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 16 јуни
2004 година.

Бр. 07-2614/1
16 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, 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 и 85/2003), во членот 17 став (1) зборот
"пет" се заменува со зборот "три".
Член 2
Во членот 47 став (1) точка ј) точката и запирката се заменуваат со сврзникот "и" и се
додаваат зборовите: "изготвува стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;".
Член 3
Во членот 58 ставот (3) се менува и гласи:
"(3) Осигурениците кои биле вклучени во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 2003 година можат да се зачленат и да плаќаат придонеси во пензиски фонд по сопствен избор и изборот треба да го направат најдоцна до датумот утврден во ставот (4) на овој член."
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Ставовите (7), (8), (9) и (10) се менуваат и гласат:
"(7) Придонесите на осигурениците кои не се зачлениле во пензиски фонд, а биле обврзани на тоа, се чуваат на посебните сметки во пензиските фондови, до моментот кога
осигуреникот доброволно ќе се зачлени во пензиски фонд. Агенцијата времено ги распределува овие осигуреници во пензиски фонд од моментот на нивното пристапување во задолжително пензиско и инвалидско осигурување.
(8) При распределбата на осигурениците во пензиските фондови согласно со ставот (7)
на овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигуреници да биде пропорционален со
вкупната вредност на средствата на секој одделен пензиски фонд, на датумот што го утврдува Агенцијата.
(9) Осигурениците од ставот (1) на овој член кои нема да потпишат договор за членство
во рок од три месеца од датумот на пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, по истекот на тој рок се должни да потпишат договор за членство со
друштвото кое управува со пензискиот фонд во кој биле распределени согласно со ставовите (7) и (8) на овој член. Доколку осигуреникот не го потпише договорот за членство,
неговите средства остануваат на посебната сметка во пензискиот фонд.
(10) Агенцијата ја уредува постапката на распределба на осигуреници во пензиски фондови."
Член 4
Во членот 59 ставот (5) се менува и гласи:
"(5) Друштвото кое управува со пензискиот фонд веднаш по истекот на рокот од осум
работни дена по потпишувањето на договорот за членство од ставот (4) на овој член, воспоставува индивидуална сметка на членот кој го потпишал договорот."
Член 5
Во членот 68 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
"(1) Средствата од придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за кои Фондот не може да утврди на кого припаѓаат се чуваат на неидентификуваната сметка во Фондот додека не се утврди сопственоста на тие средства. Средствата од
придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за
кои има недоследности за придружните податоци, се чуваат на нераспределената сметка со индивидуални потсметки во Фондот, се додека тие недоследности не бидат разрешени.
(2) Посебната сметка во пензискиот фонд се состои од индивидуални потсметки за секој осигуреник и средствата на оваа сметка се собрани од придонеси согласно со ставовите (7) и (9) од член 58 на овој закон. Овие средства се претвораат во сметководствени
единици и се инвестираат на еднаков начин, како и другите средства на пензискиот
фонд, од страна на друштвото."
Член 6
Во членот 69 став (1) точката ѓ) се менува и гласи:
"прима податоци од Агенцијата за членовите на пензиските фондови и за пензиските
фондови што тие ги избрале, согласно со овој закон ".
Член 7
Во членот 82 став (2) зборовите: "секое средство" се заменуваат со зборовите: "вкупните нето средства".
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Член 8
Во членот 88 став (1) зборовите: "Внатрешното сметководство" се заменуваат со зборот
"Сметководството".
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Агенцијата поблиску го пропишува сметковниот план, формата и содржината на
основните финансиски извештаи, дополнителните извештаи за пензиските фондови, како
и содржината на одделните сметки во сметковниот план за пензиските фондови."
Член 9
Во членот 98 став (1) точка б) зборот "последниот" се заменува со зборот "петтиот".
Член 10
Во членот 102 став (4) бројот "1,2" се заменува со бројот "0,8".
Член 11
Во членот 105 став (1) во точка в) по зборот "депозит" сврзникот "и" се заменува со запирка, а зборовите: "други хартии од вредност" се заменуваат со зборовите: "комерцијални записи и обврзници".
Во точката е) во првиот ред зборовите: "хартии од вредност" се заменуваат со зборот "обврзници", а по зборот "Македонија" во вториот ред се додаваат зборовите:
"освен оние издадени или гарантирани од банки".
Во точката и) зборовите: "обврзници и други" се заменуваат со зборот "должнички", а
зборовите: "со фиксен приход" се бришат.
Во точката ј) зборовите: "и хартии од вредност" се заменуваат со зборовите: "издадени
од странски компании или банки".
Член 12
Членот 138 се менува и гласи:
"(1) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2003 година, а пред датумот на издавање на дозволите за основање на друштва, се должни да се зачленат во пензиски фонд до датумот утврден во
членот 58 став (4) на овој закон.
(2) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по датумот на издавање на дозволите за основање на друштва, а пред датумот утврден во членот 58 став (4) на овој закон, се должни да се зачленат во пензиски
фонд најкасно до три месеца сметано од датумот утврден во членот 58 став (4 ) на овој закон."
Член 13
По членот 139 се додаваат три нови члена 139-а, 139-б и 139-в, кои гласат:
"139-а
(1) Чувар на имот на пензиските фондови во период од пет години, сметано од датумот
кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, ќе биде Народната банка на
Република Македонија.
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(2) По истекот на четири години од вршењето на улогата чувар на имот на пензиските
фондови од страна на Народната банка на Република Македонија, Агенцијата ќе изврши
оцена дали банките во Република Македонија се спремни за вршење на улогата чувар на
имот и ќе ја извести Владата на Република Македонија и Народната банка на Република
Македонија. Врз основа на оцената ќе се утврди дали, по истекот на петте години, Народната банка на Република Македонија и понатаму ќе биде чувар на имот или таа улога ќе ја
преземат банките во Република Македонија.
139-б
(1) На Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на средствата на
пензиските фондови соодветно ќе се применуваат одредбите за условите и начинот на вршење на улогата чувар на имот на овој закон, освен одредбите од членовите 116 и 122 на овој закон.
(2) Одредбите од членот 18 на овој закон ќе се однесуваат и на вработените и членовите на Советот на Народната банка на Република Македонија.
(3) Во периодот утврден во членот 139-а став (1) на овој закон, нема да се применува
ограничувањето од членот 108 став (1) точка д) потточка 2) на овој закон.
139-в
(1) На Народната банка на Република Македонија во вршење на улогата чувар на имот на
пензиските фондови нема да се применуваат одредбите во врска со начинот на вршење на
контрола од членовите 47 и 53 на овој закон.
(2) Контрола на извршувањето на улогата чувар на имот на средствата на пензиските
фондови од страна на Народната банка на Република Македонија ќе се врши во согласност со одредбите на Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" број 3/2002, 51/2003 и 85/2003)."
Член 14
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
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