонд соодветно се применуваат одредбите за 
ликвидација на друштва од Законот за трговските друштва или одредбите од Законот за 
стечај.“ 

 
Член 21 

Во членот 48 став (3) во втората реченица по зборот „фонд“ се додаваат зборовите: „и 
барањето за запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови“. 

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат: 
„(7) По полноважноста на одобрението за управување со доброволен пензиски фонд 

Агенцијата го запишува доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  
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(8) Запишувањето на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од 
денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“ 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (9) и (10).  
 

Член 22 
Во членот 54 став  (1) во втората реченица по зборот „фонд“ се додаваат зборовите: „и 

барањата за запишување на задолжителниот и доброволниот  пензиски фонд во регистарот 
на задолжителни и доброволни пензиски фондови“. 

  
Член 23 

Во членот 55 став  (1) точката ѓ) се менува и гласи: 
„за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од статутите или други основачки 

акти и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на 
управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани 
од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се 
покаже дека се исполнети условите од членот 26 на овој закон;“. 

Точката е) се менува и гласи:  
„документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, 

основачите кои ќе држат 51% од основната главнина на друштвото имаат големо искуство 
во управување со средства;”. 

Во точката ж) зборовите: „основачки капитал“ се заменуваат со зборовите: „основна 
главнина“.   

Во точката з) по зборот „искуство“ се додаваат зборовите: „со препораки“.   
Точката к) се менува и гласи: 
„информативни проспекти за пензиските фондови, програми за инвестициона 

стратегија на пензиските фондови и програма за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам и“. 

Во ставот (2) зборовите: “Во рок од 30 дена од денот на” се заменуваат со зборот “По”. 
Во ставот (3) се додава нова точка а), која  гласи: 
„а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам за вклученост на основачите во случаи на перење пари или финансирање на 
тероризам;“. 

Точките а) и б) стануваат точки б) и в). 
 

Член 24 
Во членот 59 став (1) зборовите: „заверени копии од основачките акти и статутот“ се 

заменуваат со зборовите: „заверена копија од статутот“. 
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
„(3) По полноважноста на одобренијата за управување со задолжителен и со доброволен 

пензиски фонд Агенцијата ги запишува задолжителниот и доброволниот пензиски фонд во 
регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и за секој фонд определува 
идентификациски број.  

(4) Запишувањето на задолжителениот и доброволниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица 
наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни 
пензиски фондови.“ 

Ставот (3) станува став (5). 
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Член 25 
Во членот 60 став (1) зборот „претходно“ се брише. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за давање на одобрението од 

ставот (1) на овој член.” 
Член 26 

Во членот 61 став (2) по зборот „фондови“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„како и запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови“, а зборот „барање“ се заменува со зборот „барања“. 

Во ставот (3) зборот „барањето“ се заменува со зборот „барањата“, а зборовите: 
„поднесува потпишано“ се заменуваат со зборовите: „поднесуваат потпишани“. 

Во ставот (4) зборовите: “Во рок од 30 дена од денот на” се заменуваат со зборот “По“. 
Во ставот (5) се додава нова точка а), која  гласи: 
„а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање 

тероризам за вклученост на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови 
и основачите во случаи на перење пари или финансирање тероризам;“. 

Точките а) и б) стануваат точки б) и в). 
 

Член 27 
Во членот 62 став (1) точка а) зборовите: „уплатен основачкиот капитал пропишан“ се 

заменуваат со зборовите: „уплатена основната главнина пропишана“.  
  

Член 28 
Во членот 65 став (1) зборовите: „заверени копии од основачките акти и статутот“ се 

заменуваат со зборовите: „заверена копија од статутот“.  
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
„(3) По полноважноста на одобрението за управување со доброволен  пензиски фонд 

Агенцијата го запишува доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  

(4) Запишувањето на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од 
денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“ 

Ставот (3) станува став (5). 
 

Член 29 
Во членот 66 став (1) зборот „претходно„ се брише, а втората реченица се менува и 

гласи: „За измените настанати надвор од контрола на друштвото, тоа е должно да ја 
извести Агенцијата.“ 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Агенцијата ги цени измените од ставот (1) на овој член согласно со одредбите за 

исполнување на условите од членот 62 на овој закон. 
(3) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за давање на одобрението од ставот 

(1) на овој член.” 
Член 30 

Во членот 67 став (2) во четвртиот ред по зборот „фондови“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „како и запишување на задолжителниот  пензиски фонд во регистарот 
на задолжителни и доброволни пензиски фондови“, зборот „барање“ се заменува со 
зборот „барања“, а зборовите: „и имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според 
реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година 
пред да се пријават како основачи“. 
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Во ставот (3) зборот „барањето“ се заменува со зборот „барањата“, а зборовите: 
„поднесува потпишано“ се заменуваат со зборовите: „поднесуваат потпишани“. 

Во ставот (4) зборовите: “Во рок од 30 дена од денот на” се заменуваат со зборот “По“. 
Во ставот (5) се додава нова точка а), која гласи: 
„а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање 

тероризам за вклученост на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и 
основачите во случаи на перење пари или финансирање тероризам;“. 

Точките а) и б) стануваат точки б) и в). 
 

Член 31 
Во членот 68 став (1) точка а) зборовите: „уплатен основачкиот капитал пропишан“ се 

заменуваат со зборовите: „уплатена основната главнина пропишана“.  
  

Член 32 
Во членот 71 став  (1) зборовите: „заверени копии од основачките акти и статутот“ се 

заменуваат со зборовите: „заверена копија од статутот“. 
По ставот  (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
„(3) По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд 

Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  

(4) Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот 
на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“ 

Ставот (3) станува став (5). 
 

Член 33 
Во членот 72 став (1) зборот „претходно“ се брише, а втората реченица се менува и 

гласи: „За измените настанати надвор од контрола на друштвото, тоа е должно да ја 
извести Агенцијата.“ 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Агенцијата ги цени измените од ставот (1) на овој член согласно со одредбите за 

исполнување на условите од членот 68 на овој закон. 
(3) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за давање на одобрението од ставот 

(1) на овој член.” 
 

Член 34 
Во членот 76 став (1) зборовите: „став (7)“ се заменува со зборовите: „став (3)“, а по 

зборовите: „68 од овој закон“ се додаваат зборовите: „или од Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување“. 

Во ставот  (2) зборовите: „и неправилностите“ се бришат. 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) По укинување на одобренијата за управување со задолжителен и со доброволен 

пензиски фонд на друштвото кое управувало со тие пензиски фондови, соодветно се 
применуваат одредбите за ликвидација на друштва од Законот за трговските друштва или 
одредбите од Законот за стечај.“ 

 
Член 35 

Во членот 79 став  (3) во втората реченица по зборот „фонд“ се додаваат зборовите: „и 
барањата за запишување на задолжителниот и доброволниот  пензиски фонд во регистарот 
на задолжителни и доброволни пензиски фондови“.  
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По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат: 
„(7) По полноважноста на одобренијата за управување со задолжителен и со доброволен  

пензиски фондови Агенцијата ги запишува задолжителниот и доброволниот пензиски фонд 
во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и им определува 
идентификациски број.  

(8) Запишувањето на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица 
наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни 
пензиски фондови.“ 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (9) и (10). 
 

Член 36 
Во членот 84 ставот (3) се брише. 
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4). 
Во ставот (4) точка в) по зборот „плата“ се додаваат зборовите: „ или како фиксен 

износ“. 
 

Член 37 
Во членот 94 став  (4) се додава втора реченица која гласи: „Договорот за членство 

може да се менува со анекс само доколку настане вклучување, промена или исклучување 
на физичкото лице - уплаќач од договорот.“ 

 
Член 38 

Во членот 95 ставот (6) се менува и гласи: 
 „Уплати во доброволен пензиски фонд, за себе или за друго физичко лице, не може да 

врши лице кое остварило право на пензија согласно со Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување кое повлекува средства согласно со Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување или кое остварува пензиски надоместок 
согласно со овој закон. Доколку член со доброволна индивидуална сметка оствари 
пензиски надоместок согласно со овој закон, осигурител може да уплаќа придонеси на 
неговата професионална сметка.“ 

 
Член 39 

Во членот 98 став  (1) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат 
зборовите:  „и финансирање на тероризам“. 

 По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување врши 

супервизија на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на 
друштвата.“ 

 
Член 40 

Во членот 107 ставот (4) се менува и гласи: 
„Заради обезбедување фер и објективно информирање на јавноста друштвото кое 

управува со доброволен пензиски фонд е должно да го достави секој материјал за 
маркетинг на одобрување до Агенцијата и не смее да објави или емитува неодобрен 
материјал за маркетинг. Доколку претставник на друштвото дава усна изјава или интервју 
за кои претходно не бил известен, друштвото е должно дадената изјава или интервју на 
соодветен медиум да ја достави до Агенцијата во рок од три дена по давањето на 
изјавата,односно интервјуто.“  

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
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„(6) Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот 
промотивен материјал на доброволните пензиски фондови и на друштвата кои управуваат 
со нив.“  

Член 41 
Во членот 108 ставот (1) се брише.  
 

Член 42 
Во членот 109 став (7) зборовите: „или Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување“ се бришат.  
Во ставот (8) се додава нова реченица која гласи: „Друштвото за управување со 

доброволни пензиски фондови е должно да поднесе барање од име на агентот за негово 
запишување во регистарот на агенти доколку лицето ги исполнува условите и да достави 
барање за бришење на агентот од регистарот на агенти доколку не исполнува некој од 
условите од членот 77 став (6) на Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување.“ 

Член 43 
Членот 113 се менува и гласи: 
„(1) Секое друштво е должно да има информативниот проспект за доброволниот 

пензиски фонд со кој управува. Информативниот проспект содржи целосни, точни и 
објективни податоци за доброволниот пензиски фонд и друштвото кое управува со тој 
фонд, кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во 
доброволниот пензиски фонд, и тоа:  

а) назив и седиште на друштвото и фондот со кој управува; 
б) имињата на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото; 
в) имињата и адресите на акционерите и нивното учество во основната главнина на 

друштвото; 
г) назив и седиште на чуварот на имот и податоци за евентуални промени на чуварот на 

имот направени претходната година и причините за таквите промени; 
д) податоци за ревизорот на доброволниот пензиски фонд и друштвото; 
ѓ) основните принципи на инвестирањето за периодот од ставот (1) на овој член и 

самоограничувањата при инвестирањето освен ограничувањата утврдени во овој закон; 
е) одговорност при носење на инвестициони одлуки; 
ж) надоместоци, провизии и сите други трошоци што се наплатуваат од членовите на 

доброволниот пензиски фонд; 
з) начин на зачленување и премин; 
ѕ ) начин на известување на членовите; 
и) право на пензиски надоместок; 
ј) портфолиото на доброволниот пензиски фонд; 
к) бројот на членовите на доброволниот пензиски фонд; 
л) нето вредноста на средствата на доброволниот пензиски фонд и 
љ) други податоци за работењето на друштвото што може да ги пропише Агенцијата 

заради обезбедување на транспарентност.  
(2) Информативниот проспект од ставот (1) на овој член друштвото е должно да го 

објави најдоцна до 31 март секоја тековна година со состојба на 31 декември претходната 
година на веб страницата на друштвото и во еден од најтиражните дневни весници што се 
дистрибуира на целата територија на Република Македонија. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член во рок од 15 дена од уписот на доброволниот 
пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови, 
друштвото е должно да го објави информативниот проспект со податоци од ставот (1) 
точки а), б) в), г), д), ѓ), е), ж), з), ѕ), и) и љ) на овој член.  
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(4) Друштвото е должно да ги достави, по барање од член на доброволниот пензиски 
фонд, информативниот проспект и статутот на доброволниот пензиски фонд со кој 
управува и истите да ги даде на увид на секое лице кое ќе се пријави за членство во 
доброволниот пензиски фонд со кој управува тоа друштво.“ 

 
Член 44 

Во членот 114 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Известувањата од ставовите (1) и (3) на овој член, по претходна писмена 

согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставуваат и во електронска 
форма.“ 

  
Член 45 

Членот 116 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото е должно на Агенцијата да и ги доставува следниве информации: 
а)  тримесечни неревидирани и годишни неревидирани и ревидирани финансиски 

извештаи за друштвото; 
б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи 

и годишни неревидирани и ревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни 
извештаи за доброволниот пензиски фонд; 

в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на доброволниот пензиски 
фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и 
правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност; 

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на имот, трансакции, маркетинг, агенти 
и другите трошоци; 

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;  
ж) информација за доставени известувања до членовите од членот 114 ставови (1) и (3) 

на овој закон; 
з) подетални податоци за бројот на членовите на доброволниот пензиски фонд, бројот 

на членовите кои се зачлениле во доброволниот пензиски фонд во текот на годината, 
бројот на оние кои преминале во други доброволниот пензиски фондови, бројот на 
починати членови и бројот на членови кои оствариле пензиски надоместок;  

ѕ) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни ревизии и 
и) 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 ставт (1) точки а) и б) на овој член 
се доставуваат во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесуваат 
извештаите. 

(3) Податоците од ставот (1) точка в) на овој член се доставуваат за секој датум на 
процена најдоцна следниот работен ден. 

(4) Податоците од ставот (1) точка г) 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) и ѓ) на овој член се доставуваат еднаш годишно, 
најдоцна до 15-тиот ден од завршувањето на деловната година. 

(6) Податоците од ставот (1) точка ж) на овој член се доставуваат во рок од еден месец  
од завршувањето на периодот за кој се однесуваат податоците. 

(7) Извештаите од став (1) точка ѕ) на овој член се доставуваат за секое тримесечје, 
најдоцна до петтиот ден во месецот за претходното тримесечје. 
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(8) 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 46 

Во членот 117 став (1) точка в) зборот „индивидуалната“ се заменува со зборовите: „ 
доброволна индивидуална или професионална“. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член го уплатува член на доброволен 

пензиски фонд при пренос на средствата од една на друга доброволна индивидуална 
сметка кога членот преминува во друг доброволен пензиски фонд, а го уплатува 
осигурител при пренос на средствата од една на друга професионална сметка кога 
осигурителот преминува во друг  доброволен пензиски фонд. Друштвото или 
претставникот на друштвото кое управува со пензискиот фонд, во кој пристапува членот, 
не смее да го плати овој надоместок.“ 

Во ставот (3) точка в) по зборот „осигурител“ се додаваат зборовите: „или поради 
исклучување на учесникот од професионална пензиска шема“. 

 
Член 47 

Во членот 118 став (2) зборовите: „надоместоците од членот 117 став (1) точки а) и б) 
на овој закон може да се намалат“ се заменуваат со зборовите: „надоместокот од членот 
117 став (1) точката а) на овој закон може да се намали“. 

 
Член 48 

Во членот 119 став (1) зборовите: „и за секој предлог за намалување на надоместоците 
од членот 117 став (1) на овој закон, најмалку 30 дена пред нивното воведување“ се 
бришат. 

Во ставот (2) по зборот „објавува“ се додаваат зборовите: „на веб страницата на 
друштвото“. 

 
Член 49 

 Во членот 124 став (3) и членот 134 став (1) точка е) зборовите: “по претходно 
мислење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија” се бришат. 

 
Член 50 

Во членот 131 став (1) точка л) зборовите: „хартии од вредност“ се заменува со зборот 
„инструменти“. 

Во точката љ) запирката и зборовите: “по претходно мислење на Комисијата за хартии 
од вредност” се бришат. 

 
Член 51 

Членот  132 се менува и гласи: 
„(1) Средствата на доброволниот пензиски фонд може 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, освен во случај на обврзници и други хартии од 
вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија или земја членка на 
Европската унија  или на ОЕЦД.  

(2) Најмногу 5% од вредноста на средствата на доброволниот пензиски фонд може да 
се инвестираат во инструменти, освен депозити и сертификати за депозит, издадени од ист 
субјект кој не е основан од државата и е регистриран во Централниот регистар на 
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Република Македонија или во земја членка на Европската унија или на ОЕЦД, при што 
најмногу до 7,5% од средствата на доброволниот пензиски фонд може да се инвестираат 
во инструменти, освен депозити и сертификати за депозит, на вакви меѓусебно поврзани 
субјекти.  

(3) Најмногу 10 % од средствата на доброволниот пензиски фонд може да се 
инвестираат во депозити и сертификати за депозит на една банка која има дозвола 
издадена од Народната банка на Република Македонија, освен во депозити и сертификати 
за депозит во банка која е чувар на имот на доброволниот пензиски фонд каде што може 
да се инвестира најмногу 5% од средствата на доброволниот пензиски фонд. Најмногу до 
7,5% од средствата на доброволниот пензиски фонд може да се инвестираат во депозити и 
сертификати за депозит на меѓусебно поврзани банки.  

(4) Агенцијата може да пропише ограничувања на вложувањата на одделни видови 
инструменти различни од ограничувањата утврдени во овој член и членот 133 на овој 
закон кои ќе важат во рок пропишан од Агенцијата, но не подолг од пет години. 
Ограничувањата не можат да бидат целосно или делумно укинати без претходно писмено 
известување до секое друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.“ 

 
Член 52 

Во членот 135 став  (4) бројот „180“ се заменува со бројот  „540“. 
 

Член 53 
Во членот 136 точка в) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат 

зборовите: „освен гаранции за задолжување од членот 141 став (1) на овој закон“. 
 

Член 54 
Во членот 149 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Доколку банката престане да исполнува некој од условите од ставот (2) на овој 

член во периодот додека е чувар на имот на доброволен пензиски фонд, е должна веднаш 
да ги извести друштвото и Агенцијата и да преземе активности за усогласување со 
одредбите од ставот (2) на овој член во период не подолг од три месеци од денот кога 
престанала да исполнува некој од условите.“ 

 
Член 55 

Членот  158 се менува и гласи:  
„(1) На доброволните придонеси уплатени од страна на осигурител за своите вработени 

и членови не се пресметува и плаќа персонален данок на доход. Износот на 
ослободувањето за една календарска година не може да биде поголем од четири просечни 
месечни бруто плати во Републиката, објавени за претходната година, по вработен или 
член 

(2) Членот на доброволниот пензиски фонд кој уплаќа сопствени средства во 
пензискиот фонд кои се претходно оданочени, има право на поврат на персоналниот данок 
на доход пресметан на износот на уплатениот придонес во доброволниот пензиски фонд. 
Износот на кој се пресметува повратот за една календарска година не може да биде 
поголем од четири просечни месечни бруто плати во Републиката, објавени за 
претходната година 

(3) Членот на доброволен пензиски фонд за средствата уплатени на негова 
индивидуална сметка од физичко лице, кои се претходно оданочени, има право на поврат 
на персоналниот данок на доход  пресметан на  износот на уплатениот придонес во 
доброволниот пензиски фонд. Износот на кој се пресметува повратот за една календарска 
година не може да биде поголем од четири  просечни бруто месечни плати во 
Републиката, објавени за претходната година 
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(4) Повратот на персоналниот данок на доход на членовите од ставовите (2) и (3) на 
овој член се врши на годишно ниво директно на доброволната индивидуална сметка на 
членот на пензискиот фонд со доставување на барање за поврат на данок од страна на 
членот или физичкото лице за сметка на членот.  

(5) Министерот за финансии поблиску ги пропишува начинот на вршење на повратот 
на данокот на индивидуалната сметка на член на доброволен пензиски фонд, како и 
формата и содржината на барањето од ставот (4) на овој член.“ 

 
Член 56 

Во членот 164 став (1) по бројот „167“ се додава бројот „167-а„ и се става запирка. 
 

Член 57 
Во членот 165 став (1) зборовите: „до 50.000“ се бришат. 
 Во точката 2 зборовите: „го уплати капиталот“ се заменуваат со зборовите: „ ја уплати 

основната главнина“. 
Во точката 3 зборовите: „основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: „основната 

главнина“. 
 Точката 15 се менува и гласи: 
„инвестира средства од доброволниот пензиски фонд спротивно на инструментите и 

ограничувањата предвидени во членовите 131, 132, 133 и 134 од овој закон;“. 
 Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износот од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштво за управување со 

доброволни пензиски фондови, доколку: 
1) врши дејности што не се предвидени во членот 16 став (1) од овој закон; 
2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со членот 19 ставови (2), (4) и (5) од 

овој закон; 
3) не ги одржува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по методологија 

пропишана од Агенцијата согласно со членот 19 ставови (6) и (7) од овој закон; 
4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 19 став (9) од овој закон; 
5) изврши спојување спротивно на членовите 47, 48 и 51 од овој закон; 
6) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 44 став  (1) од овој 

закон; 
7) управува со задолжителен пензиски фонд без одобрение од Агенцијата од членот 67 

став  (1)  на овој закон и 
8) поднесе барање за одобрение за дозвола за вршење на дејност - управување со 

задолжителни пензиски фондови и во поднесената документација приложи неточни 
податоци спротивно на членот 67 став (2) од овој закон.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Глоба во износот од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштво за управување со 

задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку: 
1) врши дејности што не се предвидени во членот 16 став (2) од овој закон; 
2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со членот 20 ставови (2), (4) и (5) од 

овој закон; 
3) не ги одржува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по методологија 

пропишана од Агенцијата согласно со членот 20 ставови (6) и (7) од овој закон; 
4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 20 став (9) од овој закон; 
5) купи акции на друго друштво за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови или се реорганизира, спротивно на членот 27 став (5) од овој закон; 
6) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 60 став (1) од овој 

закон; 
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7) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 66 од овој закон; 
8) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 72 од овој закон и 
9) изврши спојување спротивно на членовите 78, 79 и 82 од овој закон.“ 
Во ставот (9) зборовите: „до 5.000“ се бришат. 
 

Член 58 
Во членот 166  став  (1) зборовите: „до 30.000“ се бришат. 
Во точката 2 по бројот „33“ се додаваат зборовите: „став (2)“. 
Точката 7 се менува и гласи:  
„дава погрешни и неточни информации за доброволниот пензиски фонд, за 

професионалната пензиска шема или за друштвото кое управува со тој фонд во смисла на 
членот 107 став (1) од овој закон;“. 

Во точката 10 по бројот „116“ се додаваат зборовите: „став (1)“.  
Точката 13 се менува и гласи: 
„постапи спротивно на ограничувањата предвидени со членот 135 од овој закон;“. 
Во ставот (2) зборовите: „за управување со пензиски фондови“ се бришат.  
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот 

од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.“ 
Во ставот (4) зборовите: „за управување со пензиски фондови“ се бришат. 
 

Член 59 
Во членот 167 став  (1) зборовите: „до 10.000“ се бришат. 
Точката 3 се менува и гласи: 
„дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за доброволниот 

пензиски фонд во смисла на членот 107 став (2) од овој закон.“ 
Во точката 5 зборовите: „(3) и (4)“ се заменуваат со зборовите: „и (3)“. 
Точката 6 се менува и гласи: 
„не достави информативен проспект и статут на член на доброволен пензиски фонд, не 

ги даде на увид на лице согласно со членот 113 став (4) од овој закон;“. 
Во ставот (2) зборовите: „за управување со пензиски фондови“ се бришат. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износ до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот 

од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.“ 
Во ставот (4) зборовите: „за управување со пензиски фондови“ се бришат. 
Во ставот (3) зборовите: „до 2.000“ се бришат. 
 

Член 60 
По членот 167 се додава нов член 167-а, кој гласи: 
 

„167-а 
„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 

на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или друштво за управување 
со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку: 

1) не постапи по некое од барањата од членот 28 став (3) на овој закон; 
2) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до 

Агенцијата согласно со членот 34 ставови (3), (4) и (5) од овој закон;  
3) не достави на одобрување до Агенцијата или објави неодобрен материјал за 

маркетинг, не ја извести Агенцијата за усната изјава или интервју во пропишаниот рок, 
согласно со членот 107 став (4) од овој закон;  
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4) не доставува податоци и информации до Агенцијата во роковите предвидени со  
членот 116 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој закон и 

5) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето средствата на доброволниот 
пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на доброволниот пензиски 
фонд согласно со членот 126 ставови (1) и (2) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 
на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, доколку: 

- не постапи согласно со членот 109 став (8) од овој закон “ 
 

Член 61 
Во членот 168 став (1) зборовите: „до 50.000“ се бришат.  
Во ставот (1) се додава нова точката 1, која гласи: 
„1) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (6) од Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;“. 
Точката 1 станува точка 1-а. 
Во ставот  (3) зборовите: „до 5.000“ се бришат. 
 

Член 62 
Во членот 169 став  (1) зборовите: „1.500 до“ се бришат. 
 

Член 63 
Во членот 170 став (1) износот „500“ се заменува со износот „1.000“. 
Точката 1 се брише.  
 

Член 64 
Во членот 171 став (1) зборовите: „до 7.000“ се бришат. 
Во ставот (3) зборовите: „до 2.000“ се бришат.  
 

Член 65 
Во членот 172 став (1) зборовите: „до 30.000“ се бришат. 
Во ставот (2) зборовите: „до 3.000 „се бришат. 
 

Член 66 
Агенцијата ги запишува постојните доброволни пензиски фондови во регистарот на 

задолжителни и доброволни пензиски фондови и им определува идентификациски број во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член  67 

Постојните друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се 
должни да се усогласат со одредбите кои се однесуваат на членот 28 ставови (7) и (8) од 
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 7/2008), во рок од една година од денот на влегувањето  во сила 
на овој закон.  

 
Член 68 

Одредбата која се однесува на членот 95 став (6) од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2008), нема да се применува на физички лица кои уплаќале придонес на доброволна 
индивидуална сметка на член на доброволен пензиски фонд врз основа на договор за 
членство  до денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 69 
Износот на ослободување од персонален данок на доход на доброволните придонеси 

уплатени од страна на осигурител за своите вработени и членови за 2009 и 2010 година не 
може да биде поголем од шест просечни месечни нето плати во Републиката, објавени за 
претходната година по вработен или член. 

Износот на кој се пресметува повратот на персоналниот данок на доход на членот на 
доброволниот пензиски фонд кој уплаќа сопствени средства во доброволен пензиски фонд 
за 2009 и 2010  година не може да биде поголем од шест просечни месечни нето плати во 
Републиката, објавени за претходната година. 

Износот на кој се пресметува повратот на персоналниот данок на доход на членот на 
доброволниот пензиски фонд за средствата уплатени на негова индивидуална сметка од 
физичко лице за 2009 и 2010  година не може да биде поголем од шест просечни месечни 
нето плати во Републиката, објавени за претходната година. 

 
Член 70 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 71 

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


