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20120982543
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 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 30 јули
2012 година.
Бр. 07-3509/1
30 јули 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, 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,
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10 и 36/11), во членот 3 став (1) точката 3 се брише.
Точките 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 и 13.
Во точката 5-а која станува точка 5 бројот “5“ се заменува со бројот “4“.
Член 2
Во членовите 7 став (3) и 98 став (1) точка в) зборовите: “претходна согласност“ се
заменуваат со зборовите: “претходно мислење”.
Член 3
Во членовите 39-з став (1) и 133 став (1) точка 2-а по зборот „став” бројот „(6)” се
заменува со бројот „(5)”.
Член 4
Во членот 39-ѕ ставови (1) и (2) зборовите: „по претходна согласност од
Министерството за труд и социјална политика“ се бришат.
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Член 5
Во членот 46 ставот (1) се менува и гласи:
„Агенцијата е самостојно и независно регулаторно тело.”
Ставот (3) се менува и гласи:
„Орган на Агенцијата е Советот на експерти.“
Во ставот (6) зборот „Владата“ се заменува со зборот „Собранието”.
Член 6
Членот 50 се менува и гласи:
„(1) Советот на експерти на Агенцијата е составен од пет члена од кои еден е
претседател.
(2) Претседателот на Советот на експерти раководи со Агенцијата и ја застапува во
односите со трети лица.
(3) Претседателот и четворицата членови на Советот на експерти на Агенцијата ги
именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на
Република Македонија.
(4) Мандатот на членовите на Советот на експерти е пет години, со можност за реизбор.
(5) Доколку постапката за именување на членови на Советот на експерти не е завршена
пред истекот на нивниот мандат, членовите чиј мандат е истечен ќе продолжат да ја вршат
својата функција, но не подолго од шест месеци.
(6) Членовите на Советот на експерти можат да бидат разрешени од страна на
Собранието на Република Македонија и пред истекот на мандатот, само во случај на
исполнување на најмалку еден од условите предвидени во членот 51 став (3) од овој
закон. Доколку член на Советот на експерти биде разрешен пред истекот на мандатот, на
негово место се именува друго лице до истекот на неговиот мандат.
(7) Претседателот и двајца члена на Советот кои врз основа на предлогот на Владата на
Република Македонија од ставот (3) на овој член ги определува Собранието на Република
Македонија професионално се ангажирани во Агенцијата со полно работно време и не
можат да имаат друга функција и да бидат вработени на друго работно место или да
добиваат друг надоместок освен плата согласно со општите прописи од работните односи,
како и надоместоци од повремени едукативни и авторски хонорари.“
Член 7
Членот 51 се менува и гласи:
„(1) За член на Советот на експерти на Агенцијата може да се избере лице кое ги
исполнува следниве услови:
а) да е државјанин на Република Македонија;
б) да има завршено високо образование и
в) да е експерт во областа на пензиското осигурување, економијата, правото,
финансиската супервизија, сметководството, пазарот на капитал, осигурувањето и
актуарската наука, со работно искуство од најмалку пет години во областа на пензиското
осигурување или финансиите.
(2) За член на Советот на експерти на Агенцијата не може да се избере лице:
а) ако му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на професија, дејност или
должност;
б) ако му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против
платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот
сообраќај;
в) кое е функционер кој раководи со државен орган или орган на државната управа;
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г) кое е член на орган на управување, надзорен орган или лице вработено во пензиско
друштво, основач на пензиско друштво или друго правно лице над кое супервизија врши
Агенцијата;
д) кое е акционер во пензиско друштво во основач на пензиско друштво или друго
правно лице над кое супервизија врши Агенцијата и
ѓ) кое е пратеник или лице кое врши друга должност на која е избран од Владата или
Собранието на Република Македонија.
(3) Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република
Македонија, може пред истекот на мандатот за кој е избран, да го разреши претседателот
или член на Советот на експерти, ако:
а) самиот го побара тоа;
б) му е одземена деловната способност;
в) не ги почитува забраните од ставовите (6) и (7) на овој член и обврските од членот
55 од овој закон;
г) неоправдано отсуствувал од три седници на Советот последователно или
неоправдано отсуствувал вкупно од пет седници во текот на една година;
д) грубо ги запоставува работните должности;
ѓ) има долготрајна болест, која го спречува во извршувањето на обврските и
е) повеќе не ги исполнува условите од ставовите (2) и (4) на овој член.
(4) Претседателот и членовите на Советот на експерти се должни својата работа да ја
извршуваат професионално и на начин на кој нема да ја доведуваат во прашање
независноста и самостојноста на Агенцијата.
(5) Каков било облик на влијание врз работењето на Советот на експерти кој би можел
да влијае врз независноста и самостојноста на Агенцијата е забранет.
(6) Лицата со посебни овластувања и одговорности, вработени во Агенцијата, кои
учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание за пензиските друштва,
пензиските фондови и членовите мораат да имаат високо образование и работно искуство
од најмалку три години во областа на управувањето со задолжителни и доброволни
пензиски фондови, економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето,
осигурувањето, актуарската наука или правото. Вработените во Агенцијата не смеат да
бидат членови на органи на пензиските друштва или други правни лица над кои
Агенцијата врши супервизија и не смеат да вршат поединечни задачи за тие правни лица.
(7) Претседателот и членовите на Советот на експерти и вработените во Агенцијата за
време на траењето на нивниот мандат, односно работен однос не смеат да примаат какви
било надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција или вработување, или да
вршат услуги или да стекнуваат акции во пензиско друштво, основач на пензиско друштво
или друго правно лице над кое супервизија врши Агенцијата.“
Член 8
Членот 52 се менува и гласи:
„(1) За време на вршењето на својата должност, претседателот и членовите на Советот
на експерти кои се професионално ангажирани во Агенцијата со полно работно време и
вработените во Агенцијата имаат право на плата и други надоместоци согласно со
општите прописи од работните односи и колективен договор.
(2) Членовите на Советот на експерти кои не се професионално ангажирани во
Агенцијата имаат право на месечен надоместок и надоместок на други трошоци утврдени
со Статутот и другите акти на Агенцијата.
(3) Висината на платата на претседателот може да изнесува најмногу до две просечни
бруто-плати, а за членовите на Советот на експерти кои се професионално ангажирани во
Агенцијата може да изнесува најмногу до една и половина бруто-плата исплатени во
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ноември во претходната година во секторот за финансиски дејности и дејности на
осигурување, согласно со податоците на Државниот завод за статистика. Висината на
месечниот надоместок на членовите на Советот на експерти кои не се професионално
ангажирани во Агенцијата може да изнесува најмногу до една половина од просечната
бруто-плата исплатена во ноември во претходната година во секторот за финансиски
дејности и дејности на осигурување, согласно со податоците на Државниот завод за
статистика.
(4) Претседателот, членовите на Советот на експерти и вработените во Агенцијата
имаат право да вршат стручни и научни работи, како и да учествуваат во работата на
стручни или научни здруженија.”
Член 9
По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:
“Член 52-а
(1) Советот на експерти на Агенцијата ги има следниве надлежности:
а) донесува Статут на Агенцијата;
б) донесува деловник за својата работа во согласност со овој закон и Статутот на
Агенцијата;
в) донесува акт за внатрешна организација на работата и систематизација на работните
места на Агенцијата;
г) донесува финансиски план и финансиски извештаи;
д) донесува годишна програма за работа на Агенцијата;
ѓ) усвојува годишен извештај за работата на Агенцијата и годишен извештај за
состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување;
е) одлучува за висината на платите и месечниот надоместок на претседателот и
членовите на Советот на експерти;
ж) одлучува за висината на платите на вработените во Агенцијата;
з) ги оценува вработените во Агенцијата еднаш во текот на годината врз основа на
континуирано следење на нивната работа;
ѕ) донесува акти за остварување на правата на вработените кои произлегуваат од
работниот однос;
и) издава, повлекува и одзема дозволи за основање на пензиски друштва, издава
дозволи за вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозволи за
вршење дејност -управување со задолжителни пензиски фондови и издава, повлекува или
укинува одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;
ј) дава одобренија и согласности по барање од пензиските друштва врз основа на
закон;
к) донесува акти за спроведување на овој закон и другите закони во негова надлежност;
л) организира и обезбедува законско извршување на активностите од делокругот на
Агенцијата и
љ) врши други работи утврдени со закон и Статутот на Агенцијата.
(2) Советот на експерти одлучува на седници.
(3) Советот на експерти може да донесува одлуки од негова надлежност доколку на
седницата се присутни мнозинството од неговите членови.
(4) Одлуките на Советот на експерти се донесени доколку за истите гласале мнозинство
од присутните членови на седницата, со тоа што претседателот и членовите на Советот на
експерти не можат да се воздржат од гласање.
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(5) Против одлука на Советот на експерти незадоволната страна може да поднесе тужба
за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето
на одлуката.
(6) По исклучок од ставот (5) на овој член против одлука на Советот на експерти за
правата од работен однос одлучува Државна комисија за одлучување во управна постапка
и постапка од работен однос во втор степен.“
Член 10
Во членот 53 став (2) зборовите: „Директорот на Агенцијата“ се заменуваат со
зборовите: „Претседателот на Советот на експерти“.
Во ставот (4) зборовите: „директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите:
„претседателот на Советот на експерти“.
Член 11
Во членот 53-б став (2) зборот „директорот“ се заменува со зборовите: „претседателот
на Советот на експерти“.
Член 12
Во членот 54 ставот (2) се менува и гласи:
“Агенцијата поднесува извештај за својата работа за претходната година за усвојување
до Собранието на Република Македонија, до 30 јуни во тековната година.”
Член 13
Во членот 55 став (1) зборовите: „Членовите на управниот одбор, директорот,
заменикот на директорот“ се заменуваат со зборовите: „Претседателот и членовите на
Советот на експерти“.
Член 14
Во членот 56 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Агенцијата, најдоцна до 31 декември во тековната година, доставува финансиски
план за наредната година на усвојување на Собранието на Република Македонија.
Агенцијата, најдоцна до 30 јуни во тековната година, доставува финансиски извештаи за
претходната година ревидирани од надворешен овластен ревизор согласно со
меѓународните ревизорски стандарди до Собранието на Република Македонија.
(2) Средствата за плата, месечниот надоместок и другите надоместоци на
Претседателот, членовите на Советот на експерти и на вработените во Агенцијата се
обезбедуваат од средствата на Агенцијата утврдени со годишниот финансиски план.“
Ставот (4) се менува и гласи:
„Висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Советот на експерти
на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Македонија и истите се
објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.“
Член 15
Членот 57 се менува и гласи:
„Агенцијата, во рамките на своите надлежности, соработува со Министерството за труд
и социјална политика заради развој и подобрување на капитално финансираното пензиско
осигурување.”
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Член 16
Во членот 77 став (8) зборовите: „Директорот на Агенцијата“ се заменуваат со
зборовите: „Претседателот на Советот на експерти“, зборовите: “има право на жалба до
Управниот одбор на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: “може да поднесе тужба за
поведување на управен спор до надлежниот суд“, а третата реченица се брише.
Член 17
Во членот 105 став (1) точка д) по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат
зборовите: „на домашниот пазар“.
Член 18
Во членот 106 став (1) по зборовите: „издадени или за кои гарантира Република
Македонија“ се додаваат зборовите: „на домашниот пазар“.
Член 19
Во членот 114 зборовите: “Министерството за труд и социјална политика” се
заменуваат со зборовите: „Владата на Република Македонија”.
Член 20
Во членот 130 став (2) зборовите: „Директорот на Агенцијата“ се заменуваат со
зборовите: „Советот на експерти“.
Во ставот (4) зборовите: „директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите:
„Советот на експерти“.
Член 21
Во членот 134 став (1) точката 2 се менува и гласи:
„не исполнува некое од барањата предвидени во членот 21 ставови (1), (2), (3) и (4) од
овој закон;“.
Преодни и завршни одредби
Член 22
Советот на експерти ќе се формира во рок од најмногу 90 дена од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Директорот, заменикот на директорот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата
именувани пред влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат функцијата
до изборот на членовите на Советот на експерти според овој закон.
Член 23
Секоја измена и дополнување на финансискиот план на Агенцијата за 2012 година
Агенцијата ја доставува на усвојување до Собранието на Република Македонија.
Член 24
Статутот на Агенцијата утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 90 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Деловникот за работа на Советот на експерти ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
донесувањето на Статутот.
Актите за внатрешна организација на работата и систематизација на работните места на
Агенцијата ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
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До донесување на прописите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ќе се применуваат
постојните прописи.
Член 25
Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови треба да изврши усогласување на инвестиционата активност на задолжителниот
пензиски фонд со кој управува со членовите 17 и 18 од овој закон, најдоцна до 15 јануари
2013 година.
Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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