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во целина; влијанието или потенцијалното 
влијание на мерката на пензиското друштво или 
на пензискиот фонд во насока на спречување 
на натамошно влошување на состојбата во 
пензиското друштво или пензискиот фонд;  
дали незаконитоста, односно неправилноста 
била намерна и дали се повторува и 
подготвеноста на органите на пензиското 
друштво за отстранување на констатираните 
незаконитости и/или неправилности. За посигурни пензионерски денови

Доколку во текот на спроведувањето 
на теренска или вонтеренска контрола 
Агенцијата утврди дека пензиско друштво, 
чувар на имот, орган на управување или 
надзор или одговорно лице на пензиското 
друштво не ги почитува прописите и/
или интерните акти со кои е уредено 
работењето на пензиското друштво и 
нивното управување со средствата на 
пензиските фондови Агенцијата презема 
мерки поделени во групи и определува 
рокови за нивно спроведување, 
Во прва група на мерки спаѓаат: 
спроведување на едукација, обука, 
препорака, укажување и предупредување;
Втора група на мерки спаѓаат: донесување 
на решение за отстранување на 
незаконитост, порамнување и поведување 
прекршочна постапка и
Во трета група на мерки спаѓаат: одземање 
на одобрение на член на управен одбор и 
на пензиско друштво.
 При одлучувањето  која мерка ќе ја преземе, 
Агенцијата се раководи од: потенцијалната 
штета и веројатноста од настанување 
на незаконитоста и/или неправилноста, 
односно ризикот од нивно настанување, 
како и нивното влијание врз стабилноста 
и сигурноста на пензиските друштва, 
пензиските фондови и пензискиот систем 



Комисија за одлучување по прекршок

За посигурни пензионерски денови

Доколку пак Агенцијата при вршењето 
на контролата во работењето на 
пензиското друштво и управувањето со 
задолжителните и/или доброволните 
пензи-ски фондови утврди дека постојат 
работи или дела кои се казниви според 
закон, претседателот на Советот на 
експерти или лице овластено од него 
поднесува пријава за поведување на 
постапка пред надлежен орган.

Во  Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување прекршочна 
постапка води Комисија за одлучување по 
прекршок. Советот на експерти на Агенцијата 
ги определува членовите на Комисијата за 
одлучување по прекршок од редот на овластените 
службени лица вработени во Агенцијата и истата 
е составена од три члена, од кои еден ја врши 
функцијата на претседател на Комисијата.  
Членовите на Комисијата за одлучување по 
прекршок се самостојни и независни во работата 
и истите своите одлуки ги носат  врз основа на 
своето стручно знаење и самостојно убедување.
Комисијата за одлучување по прекршок има 
право да собира податоци и да изведува докази  
кои се неопходни за утврдување на битието на 
прекршокот согласно што изрекува прекршочна 
санкција.

Комисијата одлучува по прекршоците утврдени 
во  Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, Законот за 
доброволно  капитално финансирано пензиско 
осигурување и Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано 
пензиско осигурување.



За посигурни пензионерски денови

Комисијата за одлучување по прекршок поведува 
прекршочна постапка на барање од овластеното 
лице за контрола на Агенцијата, по службена 
должност, на барање на претседателот на Советот 
на експерти на Агенцијата или по иницијатива на 
оштетениот.
Кога постапката се поведува по иницијатива на 
оштетен, барањето го подготвува овластеното 
лице за контрола на Агенцијата и го доставува до 
Комисијата за одлучување по прекршок.
Комисијата за одлучување по прекршок работи во 
полн состав од три члена и на седниците се должни 
да присуствуваат сите членови на комисијата.
Комисијата за одлучување по прекршок одржува 
усна расправа на која  ги поканува обвинетиот и 
овластеното лице за контрола на Агенцијата, како 
и  бранителите, вештаците и сведоците.
На усната расправа покрај обвинетите, нивните 

бранители, вештаците и сведоците, може да 
присуствуваат и заинтересирани лица кои 
немаат својство на странка во постапката, со 
нивна претходна најава до претседателот на 
Комисијата за одлучување по прекршок.  Во 
текот на седницата, членовите го разгледуваат 
барањето за поведување прекршочна постапка 
и ги изнесуваат мислењата и фактите што се од 
интерес за одлучување по предметот.
Расправата по секој прекршочен предмет, со 
заклучок или решение, ја заклучува претседателот 

на Комисијата за одлучување по прекршок.
Комисијата за одлучување по прекршок одлуките 
ги носи со мнозинство од вкупниот број на 
членови. Комисијата донесува: решение и 
заклучок. 
Комисијата за одлучување по прекршок донесува 
решение кога го отфрла барањето за поведување на 
прекршочна постапка и кога мериторно одлучува 
по прекршочниот предмет,  а заклучок донесува 
за процедуралните прашања кои се појавиле во 
текот на постапката.

Решенијата, преку архивата на Агенцијата, се 
доставуваат до подносителот на барањето за 
поведување прекршочна постапка и до сторителот 
на прекршокот на начин што обезбедува доказ за 
прием на Решението.
Незадоволната страна може да поднесе правен 
лек согласно закон, пред надлежен орган, против 
актите и дејствијата на Прекршочната комисија
Комисијата за одлучување по прекршок води 
единствена евиденција на прекршоците, 
изречените санкции и донесените одлуки. 
Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување го пропишува 
начинот на евиденција и начинот на пристап до 
информациите кои се содржани во евиденцијата.



Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk

НОВОСТИ

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 
(МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

 Вработените од МАПАС се приклучија на 
акцијата ,,,Не биди ѓубре”

Вработените од МАПАС со цел подигнување на 
свеста кај граѓаните за правилно одлагање на 
отпадот и грижа за животната средина денес 
на 14.12.2019 година започнувајќи од 12 часот на 
локацијата Скопско Кале чистеа и земаа учество 
во акцијата која ја организираше Владата заедно 
со граѓанската иницијатива „Не биди ѓубре“.

Соопштение за членовите со бенефициран 
стаж

Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување (МАПАС), 
ја известува пошироката јавност дека согласно 
законските измени од 2 септември 2019 година 
членовите на задолжителните пензиски 
фондови кои веќе стекнале стаж со кој се 
остварува намалување на старосната граница 
за пензионирање за најмалку една година согласно 
член 118 став (3) од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување, имаат право да 
изберат дали ќе го продолжат членството во 
задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 30 
ноември 2019 година.
Изборот се врши со писмена изјава, а доколку 
членовите до овој рок не го остварат правото 
за избор, членството во задолжителниот 
пензиски фонд ќе им престане на 1 декември 
2019 година. По престанување на членството 
во задолжителниот пензиски фонд, пензиското 
друштво го пренесува вкупниот износ на 
средствата од индивидуалните сметките на овие 
членови во Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Северна Македонија (Фондот на 
ПИОСМ). Членовите кои нема да го остварат 
правото на избор остануваат осигуреници само 
во тековно финансираното пензиско осигурување 
засновано на генерациска солидарност (Фондот 
на ПИОСМ) од каде што ќе остварат пензија.

 Информација за присуство на конференција 
на ИОПС и ОЕЦД 

Претставници на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување 
учествуваа на конференција организирана од 
страна на ИОПС и ОЕЦД на тема „Развој и 
супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување„ од 06-08.11.2019 година.
Во рамки на конференцијата, Агенцијата имаше 
свој претставник во рамки на панелот за „Развој 
на капитално финансирано пензиско осигурување 
во Југо - Источна Европа„.


