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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО

ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
27 август 2019 година.

 
Бр. 08-4727/1 Претседател на Република

27 август 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА 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, 29/2007, 
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16, 21/18 и 
245/18), по членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

„Член 58-а
(1) Член на задолжителен пензиски фонд кој навршил стаж на осигурување со 

зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување 
право на старосна пензија за најмалку една година согласно со членот 118 став (3) од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да избере да го продолжи 
членството во вториот пензиски столб со писмена изјава за продолжување на членството 
во задолжителен пензиски фонд во рок од три месеци од навршувањето на стажот на 
осигурување.

(2) Доколку членот на задолжителен пензиски фонд, во текот на траењето на рокот од 
ставот (1) на овој член, не даде писмена изјава за продолжување на членството во 
задолжителен пензиски фонд, по истекот на овој рок му престанува членството во 
задолжителен пензиски фонд.
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(3) По престанокот на членството согласно со ставот (2) на овој член, друштвото го 
пренесува вкупниот износ на средства од индивидуалната сметка на членот во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, на начин 
пропишан од Агенцијата. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја затвора 
индивидуалната сметка на членот.“.

Член 2
(1) Член на задолжителен пензиски фонд, кој до денот на влегувањето во сила на овој 

закон има навршено стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува 
намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку 
една година согласно со членот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, може да избере да го продолжи членството во вториот пензиски столб со 
писмена изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна 
до 30 ноември 2019 година.

(2) Доколку членот на задолжителен пензиски фонд, во текот на траењето на рокот од 
ставот (1) на овој член, не даде писмена изјава за продолжување на членството во 
задолжителен пензиски фонд, по истекот на овој рок му престанува членството во 
задолжителен пензиски фонд.

(3) По престанокот на членството согласно со ставот (2) на овој член, друштвото го 
пренесува вкупниот износ на средства од индивидуалната сметка на членот во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, на начин 
пропишан од Агенцијата. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја затвора 
индивидуалната сметка на членот. 

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”.
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