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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 

 
У К А З  

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 10 април 
2009 година. 

 
       Бр. 07-1778/1                                    Претседател 
10 април 2009 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                               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, 29/2007 и 
88/2008), во членот 3 точка 5 потточка а) зборовите: “можат да влијаат посредно или 
непосредно” се заменуваат со зборовите: “може да има посредна или непосредна 
контрола”. 

Во потточката б) зборовите: “може да влијаат посредно или непосредно” се заменуваат 
со зборовите: “може да има посредна или непосредна контрола”. 

Во потточката г) зборовите: “или лица” се заменуваат со зборовите: “или правно лице”. 
По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи: 
“5-а) “Контрола” во смисла на точката 5 од овој член е кога едно лице: 
а) директно или индиректно поседува мнозински влог во друго правно лице, или 
б) директно или индиректно поседува мнозинство од правата на глас во друго правно 

лице, или 
в) има право да назначува и разрешува мнозинство членови на органите на управување 

на друго правно лице, директно или индиректно, вклучувајќи и склучен договор со еден 
или повеќе акционери на другото правно лице за отстапување или здружување на нивните 
права на глас заради остварување заеднички интереси или 
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г) има право да остварува, директно или индиректно, значително влијание врз 
управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на 
друго правно лице.” 

 
Член 2 

Во членот 16 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
“(7) Агенцијата поблиску го уредува начинот на спојување и присоединување на 

друштва за управување со задолжителни пензиски фондови.”  
  

Член 3 
Во членот 20 став (1) точка в) зборовите: “склучување договори за” се заменуваат со 

зборот “земање”. 
 

Член 4 
Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Агенцијата ја пропишува содржината на надворешната ревизија на пензиските 

друштва во согласност со меѓународните стандарди.” 
 

Член 5 
Членот 39-ж се менува и гласи: 
“(1) Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, 

одговорните лица или измени и дополнувања на документите и податоците наведени во 
членот 39-в од овој закон, подлежат на претходно одобрение од страна на Агенцијата, освен 
ако измените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги презело сите потребни мерки 
за спречување на тие промени. За измените настанати надвор од контрола на друштвото, тоа 
е должно да ја извести Агенцијата. 

(2) Агенцијата ги цени измените од ставот (1) на овој член согласно со одредбите за 
исполнување на условите од членот 39-г на овој закон.” 

 
Член 6 

Во членот 39-з став (1) зборовите: “и 143 став (4)” се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 47 став (1) точка а) во шестиот ред по зборот “издава” и запирката се 

додаваат зборовите: “повлекува или укинува”. 
Во точката ж) по зборот “агенти” се додаваат зборовите: “и регистар на членови”. 
По точката ѕ) се додаваат две нови точки и) и ј), кои гласат: 
“и) ги обработува личните податоци согласно со прописите со кои се уредува 

заштитата на личните податоци; 
ј) бара и дава лични податоци на користење согласно со прописите со кои се уредува 

заштитата на личните податоци;” 
Точките и),  ј), к), л) и љ) стануваат точки к), л), љ), м) и н). 
 

Член 8 
Во членот 53 став (5) зборот “неправилности” се заменува со зборот “незаконитости”, 

зборот “друштво” се заменува со зборовите: “пензиско друштво”. 
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Член 9 
Во членот 54 став (2) втората реченица се менува и гласи: “По добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија извештајот се доставува за информирање на 
Собранието на Република Македонија.” 

 
Член 10 

Во членот 56 став (3) зборот “друштво” се заменува со зборовите: “пензиско друштво”. 
Точката д) се менува и гласи: 
“д) надомест за обука и организирање на испит;”. 
 

Член 11 
Во членот 75 став (3) точка в) по зборот “друштвата” се додаваат зборовите: “и 

друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови”. 
 

Член 12 
Во членовите 83 став (3), 106 ставови (1) и (2) и 108 став (1) точка е) зборовите: “по 

претходно мислење од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија” се 
бришат. 

 
Член 13 

Во членот 92 се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Купувањето пензиски ануитет и исплата на акумулираните средства согласно со 

ставовите (1) и (2) на овој член може да се изврши по навршување на 65 години на 
живот.” 

 
Член 14 

Во членот 94 став (3) зборовите: “во форма на брошура” се бришат. 
 

Член 15 
Во членовите 96 став (1) и 98 став (1) по зборот “друштвото” се додаваат зборовите: “и 

друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови”. 
 

Член 16 
Во членот 105 став (1) точки ѕ), и) и ј) зборовите: “Јапонија или САД” се заменува со 

зборовите: “земјите членки на ОЕЦД”. 
Во точката к) зборовите: “Јапонија или САД” се заменуваат со зборовите: “земјите 

членки на ОЕЦД, а во четвртиот ред зборот “акции” се заменува со зборовите: “хартии од 
вредност”. 

Ставот (4) се брише. 
 

Член 17 
Во членот 106 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Агенцијата го пропишува највисокиот износ на вложувања во инструменти од иста 

економска група регистрирана во Република Македонија, земјите членки на Европката 
унија или земјите членки на ОЕЦД.” 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7). 
 

Член 18 
Во членот 107 став (1) точка а) бројот “20%” се заменува со бројот “30%”, а бројот “10%” 

со бројот “20%”. 



Службен весник на РМ, бр. 48 од 13.04.2009 година 

4 од 5 

Член 19 
Во членот 108 по точката д) се додава нова точка ѓ), која гласи: 
“ѓ) банкарски депозити во банки кои се акционери на друштвото или друштвото за 

управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;”. 
Точката ѓ) и е) стануваат точки е) и ж). 
 

Член 20 
Во членот 109 став (1) се додава нова реченица, која гласи: “Друштвото до Агенцијата 

доставува месечни извештаи за преземените мерки за усогласување на инвестиционите 
активности.” 

Ставот (4) се менува и гласи: 
“На барање на друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови, доставено во рок од најмалку 60 дена пред датумот на истекот на рокот 
од ставот (3) на овој член, Агенцијата има право да го продолжи рокот од ставот (3) на 
овој член за најмногу шест месеца, ако тоа продолжување е неопходно заради заштита на 
интересите на членовите на задолжителниот пензиски фонд.” 

 
Член 21 

По членот 112 се додава нов член 112-а, кој гласи: 
 

“Член 112-а 
(1) Секое друштво кое управува со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд 

треба да има документ за инвестициона стратегија и да врши негово ревидирање најмалку 
на секои три години. 

(2) Документот за инвестициона стратегија особено треба да содржи методи за мерење 
на инвестициониот ризик, процеси за управување со ризик и стратегиска распределба на 
средства. 

(3) Агенцијата поблиску ја уредува содржината на инвестиционата стратегија.” 
 

Член 22 
Во членот 133 став (3) точка 9 зборовите: “членот 39-е” се заменуваат со зборовите: 

“членот 39-ж”. 
 

Член 23 
Во членот 134 став (1) точка 15 зборовите: “инвестира средства од задолжителниот 

пензиски фондт” се заменуваа со зборот “постапи”. 
 

Член 24 
Членот 139-а се брише. 
 

Член 25 
Чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштво или друштво 

за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови основано до влегување 
во сила на овој закон е Народната банка на Република Македонија. 

Во рок од шест месеца од влегувањето во сила на овој закон друштвата од ставот 1 на 
овој член треба да изберат чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд согласно со 
членовите 115 и 116 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007 и 88/2008). 
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До изборот на чувар на имот од ставот 2 на овој член друштвото за управување со 
задолжителни пензиски фондови и друштвото за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови ја известува Агенцијата за инструментите во кои планира 
да ги инвестира средствата на задолжителниот пензиски фонд со кој управува. 

Агенцијата продолжува да води евиденција на дозволени финансиски инструменти за 
инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови до пренесување на 
улогата на чувар на имот од Народната банка на Република Македонија на банка. 

 
Член 26 

Членот 19 од овој закон не се однесува на банкарските депозити вложени во банки до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 27 

Членот 27 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република 
Македонија” број 88/2008) се брише. 

 
Член 28 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување. 

 
Член 29 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

 


