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20080881656
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 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 11 јули
2008 година.
Бр. 07-2857/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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 и 29/2007), во
членот 1 став (3) по зборот “Агенција“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата
се бришат.
Член 2
Во членот 2 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови основано согласно со
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурувањe“.
Член 3
Во членот 3 став (1) точките 1), 2), 3) и 7) се менуваат и гласат:
„1) „Друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е
основано и работи согласно со овој закон.
2) „Задолжителен пензиски фонд“ е отворен инвестиционен фонд основан и
управуван од страна на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.
3) „Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување“ е
агенција на која и е доверена супервизија на работењето на друштвата за управување со
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задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со доброволни пензиски
фондови, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и
професионалните пензиски шеми во согласност со овој закон.
7) „Пренос на средства“ е пренесување на средствата од сметката на членот отворена
во еден пензиски фонд, во друг пензиски фонд со кој управува друго друштвo за
управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови.“
Пo точката 8 сe додаваат три нови точки 9, 10 и 11 кoи гласат:
“9) „Трансакциони провизии“ се надоместокот за берза на хартии од вредност,
надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои
вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на
пензиските фондови.
10) „Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“ е
акционерско друштво кое управува со задолжителен и со доброволен пензиски фонд
согласно со овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување.
11) „Пензиско друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски
фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.“
Член 4
Во член 4 по зборот „уредено“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се
бришат.
Член 5
Во членот 7 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „и друштво
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 6
Во член 11 став (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите:
„што се води во Централниот регистар на Република Македонија”.
Во ставот (3) зборовите: “Судот каде што се води трговскиот регистар” се заменуваат
со зборовите: “Централниот регистар на Република Македонија”.
Член 7
Во членот 13 став (1) по зборот „закон” се додаваат зборовите: „пресметан според
методологија”.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Методологијата за пресметка на капиталот од ставот (1) на овој член ја пропишува
Агенцијата.”
Член 8
Во членот 16 ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:
“(5) Доколку постојат само две друштва едното друштво не смее да купува акции од
другото друштво за управување со пензиски фондови и тие не смеат да се спојуваат,
присоединуваат, делат или на друг начин да се реорганизираат.
(6) Доколку постојат повеќе од две друштва едно друштво не смее да купува акции од
друго друштво за управување со пензиски фондови, освен во случај на спојување и
присоединување на друштвата.”
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Член 9
Во членот 17 став (3) точка в) зборовите: „мерка на безбедност” се заменуваат со
зборовите: „прекршочна санкција”.
Член 10
Во членот 20 став (1) точка а) по зборот „лица“ зборовите: „вклучувајќи и други
друштва за управување со пензиски фондови“ се бришат.
Член 11
Во членовите 21 ставови (1), (2) и (5), 41, 44, 45 став (1) точка в), 59 ставови (7) и (9), 68
ставови (2) и (3) точка б), 72, 78, 87 став (1) точка б), 97, 102 ставови (2) и (3), 104 став (2),
108 став (1) точка д) потточка 1), 109, 112, 113 став (1), 117 ставови (1) точка д) и (2), 118
став (2), 119 став (1), 120 став (4), 121 став (2), 122 ставови (1) и (2), 123 став (2) и 126
ставови (1), (2) и (5) по зборот „друштво“ во различен член и број се додаваат зборовите:
„или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 12
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
“Член 21-а
(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 преку:
а) следење на спроведувањето на прописите;
б) следење на спроведувањето на интерните процедури и политики и
в) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото.
(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишна програма за
работа за наредната година и извештај за внатрешната ревизија за претходната година и ги
доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото, најдоцна до 31 март.
(4) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи
единствено за внатрешната ревизија.
(5) Организационата единица од ставот (1) на овој член е должна да ги достави
програмата и извештајот од ставот (3) на овој член до Агенција, истовремено со нивното
доставување до надзорниот одбор на друштвото.“
Член 13
Во членот 22 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Друштвото е должно да објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со
мислење на овластениот ревизор, во најмалку еден дневен весник и на својата веб
страница, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на собранието на
друштвото.”
Член 14
По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:
“Член 22-а
(1) Претставници на друштвата задолжително учествуваат на обуки од областа на
капитално финансирано пензиско осигурување организирани од Агенцијата.
(2) Агенцијата ги пропишува видот на обуките и начинот на нивното спроведување.”
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Член 15
По членот 39 се додава нова Главата III а со наслов кој гласи: “ОСНОВАЊЕ НА
ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ” и десет нови члена 39-а, 39б, 39-в, 39-г, 39-д, 39-ѓ, 39-е, 39-ж, 39-з и 39-ѕ, кои гласат:
„Член 39-а
(1) Друштво за управување со пензиски фондови се основа врз основа на дозвола од
Агенцијата и управува со пензиски фонд врз основа на одобрение за управување со
пензиски фонд.
(2) Во Централниот регистар на Република Македонија може да се изврши упис на
друштвото само ако тоа има дозвола од Агенцијата издадена согласно со условите
пропишани со овој закон.
(3) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот и постапката за добивање дозвола за
основање и одобрение за управување со пензиски фонд.
Член 39-б
(1) Заради добивање на дозвола за основање на друштво заинтересираните лица
доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во членот 39-в од овој
закон и деловен план кој ги содржи поединостите за сите надоместоци и провизии што ќе
се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за управување со пензиски фонд
се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.
(2) Барањата од ставот (1) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени
потписници на лицето или лицата кои би биле основачи на друштво, во форма пропишана
од Агенцијата. Во случај да има повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден
барател, барањата со документација се поднесува заеднички од името на сите лица.
Член 39-в
(1) Кон барањата од членот 39-б став (1) на овој закон се доставува следнава
документација:
а) нацрт на статут на друштвото;
б) нацрт на статут на пензискиот фонд со кој ќе управува;
в) нацрт на договор со чувар на имот;
г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека
доколку добијат дозвола ќе основаат друштво и пензиски фонд согласно со овој закон;
д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснувања за
карактерот на таквата поврзаност;
ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од основачките акти и статутите
на друштвата 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 15 ставови (1) и (3) на овој закон;
е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата,
основачите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото имаат големо
искуство во управување со средства и имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според
реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година
пред да се пријават како основачи;
ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име
основачки капитал на друштвото;
з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на
друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции
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доколку добијат дозвола за основање и да ги задоволат сите услови пропишани со овој
закон вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува конфликт на
интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на
претходното професионално искуство;
ѕ) податоци за лица со посебни овластувања и одговорности кои се предлага да бидат
одговорни за инвестиционите одлуки;
и) уверенија дека на лицата кои се членови на органите на раководење и управување на
друштвото не им е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на професија,
дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството,
осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управувањето со пензиски
фондови или финансиски услуги;
ј) план за имплементирање на основањето на друштво и пензиски фонд, како и
организационен план за структурата на друштвото;
к) програма за инвестиционата стратегија на пензискиот фонд и
л) други потребни документи кои ги пропишува Агенцијата.
(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањата од членот 39-б став (1) на овој
закон, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и податоци.
(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и
документацијата и за таа цел може:
а) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции
во Република Македонија и во странство и
б) да прибира документи и податоци од други извори.
Член 39-г
Агенцијата издава дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски
фонд на заинтересирани лица, врз основа на документите и податоците од членот 39-в на
овој закон, доколку не е спротивно на интересите на осигурениците кои би можеле да се
зачленат во иден пензиски фонд кој ќе се основа согласно со овој закон и по оцена за
исполнување на следниве услови:
а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола,
во предложеното друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропишан со овој закон;
б) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите
располагаат со финансиски средства за таа намена;
в) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите ги
исполнуваат условите за основачи од членовите 14 и 15 на овој закон;
г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени за
членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото
управување, ги исполнуваат условите утврдени со овој закон;
д) документите поднесени согласно со членот 39-в од овој закон содржат одредби кои
нема да ги загрозат интересите на членовите на пензискиот фонд или во тие документи не
се пропуштени одредби со кои во доволна мера се заштитени тие интереси;
ѓ) барателите докажале дека обезбедиле или ќе обезбедат навремено склучување
договори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно со овој закон;
е) предложениот назив на идното друштво или називот на идниот пензиски фонд нема
да ги доведе во заблуда членовите на фондот, идните членови и кое било друго лице кое
би можело да има контакти со друштвото и пензискиот фонд;
ж) работењето на друштвото и на пензискиот фонд ќе се врши согласно со стандардите
на управување со пензиски фондови и добрите деловни обичаи и
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з) од документите и од податоците произлегува дека идното друштво нема да врши други
дејности, освен оние за кои е овластено врз основа на овој закон и кои се директно поврзани
со управувањето со пензиски фонд.
Член 39-д
(1) Агенцијата одлучува за барањата од членот 39-б став (1) на овој закон во рок од 60
дена од приемот на барањата.
(2) На заинтересираните лица на кои им се прифатени барањата Агенцијата им издава
дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд.
(3) Заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање и условно
одобрение за управување со пензиски фонд се должни да основаат друштво согласно со
поднесената документација, врз основа на Законот за трговските друштва и овој закон.
Друштвото мора да биде основано во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а од
оправдани причини Агенцијата може да го продолжи рокот за најмногу 90 дена.
(4) Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање не
основаат друштво во рокот определен со ставот (3) на овој член, по истекот на тој рок
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање.
Член 39-ѓ
(1) На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола Агенцијата им доставува
одлука со образложение за одбивањето. Овие одлуки се достапни на јавноста.
(2) Против одлуката од ставот (1) на овој член заинтересираното лице може да поднесе
тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува
извршувањето на одлуката.
Член 39-е
(1) Друштвото ја известува Агенцијата за основањето и уписот во Централниот регистар
на Република Македонија во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да
достави заверени копии од основачките акти и статутот на друштвото, последните верзии на
документите од членот 39-в став (1) точки (б) и (в) на овој закон, копија од условното
одобрение од членот 39-г на овој закон и други документи во врска со работењето со
пензискиот фонд пропишани од Агенцијата.
(2) По исполнување на условите предвидени во членот 39-д став (3) на овој закон и
ставот (1) на овој член условното одобрение за управување со пензиски фонд станува
полноважно.
(3) Друштвото не може да започне со активности на управување со пензиски фонд, како
и маркетинг и испитување на јавното мислење пред добивање на дозволата за основање,
одобрението за управување со пензиски фонд и пред уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.
Член 39-ж
Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, лицата со
посебни овластувања и одговорности или измени и дополнувања на документите и
податоците наведени во членот 39-в на овој закон, подлежат на претходно одобрение од
страна на Агенцијата, освен ако промените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги
презело сите потребни мерки за спречување на тие промени. Агенцијата ги цени таквите
промени согласно со одредбите од членот 39-г на овој закон.
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Член 39-з
(1) Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со пензиски фонд
од истите причини заради кои одбива барање согласно со членот 39-в на овој закон,
заради неисполнување на условите од членот 39-г на овој закон, по настанување на
условите од членовите 13 став (4), 53 став (6), 126 став (1) и 143 став (4) на овој закон,
заради злоупотреба на податоци за времено распределени осигуреници и членови или во
други случаи на грубо кршење на одредбите на овој закон и на барање од друштвото.
(2) Пред да го повлече или укине одобрението за управување со пензиски фонд,
Агенцијата ќе го повика друштвото и ќе му даде можност да ги отстрани незаконитостите и
неправилностите во работењето во рок определен од Агенцијата, освен доколку смета дека
таквата можност би била во спротивност со интересите на членовите на пензискиот фонд
или на јавниот интерес.
(3) Агенцијата веднаш ќе го извести друштвото за одлуката за повлекување или
укинување на одобрението за управување со пензиски фонд.
(4) Против одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член друштвото може да
поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува
извршувањето на одлуката
(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за повлекување или укинување на
одобрение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член.
Член 39-ѕ
(1) Друштвото на кое му е повлечено одобрението за управување со пензиски фонд врз
основа на членот 39-з од овој закон продолжува да работи под надзор на Агенцијата, на
начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и
социјална политика.
(2) Доколку на друштво му се укине одобрението за управување со пензиски фонд, врз
основа на членот 39-з од овој закон, заради заштита на интересите на членовите на
пензиските фондови Агенцијата го презема управувањето и раководењето со тој пензиски
фонд, до исполнување на условите од ставот (3) на овој член, на начин пропишан од
Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.
(3) Кога одлуката за укинување на одобрението ќе стане конечна и доколку има
најмалку две друштва, Агенцијата ги распределува членовите во постојните пензиски
фондови со кои управуваат тие друштва согласно со членот 58 став (8) од овој закон, на
начин пропишан од Агенцијата.“
Член 16
Во членот 45 став (1) точка б) зборот „брокерските” се заменува со зборот
„трансакционите”.
Член 17
Во членот 46 став (1) зборовите: „друштвата за управување со пензиски фондови и
пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва и задолжителните
и доброволните пензиски фондови“.
Во ставот (2) по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „со јавни овластувања утврдени
со овој закон“.
Во ставот (7) зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите:
„задолжителните и доброволните пензиски фондови“.
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Член 18
Членот 47 се менува и гласи:
“(1) Агенцијата ги врши следниве работи:
а) спроведува активности за прибирање барања за основање пензиски друштва , издава,
повлекува и одзема дозволи за основање на пензиски друштва, издава дозволи за вршење
дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозволи за вршење дејност –
управување со задолжителни пензиски фондови и издава, одобренија за управување со
задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;
б) врши супервизија на работењето на пензиските друштва и пензиските фондови со кои
тие управуваат, а особено го контролира законитото работење на истите;
в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на
задолжителните и/или доброволните пензиски фондови и на странските менаџери на
средства на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд во врска со работењето
со тие средства;
г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното
пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд
и социјална политика;
д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на
задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од членување во
задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, вклучувајќи ги и целите, принципите и
придобивките од учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите на
задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со
капитално финансираното пензиско осигурување;
ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и кривични постапки пред надлежен
орган против пензиските друштва, чувари на имот на задолжителни и/или доброволни
пензиски фондови, странски менаџери на средства и други лица во случај на повреда на
одредбите на овој закон и на други закони;
е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи на задолжителните и доброволните
пензиски фондови и на пензиските друштва;
ж) води регистар на агенти;
з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на капитално финансираното
пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерството за
финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. Обемот,
содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со
надлежните органи и институции;
ѕ) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во
делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со овој закон;
и) донесува акти согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно капитално
финансирано пензиско осигурување;
ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници и
слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;
к) иницира донесување на прописи и други акти во врска со пензиските друштва и со
пензиските фондови со кои тие управуваат;
л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото
учество е во интерес на македонскиот пензиски систем и
љ) врши други работи согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно
капитално финансирано пензиско осигурување .
(2) Актите и прописите кои Агенцијата ги донесува согласно овој закон се објавуваат
во “Службен весник на Република Македонија“.“
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Член 19
Во членот 48 зборовите: „друштво“ и „друштвата“ се заменуваат со зборовите:
„пензиските друштва“, а зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите:
„задолжителните и/или доброволните пензиски фондови“.
Член 20
Членот 49 се менува и гласи:
„(1) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на задолжителните и/или
доброволните пензиски фондови или поранешни членови на тие пензиски фондови против
пензиските друштва, за дејствија и активности преземени од страна на тие друштва кои не
се во согласност со закон и со актите на тие друштва.
(2) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на задолжителните и/или
доброволните пензиски фондови против други лица со кои тие пензиски фондови и
пензиските друштва имале деловни или договорни односи, во случај кога членот верува
дека неговите интереси како член на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд биле
оштетени како резултат на кршење на овој закон или Законот за доброволно капитално
финансирано пензиско осигурување од тоа лице во поглед на деловните или договорните
односи.
(3) Агенцијата може да се обрати до пензиското друштво против кое примила поплака
заради разјаснување на случајот, доколку тоа нема да наштети на интересите на
подносителот на поплаката.
(4) Агенцијата води евиденција на поплаките против пензиските друштва согласно со
ставот (3) на овој член и за тоа објавува статистички податоци во својот информативен
проспект.“
Член 21
Во членот 50 став (2) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со
зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (6) по точката г) точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две
нови точки д) и ѓ), кои гласат:
“д) определува максимална висина на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на
овој закон и
ѓ) врши и други работи утврдени со статутот на Агенцијата.”
Во ставот (7) буквите: “и г)” се заменуваат со буквите: “г) и д)”.
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
“(8) Против одлука на Управниот одбор на Агенцијата незадоволната страна може да
поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува
извршувањето на одлуката.”
Член 22
Во членот 51 став (4) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со
зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.
Во точката д) и ставот (6) точка в) зборовите: „мерка на безбедност” се заменуваат со
зборовите: „прекршочна санкција”.
Ставот (9) се менува и гласи:
„Лицата со посебни овластувања и одговорности, вработени во Агенцијата, кои
учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание за пензиските друштва,
задолжителните и доброволните пензиски фондови и членовите мораат да имаат високо
образование и работно искуство од најмалку три години во областа на управувањето со
задолжителни и доброволни пензиски фондови, економијата, финансиите,
сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или правото.“
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Член 23
Членот 52 се менува и гласи:
“(1) Директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата не смеат:
а) да примаат какви било надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција
или вработување, или да вршат услуги или да стекнуваат акции во:
1) пензиско друштво или во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд со кој тоа
друштво управува;
2) чувар на имотот на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд или
3) основачи на пензиско друштво и
б) по исклучок од точката а) на овој став, лицата од ставот (1) на овој член можат да
стекнуваат акции најмногу до 5% во чуварот на имот на задолжителен и/или доброволен
пензиски фонд и во основачи на пензиско друштво.
(2) Ограничувањата пропишани во ставот (1) точка а) од овој член важат и за време од
една година по престанокот на функцијата директор на Агенцијата и заменик на
директорот и по престанокот на работниот однос на вработените во Агенцијата.”
Член 24
Членот 53 се менува и гласи:
„(1) Заради извршување на своите должности Агенцијата е овластена:
а) да ги добива на увид сите документи на пензиските друштва и електронската
евиденција во врска со нивното работење и со работењето на пензиските фондови со кои
управуваат;
б) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од точката а) на овој
став од чувар на имот и од странски менаџер на задолжителните и/или доброволните
пензиски фондови;
в) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од осигурител за
начинот на организирање и финансирање на професионалната пензиска шема;
г) да добива информации од членови на управен одбор и на надзорен одбор и други
лица вработени во субјектите од точките а), б) и в) на овој став во врска со активностите
на пензиското друштво, задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд или
професионалната пензиска шема и
д) да бара писмени и лично потпишани изјави од лицата наведени во точката г) од овој
став.
(2) Директорот на Агенцијата може да овласти лице да влезе во службените простории
на:
а) пензиско друштво заради контрола и увид во законитоста во работењето на тоа
пензиско друштво и на пензискиот фонд со кој управува и контрола на примената на
статутот и другите акти на тоа друштво;
б) чувар на имот и странски менаџер на средства заради увид и контрола во
законитоста на работењето и во примената на потпишаните договори со односното
пензиско друштво и
в) осигурител заради контрола и увид во законитоста на организирањето и
финансирањето на професионалната пензиска шема.
(3) Пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства и
осигурителот се должни на лицето овластено за контрола да му ги стават на располагање
сите книги, документи и други евиденции во врска со работењето на пензиското друштво,
пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, странскиот менаџер на средства, чуварот на
имот, како и организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.
(4) Видот и обемот на контролата се утврдува со решението за контрола што го
донесува директорот на Агенцијата.
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(5) Лицето овластено за контрола изготвува записник и истиот го доставува до
Агенцијата. Доколку Агенцијата утврди неправилности во работењето или во водењето на
деловните книги, со решение ќе му наложи на друштвото, на чуварот на имот, на
странскиот менаџер на средства или на осигурителот истите да ги отстрани во
определениот рок.
(6) Согласно со ставот (5) од овој член пензиското друштво, чуварот на имот,
странскиот менаџер на средства или осигурителот се должни во определениот рок да
ги отстранат неправилностите и да достават известување до Агенцијата за
отстранетите неправилности со приложени докази дека неправилностите се отстранети
или исправени. Доколку пензиското друштво не ги отстрани неправилностите,
Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителните и/или
доброволните пензиски фондови на тоа друштво.
(7) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на пензиското
друштво и управувањето со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови
утврди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, директорот или лице
овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка пред надлежен орган.
(8) Агенцијата поблиску го пропишува начинот на вршење на контролата на пензиските
друштва.“
Член 25
Членот 54 се менува и гласи:
„(1) Агенцијата објавува извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско
осигурување во Република Македонија за претходната година, до 30 јуни од тековната
година. Извештајот содржи податоци за капитално финансираното пензиско осигурување,
оцена на извршувањето на прописите во областа на капитално финансираното пензиско
осигурување и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење за капитално
финансираното пензиско осигурување.
(2) Агенцијата поднесува извештај за својата работа за претходната година до Владата на
Република Македонија, до 30 јуни од тековната година. Извештајот за работата на
Агенцијата се усвојува од Владата на Република Македонија и истиот се доставува за
информирање на Собранието на Република Македонија.”
Член 26
Во членот 55 ставот (1) се менува и гласи:
„Членовите на управниот одбор, директорот, заменикот на директорот, вработените во
Агенцијата и други лица не смеат да оддаваат или користат за лична употреба никакви
информации што ги добиле при вршењето на функциите или овластувањата врз основа на
овој закон и кои се класифицирани со соодветен степен на тајност согласно со закон.
Информациите треба да се чуваат и пет години по престанокот на функцијата или
овластувањето, односно престанокот на работниот однос во Агенцијата.”
Во ставот (3) точки в) и г) зборовите: „пензиските фондови” во различен член и број се
заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски фондови”, а
зборот „друштвата” во различен член и број се заменува со зборовите: „пензиските
друштва”.
Член 27
Во членот 56 став (3) точка а) зборот „друштвата” се заменува со зборовите:
„пензиските друштва”.
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Во точката б) зборовите: „тендерска документација” се заменуваат со зборовите:
„обрасци на барања и документација кон барањата за дозвола за основање на друштво и
одобрение за управување со пензиски фонд”.
Tочката в) се менува и гласи:
”в) надомест за дозвола за основање на пензиско друштво, дозвола за вршење дејност управување со доброволни пензиски фондови, дозвола за вршење дејност - управување со
задолжителни пензиски фондови и за одобренија за управување со задолжителни и/или
доброволни пензиски фондови;“.
Член 28
Во членот 57 став (2) по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување“.
Член 29
Во членот 58 ставот (8) се менува и гласи:
„При распределбата на осигурениците во пензиските фондови согласно со ставот (7) на
овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците кои се распределуваат во секој
одделен пензиски фонд да се определи според приносот на пензискиот фонд и висината на
надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на овој закон што го наплатува друштвото кое
управува со тој пензиски фонд, на датумот што го утврдува Агенцијата.”
Член 30
Во членот 59 став (1) по точката се додава нова реченица која гласи: „Друштвото е
должно заедно со договорот за членство на осигуреникот да му достави поднесок за
раскинување на договорот.”
Член 31
Во членот 61 ставови (1) и (7) точка б) зборовите: „Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија” се заменуваат со зборот „Агенцијата”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Во рок од осум работни дена од приемот на времениот договор за членство,
Агенцијата писмено го известува членот на пензискиот фонд дека го примила времениот
договор за членство со формуларот и дека за премин од постојниот во идниот пензиски
фонд членот е должен да плати паричен надоместок, согласно со членот 98 став (1) точка
в) на овој закон. Преминот може да се изврши единствено доколку членот кој сака да
премине во идниот пензиски фонд да го пополни и да го врати формуларот заедно со
доказот за платениот надоместок, во рок од осум работни дена од приемот на
известувањето, со што потврдува дека е согласен да премине во идниот пензиски фонд.“
Во ставовите (3) и (4) зборовите: „Фондот на пензиското и инвалидското осигурување
на Македонија” се заменуваат со зборот „Агенцијата”, а по зборот „формуларот” се
додаваат зборовите: „и доказот за платениот надоместок”.
Во ставот (6) по зборот „формулар” се додаваат зборовите: „и доказот за платениот
надоместок”.
Член 32
Во членот 63 став (2) по зборот „пренос” запирката се заменува со точка и зборовите до
крајот на реченицата се бришат.
Член 33
Во членот 65 ставот (1) се менува и гласи:
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„Кога член на пензиски фонд ќе стекне право на инвалидска пензија, согласно со
членот 132-в од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, преку Агенцијата, веднаш го
известува друштвото кое управува со тој пензиски фонд дека членот стекнал право на
инвалидска пензија. На првиот нареден датум на пренос по денот на приемот на
известувањето друштвото е должно да ги префрли средствата од сметката на тој член во
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, освен во случаите
утврдени со членот 90 на овој закон.“
Член 34
Во членот 66 став (1) во петтиот ред по зборот „Македонија” се додаваат зборовите:
„преку Агенцијата”.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за пренос на средствата во
случаите од ставовите (1) и (3) на овој член и членот 65 од овој закон, како и видот и
форматот на податоците кои се разменуваат меѓу институциите и лицата вклучени во
постапката.”
Член 35
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:
“Член 66-а
(1) Уплатените придонеси за членот на пензиски фонд кој го отповикал утврдениот
статус врз основа на членот 131 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување се пренесуваат во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија.
(2) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за пренос на средствата од ставот
(1) на овој член.”
Член 36
Во членот 69 став (1) точка в) зборовите: “ставови (1) и (2)” се заменуваат со
зборовите: “став (1)”.
Точката г) се менува и гласи:
„г) доставува податоци преку Агенцијата на друштвата или друштвата за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови во врска со извршениот пренос на
придонесите согласно со точката в) на овој став;“.
Член 37
Во членот 75 став (3) точка а) по зборовите: „управување со пензиски фондови“ се
додаваат зборовите: „и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови“.
Во точката б) по зборот „друштвата“ се додаваат зборовите: „и друштва за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (4) по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Друштвото или
друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ги
доставува материјалите на одобрување до Агенцијата и не смее да објави или емитува
неодобрен материјал за маркетинг.”
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Член 38
Во членот 77 став (1) по зборот „друштво“ и во ставот (5) по зборовите: „некое
друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (3) се додава нова реченица која гласи: „Агентот е должен сите контакти со
членот или со лицата кои имаат право да станат членови на пензиски фонд да ги врши
лично и не смее да склучува договор за членство преку друго лице.”
Во ставот (6) точка б) зборовите: „мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите:
„прекршочна санкција”.
По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) На лицето избришано од регистарот на агенти согласно со ставот (8) од овој член
нема да му дозволи повторно запишување во регистарот, во рок од три години од датумот
на бришењето.”
Член 39
Во членот 85 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или
друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови е должно да ја промени проценетата вредност за одредена хартија од вредност по
барање на Агенцијата доколку таа при контролата утврди дека тоа друштво при процената
користело несоодветно пресметана цена за хартијата од вредност или објективната
вредност не одговара на вистинската состојба на пазарот, како и кога се загрозени
интересите на членовите.”
Член 40
Во членовите 86 став (1) и 87 став (1) точка б) зборовите: „март и септември” се
заменуваат со зборовите: „јуни и декември”.
Член 41
Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Агенцијата поблиску ја пропишува формата и содржината на финансиските
извештаи на друштвата.”
Член 42
Во членот 94 став (1) по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) точка ж) зборовите: „пред 31 декември” се заменуваат со зборовите:
„заклучно со 31 декември”.
Во ставот (3) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните
дневни весници“.
Во ставовите (5) и (6) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 43
Во членот 95 ставови (1), (2) и (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или
друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“, зборовите: „пред 31
декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември“ и зборот „брокерски” се
заменува со зборот „трансакциони”.
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Член 44
Во членот 96 став (1) точки а) и д) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или
друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точката в) зборовите: „брокерската куќа” се заменуваат со зборовите: „правното
лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност”.
Во точката (г) зборот „брокерските” се заменува со зборот „трансакционите”.
Член 45
Во членот 98 став (1) точка б) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или
друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точката в) во првиот ред по зборот „надоместок” зборовите: „од средствата на
сметката на член на пензискиот фонд“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член го уплатува членот на пензискиот
фонд кој пристапува во идниот пензиски фонд. Друштвото кое управува со пензискиот
фонд во кој пристапува членот или претставник на тоа друштво не смее да го плати овој
надоместок.”
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) Агенцијата за секоја календарска година ја определува максималната висина на
надоместокот од ставот (1) точка а) на овој член врз основа на реалните податоци и
проекции за бројот на членови и висината на придонесите, нето средствата на
задолжителните пензиски фондови, податоци за работењето на друштвата или друштвата
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и надоместоците на сите
вклучени институции во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.
(5) На актот од ставот (4) на овој член согласност дава Владата на Република
Македонија.
(6) Доколку друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни
пензиски фондови не го определи надоместокот од ставот (1) точка а) на овој член, го
наплатува надоместокот определен согласно со ставот (4) од овој член.”
Член 46
Во членот 99 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) зборовите: “точка б)” се заменуваат со зборовите: “точка а)”.
Член 47
Во членот 100 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните
дневни весници”.
Ставот (4) се брише.
Член 48
Членот 101 се менува и гласи:
“(1) Трансакционите провизии во врска со трансакции на стекнување или пренос на
средствата на пензискиот фонд се плаќаат од средствата на пензискиот фонд.
(2) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови е должно да врши контрола на провизиите што се исплаќаат од средствата на
пензискиот фонд со кој тоа управува, на избраните правни лица кои вршат услуги со
хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските
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фондови, заради сигурност дека тие провизии се потполно конкурентни со провизиите
што ги наплатуваат други правни лица за слични трансакции. Заради заштита на
интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата може да забрани поврзано
лице на друштвото да врши услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со
тргување со средствата на пензиските фондови.
(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член, изборот на
домашни правни лица кои можат да вршат услуги со хартии од вредност се врши врз
основа на најниска провизија, обем на тргување, кадровска, техничка и организациона
оспособеност. За да биде избрано домашното правно лице треба да има вработено
најмалку двајца овластени брокери, со најмалку две години работно искуство како
овластен брокер.
(4) Агенцијата ги пропишува потребниот обем на тргување, кадровската, техничката и
организационата оспособеност.
(5) Изборот на правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се врши за период
од 365 дена, според постапката пропишана во овој член.
(6) Агенцијата дава согласност на договорите склучени меѓу друштвото или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и правните лица кои
вршат услуги со хартии од вредност. Со договорот друштвото или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до Агенцијата го доставува
и тарифникот за провизии.”
Член 49
Во членот 105 став (1) точката з) се менува и гласи:
„з) документи за удел и акции на инвестициони фондови во Република Македонија кои
имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија;”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Тргувањето со хартиите од вредност на пензиските фондови се врши на регулирани
секундарни пазари, на пазари преку шалтер и на примарни пазари за инструментите кои
ги исполнуваат условите од овој член.”
Во ставот (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 50
Во членот 106 ставови (4) и (6) по зборот „фондови“ се додаваат зборовите: „и друштва
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (5) зборовите: „пред датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став
(4) на овој закон” се бришат.
Член 51
Во членот 107 став (1) точка а) во седмиот ред бројот „5” се заменува со бројот „10”.
Во точката ѓ) бројот „20” се заменува со бројот „5”.
Член 52
Во членот 110 по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точките а) и б) зборовите: „на регулиран и институционализиран секундарен пазар”
се заменуваат со зборовите: „извршена преку берза на хартии од вредност овластена од
страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, односно соодветен
надлежен орган во случај на инвестирање на средствата во странство”.
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Член 53
Во членот 111 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“, а зборовите: „како
деловна тајна” се заменуваат со зборовите: „според класификацијата со соодветен степен
на тајност согласно со закон”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Агенцијата го пропишува начинот на спречување на злоупотреба на информациите од
ставот (1) на овој член добиени како резултат на службената положба.”
Член 54
По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:
“Член 111-а
(1) Лицата од членот 111 став (1) на овој закон се должни да ја известат Агенцијата за
секоја трансакција со хартии од вредност која ја склучиле во свое име и за своја сметка, на
секои 180 дена или пократко по барање на Агенцијата.
(2) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот на известувањето од ставот (1) на
овој член.”
Член 55
Во членот 115 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) втората реченица се менува и гласи: „Избраниот субчувар на имот мора
да ги исполнува условите од членот 116 став (1) точки б) и в) на овој закон и да има
рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг
агенции. Агенцијата поблиску ги пропишува критериумите за рангирање на субчуварот на
имот.“
Член 56
Во членот 127 став (1) по зборовите: „управување со пензиски фонд“ и во членот 129
по зборовите: „управување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите: „друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 57
Насловот на Главата XVI се менува и гласи: “КАЗНЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ
ОДРЕДБИ”.
Насловот под точката б) се менува и гласи: “Прекршочни одредби”.
Член 58
Членот 130 се менува и гласи:
„Член 130
Прекршочен орган
(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а и 136-б од овој
закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисија за
одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија).
(2) Директорот на Агенцијата ги определува членовите на Прекршочната комисија од
редот на овластените службени лица вработени во Агенцијата, а може да определи и
секретар на Прекршочната комисија.
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(3) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои еден ја врши функцијата на
претседател на Прекршочната комисија, и тоа:
- претседателот треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и
најмалку пет години работно искуство во својата област и
- двајца члена со висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство
релевантни за пензиските фондови од областа на правото, економијата, финансиите,
сметководството, инвестирањето, осигурувањето или актуарската наука .
(4) Членовите на Прекршочната комисија имаат право на надоместок за својата работа
во Прекршочната комисија, чија висина ја определува директорот на Агенцијата која
треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на работата на членовите и
сложеноста на прекршоците.”
Член 59
Членот 131 се менува и гласи:
„Член 131
Работа на Прекршочната комисија
(1) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на
Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно
убедување.
(2) Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема
дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.
(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој закон и
изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон.
(4) Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна
санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред управниот суд.
(5) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, изречените
санкции и донесените одлуки. Агенцијата го пропишува начинот на евиденција и начинот
на пристап до информациите кои се содржани во евиденцијата.
(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.”
Член 60
Членот 132 се менува и гласи:
„Член 132
Порамнување
(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а, 136-б, 136-в, 136-г
и 136-д од овој закон, овластените лица за контрола се должни на сторителот на
прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за
прекршочна постапка.
(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за
порамнување, овластеното лице за контрола составува записник во кој се забележуваат
битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на
прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место и
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот.
(3) Овластеното лице за контрола може во постапката за порамнување на сторителот на
прекршокот да му даде платен налог.
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(4) Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише.
Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог
го потпишува службено односно одговорно лице кое се нашло на лице место при
контролата или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го
потпише записникот и да го прими платниот налог.
(6) Изјавата од ставот (5) на овој член се забележува во записникот.
(7) Овластеното лице за контрола е должно да води евиденција за покренатите постапки
и за нивниот исход.”
Член 61
Членот 133 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:
1) основа повеќе од еден пензиски фонд за време од десет години по датумот кога ќе
започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување согласно со членот 58 став (4) од овој закон, спротивно на членот 7 став (2)
од овој закон;
2) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното
лице кое врши контрола во име на Агенцијата и не ги отстрани неправилностите согласно
со членот 53 ставови (3) и (6) од овој закон;
3) средствата од сметката на член на пензиски фонд ги даде во залог, асигнација или ги
пренесе во полза на трети лица спротивно на членот 67 став (3) од овој закон;
4) не ги распоредува придонесите, пренесените средства и приносот од инвестициите
на индивидуалните сметки на членовите на пензиските фондови и не води евиденција
согласно со членот 81 од овој закон;
5) не ги претвора средствата од придонесите и пренесените средства во
сметководствени единици согласно со членот 82 од овој закон;
6) врши процена на средствата на пензиски фонд спротивно на правилата содржани во
членот 83 од овој закон;
7) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на
сметководствената единица на секој датум на процена и не ја промени проценетата
вредност на одредена хартија од вредност, согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од
овој закон;
8) го води сметководството на друштвото и пензискиот фонд спротивно на законите на
Република Македонија и на меѓународните сметководствени стандарди во смисла на
членот 88 од овој закон;
9) наплаќа надоместоци на начин и во износи што не се предвидени во членовите 98 и
99 од овој закон;
10) надомести трошоци спротивно на членот 103 од овој закон;
11) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на принципите, целите,
инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 104,105,107 и 108 од овој
закон;
12) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 110
на овој закон;
13) го довери управувањето со средствата на пензискиот фонд или ја пренесе
одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон;
14) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој закон;
15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;
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16) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата
од пензискиот фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите
115 ставови (1) и (2) и 119 од овој закон;
17) не ги исполни обврските предвидени во членот 122 ставови (1) точки а) и б) и (2)
од овој закон;
18) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на
пензискиот фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон;
19) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон и
20) не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата согласно
со членот 126 став (5) од овој закон.
(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за
управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(3) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:
1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;
2) не го зголеми акционерскиот капитал согласно со членот 10 став (2) од овој закон;
3) не го уплати капиталот на начин пропишан со членот 11 од овој закон;
4) основачкиот капитал потекнува од извори што не ги допушта членот 12 ставови (1)
и (2) од овој закон;
5) не го одржува и не го зголеми уплатениот капитал пресметан по методологија
утврдена од Агенцијата и не одржува ликвидни средства во износ не помал од процентот
од основачкиот капитал согласно со членот 13 од овој закон;
6) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеца согласно со членот 14 став
(5) од овој закон;
7) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16
став (1) од овој закон;
8) купи акции на друго друштво за управување со пензиски фондови или се
реорганизира спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон и
9) изврши измени без претходно одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-е од
овој закон.
(4) Глоба до десеткратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за
управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на овој
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(5) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување
со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член само на
одговорно лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.
(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на одговорното лице
во друштвото од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од користољубие.”
Член 62
Членот 134 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фонд или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фонд, доколку:
1) ги користи своите средства за намени забранети со членот 20 од овој закон;
2) не ги исполнува барањата предвидени во членот 21 од овој закон;
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3) не достави поднесок за раскинување на договорот и не воспостави индивидуална
сметка согласно со членот 59 ставови (1) и (5) од овој закон;
4) оствари контакт или комуникација со членот во периодот кога членот склучил
времен договор за членство спротивно на членот 61 став (5) од овој закон;
5) не ги исполнува обврските од членот 63 ставови (1) и (3) на овој закон;
6) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
средствата од сметката на член на пензиски фонд кој стекнал право на инвалидска пензија
согласно со членот 65 од овој закон;
7) не ги исполнува своите обврски во случај на смрт на член на пензиски фонд
предвидени во членот 66 од овој закон;
8) дава или објавува погрешни информации за фонд, кои можат да ги доведат во заблуда
постојните или идните членови на фондот или дава изјави или предвидувања за идните
инвестициони резултати за пензиски фонд, како и не достави на одобрување до Агенцијата
или објави неодобрен материјал за маркетинг и не постапи по решението на Агенцијата во
смисла на членот 75 ставови (1), (2), (4) и (5) од овој закон;
9) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 79 од
овој закон;
10) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 86 од
овој закон;
11) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите на пензискиот
фонд согласно со членот 95 од овој закон;
12) не доставува информации и податоци на Агенцијата или доставува погрешни
информации и податоци согласно со членот 96 од овој закон;
13) не ги извести Агенцијата и сите членови на пензискиот фонд за секоја промена на
висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 100 од овој закон;
14) не обезбеди целосна конкурентност на провизиите согласно со членот 101 од овој
закон;
15) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на ограничувањата предвидени
со членовите 106 и 109 од овој закон;
16) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот
согласно со членот 121 од овој закон и
17) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.
(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за
управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(3) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:
1) 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.
(4) Глоба до петкратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за
управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на овој
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување
со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член само на
одговорно лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.
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(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на одговорното лице
во друштвото од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од користољубие.”
Член 63
Членот 135 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:
1) не постапи според барањата предвидени во членот 39-е од овој закон;
2) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот
за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на членот 59 став 7 од овој закон;
3) не го достави времениот договор за членство до Агенцијата во рокот предвиден со членот
61 став (1) од овој закон;
4) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа
придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој закон;
5) врши маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории спротивно
на членот 76 од овој закон;
6) склучува договор за членство или времен договор за членство со физичко лице без
посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од овој закон;
7) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани
во членот 94 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон и
8) не му овозможи увид во информативниот проспект и во статутот на својот фонд на
секое лице кое ќе се пријави за членство во тој фонд или на свој член спротивно на членот
94 ставови (5) и (6) од овој закон.
(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за
управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување
со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови.
(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице
во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако прекршокот од ставот
(1) на овој член го сторил од користољубие.”
Член 64
Членот 136 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на чувар на имот, доколку:
1) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција на
овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3)
од овој закон;
2) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и
евиденцијата на пензиските фондови одделно за секој пензиски фонд, одвоен од другите
коминтенти и одвоен од сопствените средства, работење и евиденција согласно со членот
115 став (4) од овој закон;
3) не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;
4) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на овој закон;
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5) не ја извести веднаш Агенцијата во случај на кршење на договорот за чување на
имот, законот или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд,
извршено од страна на друштвото или на кое било друго лице согласно со членот 118 од
овој закон;
6) ги покрива штетите од средствата на пензискиот фонд спротивно на членот 120 став
(2) од овој закон;
7) не обезбеди потполна доверливост на податоците согласно со членот 120 став (4) од
овој закон;
8) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот
согласно со членот 121 од овој закон и
9) во случај на раскинување на договорот за чување имот, не ги исполни обврските од
членот 123 став (2) на овој закон.
(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на имот
ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна корист или
предизвикал поголема имотна штета.
(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во чуварот на имот.
(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице
во чуварот на имот ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од
користољубие.“
Член 65
По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:
“Член 136-а
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на физичко лице, доколку:
1) како агент на друштво за управување со пензиски фондови не се придржува кон
обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2) и (4) од овој закон и
2) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови
(3) и (5) од овој закон.”
Член 66
По членот 136-а се додава нов член 136-б, кој гласи:
“Член 136-б
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
физичко лице, доколку:
1) стане член на повеќе од еден пензиски фонд, спротивно на членот 59 став (8) од овој
закон, освен во случаите кога е тоа допуштено согласно со членот 59 став (9) од овој
закон.”
Член 67
По членот 136-б се додава нов член 136-в, кој гласи:
“Член 136-в
(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, доколку:
1) не ги уплаќа придонесите во пензиските фондови избрани од страна на членовите во
проценти и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) од овој закон;
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2) не ги исполнува обврските предвидени во членот 68 став (1) од овој закон и
3) не им доставува на друштвата податоци во врска со уплатата на придонесите
согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.
(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на
овој член е надлежниот суд.”
Член 68
По членот 136-в се додава нов член 136-г, кој гласи:
“Член 136-г
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на одговорно лице во Агенцијата ако прифати функција или вработување или
стекнува акции спротивно на членот 52 од овој закон.
(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочната санкција од ставот (1) на овој
член е надлежниот суд.”
Член 69
По членот 136-г се додава нов член 136-д, кој гласи:
“Член 136-д
(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво и во
поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 39-в од овој
закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.
(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на
овој член е надлежниот суд.“
Член 70
Агенцијата може, по барање на член на пензиски фонд, да ја поништи неговата
регистрација во регистарот на членови доколку процените на идната пензија, врз основа
на неговата возраст и стаж до зачленување во задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување, покажуваат дека членувањето е спротивно на неговите интереси.
Член на пензиски фонд може да го достави барањето од ставот (1) на овој член до
Агенцијата најдоцна во рок од 180 дена од влегувањето во сила на овој закон.
Член 71
Максималната висина на надоместокот од придонес што Агенцијата го определува
согласно со членот 36 став (3) од овој закон, за 2008 година ќе го определи за
преостанатиот период од оваа година.
Член 72
До донесувањето на законот за исплата на пензија преку ануитети или програмирани
повлекувања, 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.
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До донесување на законот за исплата на пензија преку ануитети или програмирани
повлекувања, 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 73
Во целиот текст од законот зборовите: „пензиски фонд” во различен член и број се
заменуваат со зборовите: „задолжителен пензиски фонд.”
Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на членовите 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 55 и 56.
Член 74
Подзаконските прописи кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од 180
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 75
Одредбите од членот 15 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2008
година.
Член 76
Со започнување на примената на одредбите од членот 15 на овој закон престануваат да
важат одредбите од Главата III со членовите 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, и 39 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005 и
29/2007).
Член 77
Во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, на постојните
друштва за управување со пензиски фондови, на кои им се издадени одобренија за
управување со пензиски фондови за период од десет години, Агенцијата ќе им издаде
одобренија за управување со пензиски фондови со неограничено траење.
Член 78
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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