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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ 

НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 
2015 година.

 
Бр. 08-3700/1 Претседател

24 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА 
ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 11/12), во членот  
82 став (1) зборовите: „2000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за 
осигурување.“

Член 2
Во член 83 во ставот (1) зборовите:„ 10.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за 
осигурување.“

Член 3
Во член 84 во ставот (1) зборовите:„ 30.000 до„ се бришат.
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Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за 
осигурување.“ 

Член 4
Во член 85 во ставот (1) зборовите: „2000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за пензиското друштво ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“ 

Член 5
Во член 86 воставот (1) зборовите: „10.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за пензиското друштво ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“ 

Член 6
Во член 87 во ставот (1) зборовите: „30.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за пензиското друштво ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“ 

Член 7
Во член 88 воставот (1) зборовите: „5.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштво за застапување во 

осигурување или на осигурително брокерско друштво ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштво за застапување во осигурување 
или на осигурително брокерско друштво.“ 

Член 8
Во член 89 во ставот (1) зборовите: „10.000 до“ се бришат.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„ Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за Фондот на ПИОМ ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во Фондот на ПИОМ. 
 За прекршоците предвидени во став (1) на овој член надлежен орган за водење на 

прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција е надлежниот суд.“

Член 9
По членот 89 се додава нов член 89-а, кој гласи:

„Член 89-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните лица се врши согласно Законот за 

прекршоците.“.

Член 10
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за исплата на пензии и пензиски 
надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.
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Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


