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20182454572
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 26 
декември 2018 година.

 
Бр. 08-7513/1 Претседател

26 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, 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“ брoj 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 и 21/18), во 
членот 3 став (1) точката 3 се брише.  

Точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4. 
Во точката 5-а која станува точка 4-а бројот „5“ се заменува со бројот „4“.
Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

Член 2
Во член 7 ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „По истекот на рокот од ставот (2) на овој 

член, друштвото” се заменуваат со зборот „Друштвото”. 

Член 3
Во член 39-ѕ во ставот (3) зборовите: „став (8)” се заменуваат со зборовите: „став (6)”.

Член 4
Во член 56-а по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Средствата остварени од вишокот приходи над расходи распределени во 

резервниот фонд на Агенцијата се користат за:  
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а) промовирање, организирање и поттикнување на развојот на капитално финансирано 
пензиско осигурување во Република Македонија; 

б) развивање/надградба на деловните процеси и информатичкиот систем поврзани со 
членството во задолжителните и доброволните пензиски фондови и со исплатата на 
пензија и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и

в) надоместување на недостигот на средства доколку во текот на претходната деловна 
година Агенцијата направи повеќе трошоци во однос на остварените приходи.

(3) Средствата остварени од вишокот приходи над расходи распределени во резервниот 
фонд на Агенцијата се чуваат на посебна наменска сметка кај деловна банка во Република 
Македонија.”.

Член 5
Членот 56-б се брише. 

Член 6
Членот 58 се менува и гласи: 
 „(1) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжително пензиско и инвалидско 

осигурување по 1 јануари 2019 година и на датумот на пристапувањето се помлади од 40 
години, согласно со членот 118 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се 
должни да се зачленат и да плаќаат придонеси во задолжителен пензиски фонд по 
сопствен избор се додека имаат својство на осигуреник во задолжителното пензиско и 
инвалидско осигурување.

(2) Осигурениците од ставот (1) на овој член се должни да се зачленат во задолжителен 
пензиски фонд во рок од три месеци сметано од датумот на пристапување во 
задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.

(3) Член на задолжителен пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во 
друг задолжителен пензиски фонд.

(4) Агенцијата е должна да ги информира граѓаните за категориите осигуреници кои се 
обврзани да се зачленат во задолжителен пензиски фонд, за факторите кои треба да се 
земат предвид при донесувањето на одлука за избор на задолжителен пензиски фонд и за 
склучување на договор за членство со друштво кое управува со задолжителен пензиски 
фонд.

(5) Придонесите на осигурениците кои не се зачлениле во задолжителен пензиски фонд 
во рокот утврден во ставот (2) на овој член, се чуваат на посеб-ните сметки во 
задолжителен пензиски фонд во кој се времено распределени согласно со ставот (6) на 
овој член, до моментот кога осигуреникот станува член на задолжителен пензиски фонд. 

(6) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија времено ги 
распределува осигурениците од ставот (5) на овој член во задолжителен пензиски фонд од 
денот на нивното пристапување во задолжително пензиско и инвалидско осигурување. 

(7) При распределбата на осигурениците во задолжителните пензиски фондови 
согласно со ставот (6) на овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците кој се 
распределуваат во секој одделен задолжителен пензиски фонд да се определи според 
приносот на задолжителниот пензиски фонд и висината на надоместокот од членот 98 
став (1) точка а) од овој закон што го наплатува друштвото кое управува со тој 
задолжителен пензиски фонд, на датумот што го утврдува Агенцијата.

(8) Осигурениците од ставот (1) на овој член кои нема да потпишат договор за членство 
во рок три месеци од датумот на пристапување во задолжител-ното пензиско и 
инвалидско осигурување, по истекот на тој рок стануваат члено-ви на задолжителниот 
пензиски фонд во кој биле распределени согласно со ста-вовите (6) и (7) на овој член. 

(9) Агенцијата го пропишува начинот на распределбата на осигурениците во 
задолжителните пензиски фондови од ставовите (6) и (7) на овој член.“.
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Член 7
Во член 60 по ставот (2) се додаваат четири нови ставови (3), (4), (5) и (6), кои гласат: 
„(3) Доколку Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија не ги 

пренесува придонесите  на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките 
на избраните задолжителни пензиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни 
дена од денот на приемот на придонесите поради недостиг на соодветни податоци, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должен во рок не 
подолг од три месеци од денот на приемот на придонесите да обезбеди соодветни 
податоци и да изврши пренесување на придонесите на членовите на задолжителните 
пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови кај чуварот 
на имот.

(4) Кога придонесите ги  пренесува по истекот на рокот од ставот (3) на овој член, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, е должен при 
пренесувањето на придонесите, да уплати и надоместок за ненавремено пренесување на 
придонесите.

(5) Доколку Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија не 
изврши распределба на осигурениците од членот 58 став (1) од овој закон во 
задолжителните пензиски фондови веднаш, но најдоцна во рок од три месеци по нивното 
пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должен при распределбата на 
осигурениците во задолжителните пензиски фондови и пренесувањето на придонесите да 
уплати и надоместок за ненавремено пренесување на придонесите.

 (6) Доколку Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија изврши 
погрешно пренесување на придонесот во задолжителен пензиски фонд, на првиот нареден 
датум на преносот по денот на приемот на из-вестувањето за погрешно пренесениот 
придонес од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
друштвото го пренесува погрешно пренесниот придонес во Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија.”.

По ставот (3) кој станува став (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) Агенцијата го пропишува начинот на пренeсување на придонесите од ставовите (3) 

и (6) на овој член и начинот на пресметка и уплата на надоместокот од ставовите (4) и (5) 
на овој член.”.

Член 8
Членот 62 се брише. 

Член 9
Во членот 64-а став (1) точката б) се брише.
Точките в) и г) стануваат точки б) и в).  
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Кога осигуреник погрешно е распределен во задолжителен пензиски фонд од 

страна на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на првиот 
нареден датум на пренос по денот на приемот на известувањето за погрешно 
распределување од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
друштвото го пренесува вкупниот износ на средства од сметката на погрешно 
распределениот осигуреник во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната 
сметка на членот.

(4) Агенцијата го пропишува начинот на пренос на средствата од ставот (3) на овој 
член.”.
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Член 10
Во членот 65 став (3) зборовите: „став (7)” се заменуваат со зборовите: „став (5)”.

Член 11
Во членот 66 став (4) зборовите: „став (7)” се заменуваат со зборовите: „став (5)”.

Член 12
Во член 66-а ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Вкупниот износ на средства од сметката на членот на задолжителниот пензиски 

фонд на кој му престанува членството поради промена на основот на осигурување 
согласно со членот 118 став (4) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се 
пренесуваат во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по 
истекот на рокот од 90 дена од денот на  промената на основот на осигурување на членот 
на задолжителниот пензиски фонд.”.

Член 13
Во член 68 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Придонесите за кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 

Македонија не може да утврди на кого припаѓаат се чуваат на неидентификуваната сметка 
во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија додека не се утврди 
сопственоста на тие средства. Придонесите уплатени во Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија за кои има недоследности за придружните 
податоци, се чуваат на нераспределената сметка со индивидуални потсметки во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.“.

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, е должен во 

рок не подолг од три месеци од денот на приемот на придонесите да обезбеди соодветни 
податоци и да изврши пренесување на придонесите на членовите на задолжителните 
пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови кај чуварот 
на имот.

(3)  Кога придонесите ги  пренесува по истекот на рокот од ставот (2) на овој член, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, е должен при 
пренесувањето на придонесите, да уплати и надоместок за ненавремено пренесување на 
придонесите.”.

Во ставот (2) кој станува став (4) зборовите: „ставот (7)” се заменуваат со зборовите: 
„ставот (5)”.

Во ставот (3) кој станува став (5) се додава нова точка г), која гласи:
„г) начинот на пренeсување на придонесите и начинот на пресметка и уплата на 

надоместокот од ставот (3) на овој член;”.
Точките г) и д) стануваат точки д) и ѓ).

Член 14
Во членот 69 став (1) по точката б) се додава нова точка в), која гласи: 
„в) времено ги распределува осигурениците во задолжителен пензиски фонд согласно 

со членот 58 ставови (6) и (7) од овој закон.”.
Точките в), г), д), ѓ), е) и ж) стануваат точки г), д), ѓ), е), ж) и з).

Член 15
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:
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„Член 70-а
(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија наплатува 

надоместок за вршење на работите што му се утврдени со овој закон.
(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член претставува месечен надомест на товар на 

пензиските друштва во износ од 0,1% од секој уплатен придонес во претходниот месец во 
задолжителните пензиски фондови со кои управуваат.”.

Член 16
Во членот 71 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и за 

распределба на осигурениците во задолжителните пензиски фондови согласно со членот 
58 ставови (6) и (7) од овој закон.”.

Член 17
Во членот 95 став (1) втората реченица се менува и гласи:
„Ова известување, по претходна согласност од членот, наместо во писмена форма може 

да се доставува и во електронска форма.”.

Член 18
Во членот 125 во став (5) бројот „62“ се заменува со бројот „61“. 

Член 19
Во членот 133 став (1) точката 1) се брише. 
Точките 2) и 2-а стануваат точки 1) и 2). 

Член 20
Во членот 136-в став (1) во точката 1) по зборовите: „точка в)“ се додаваат зборовите: 

„и г)“. 

Член 21
Членот 139 се брише.

Член 22
(1) На член на задолжителен пензиски фонд роден пред 1 јануари 1967, му престанува 

членството во задолжителен пензиски фонд на 1 јануари 2019 година. Со престанување на 
членството, осигуреникот останува осигурен само во тековното финансирано пензиско 
осигурување засновано на генерациска солидарност. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, членот на задолжителен пензиски фонд 
роден пред 1 јануари 1967 година, кој пристапил во задолжителното капитално 
финансирано пензиско осигурување по сопствен избор и станал член на задолжителен 
пензиски фонд, согласно со членот 58 став (3) на 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 и 21/18), има право да избере да го прекине или 
продолжи членството во вториот пензиски столб со писмена изјава за престанување или 
продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 30 септември 
2019 година. Доколку членот, во текот на траењето на овој рок не даде изјава за 
продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд, по истекот на рокот му 
престанува членството во задолжителен пензиски фонд. На членот кој дава изјава за 
престанување на членството во задолжителен пензиски фонд пред 30 септември 2019 
година, членството му престанува на датумот на давањето на изјавата. 
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 (3) За членовите на кој му престанува членството согласно со ставот (1) на овој член, 
друштвото го пренесува вкупниот износ на средствата од сметката на членовите во 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-нија, во рок од шест 
месеци почнувајќи од 1 јануари 2019 година, на начин пропишан од Агенцијата. По 
извршениот пренос на средствата, друштвото ја за-твора индивидуалната сметка на 
членот.

(4) За членовите од ставот (2) на овој член, индивидуалната сметка во задолжителиот 
пензиски фонд останува отворена и тие средства се инвестираат на еднаков начин како и 
другите средства на задолжителниот пензиски фонд до датумот на давањето на изјавата за 
престанување на членството односно до истекот на рокот од ставот (2) на овој член. По 
престанокот на членството согласно со ставот (2) на овој член, друштвото го пренесува 
вкупниот износ на средства од сметката на членот во Фондот на пензиското и 
инвалидското осигу-рување на Македонија, на начин пропишан од Агенцијата. По 
извршениот пренос на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот.

Член 23
На осигурениците кои се стекнале со членство во задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 од Законот 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 и 21/18) и кои се родени по 1 
јануари 1967 година, им продолжува членството во задолжителното капитално 
финансирано пензиско осигурување.

Член 24
(1) На членовите на задолжителен пензиски фонд кои до денот на започнување на 

примена на овој закон, во текот на осигурувањето се стекнале со својство на осигуреник 
согласно со членот 11 точки 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
или во текот на осигурувањето имале стаж на осигурување кој се смета со зголемено 
траење, им престанува членството во задолжителното капитално финансирано пензиско 
осигурување на 1 јануари 2019 година.

(2) За членовите на кои им престанува членството согласно со ставот (1) на овој член, 
друштвото го пренесува вкупниот износ на средствата од сметката на членовите во 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, во рок од шест месеци 
почнувајќи од 1 јануари 2019 година, на начин пропишан од Агенцијата. По извршениот 
пренос на средствата, друштвото ја за-твора индивидуалната сметка на членот.

Член 25
(1) Осигурениците кои согласно со членот 58 од Законот 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 и 21/18) се задолжителни членови на задолжителните 
пензиски фондови, но кои до денот на започнување на примена на овој закон Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија не ги распределил во 
задолжителните пензиски фондови согласно со членот 69 став (1) точка в) од овој закон, 
Фондот на пензи-ското и инвалидското осигурување на Македонија е должен при нивното 
распределување во задолжителните пензиски фондови покрај пренесувањето на 
придонесите за тие осигуреници уплатен за периодот од датумот на уплатата на 
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придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до денот на 
нивното распределување, да уплати надоместок за ненавремено пренесување на 
придонесите. 

(2) Начинот на пресметка и уплата на надоместокот од ставот (1) на овој член го 
пропишува Агенцијата. 

Член 26
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 
98/12), членот 1 се брише.

Член 27
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

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 со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2019 година.


