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
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 16 декември 2005 година.
Бр. 07-4671/1
16 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, 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 и 40/2004) во членот 13 став (1)
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "при што е должно да одржува
ликвидни средства во износ не помал од процентот од основачкиот капитал, кој го утврдува Агенцијата".
Член 2
Во членот 20 став (1) точка а) по зборот "фондови" се додаваат зборовите: "освен државни записи и обврзници издадени од Република Македонија".
По точката в) се додава нова точка г), која гласи:
"г) купување или продавање хартии од вредност, доколку со ваквото тргување би се оневозможило купување или продавање хартии од вредност со средствата на пензискиот фонд или
доколку купувањето или продавањето хартии од вредност со средствата на пензискиот фонд
би се реализирало по понеповолни услови за пензискиот фонд."
Член 3
Во членот 38 се додава нов став (5), кој гласи:
"(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член."
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Член 4
Во членот 58 став (3) се додава нова реченица која гласи: "Агенцијата може од оправдани причини да го продолжи рокот за избор најмногу за 12 месеца."
Во ставот (7) зборовите: "доброволно ќе се зачлени во" се заменуваат со зборовите:
"станува член на".
Во ставот (9) зборовите: "се должни да потпишат договор за членство со друштвото кое
управува со" се заменуваат со зборовите: "стануваат членови на", а втората реченица се
брише.
Член 5
Во членот 59 став (4) зборовите: "седиштето на" се бришат.
Член 6
Во членот 65 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член соодветно се применуваат и на времено распределените осигуреници од членот 58 став (7) на овој закон."
Член 7
Во членот 66 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член соодветно се применуваат и на времено распределените осигуреници од членот 58 став (7) на овој закон."
Член 8
Во членот 67 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член соодветно се применуваат и на
средствата на индивидуалната потсметка на посебната сметка во пензискиот фонд од членот 68 став (2) на овој закон."
Член 9
Во членот 68 став (2) зборот "ставовите" се заменува со зборот "ставот", а зборовите:
"и (9)" се бришат.
Член 10
Во членот 85 ставот (3) се менува и гласи:
"Пресметките од ставовите (1) и (2) на овој член ги врши друштвото и тие се предмет на контрола на Агенцијата."
Член 11
Во членот 96 став (1) точките а) и б) се менуваат и гласат:
"а) тримесечни неревидирани и годишни ревидирани финансиски извештаи за друштвото;
б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи
и годишни ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за пензискиот
фонд;".
Во точката ж) зборот "став" се заменува со зборовите: "ставовите (1) и".
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Член 12
Членот 97 се менува и гласи:
"Податоците за спроведување на надлежностите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија утврдени со овој закон, меѓусебно ќе се разменуваат
меѓу Фондот и друштвото врз основа на договор."
Член 13
Во членот 101 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
"(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член друштвото избира домашни брокерски куќи врз основа на најниска провизија во постапка и на начин
пропишани од Агенцијата.
(4) Агенцијата дава согласност на договорот склучен меѓу друштвото и брокерските куќи. Со договорот друштвото до Агенцијата го доставува и тарифникот за брокерски
провизии."
Член 14
Во членот 105 став (1) точка ѓ) по зборовите: "Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија" се додаваат зборовите: "од домашни акционерски друштва кои не се затворени инвестициони фондови и".
Точката е) се менува и гласи:
"обврзници издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, од домашни акционерски друштва кои не се банки и кои котираат
на официјалниот пазар на берзата на долгорочни хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Комисијата;".
Во точката ж) по зборот "Македонија" се додаваат зборовите: "кои не се банки".
Во ставот (3) точка б) зборовите: "хартии од вредност" се заменуваат со зборот "инструменти".
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Друштвото ја известува Агенцијата за инструментите во кои планира да ги инвестира средствата на пензискиот фонд со кој управува, а Агенцијата води евиденција на
дозволени финансиски инструменти за инвестирање на средствата на пензиските фондови."
Член 15
Во членот 110 став (1) точки а) и б) по зборот "регулиран" се додаваат зборовите: "и институционализиран".
Член 16
Во членот 130 став (1) точка 6 по зборовите: "уплатениот капитал" се додаваат зборовите: "и не одржува ликвидни средства во износ не помал од процентот од основачкиот
капитал".
Член 17
Во членот 139-а став (2) во шестиот и десеттиот ред по зборот "имот" се додаваат зборовите: "на пензиски фондови".
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Член 18
Во членот 139-б став (1) по бројот "116" се става запирка и бројот "и 122" се заменува
со зборовите: "117 став (1), 118 став (3), 119 став (2), 121, 122 и 123".
Ставот (2) се менува и гласи:
"Член на Советот на Народната банка на Република Македонија или вработен во Народната банка на Република Македонија не може да биде член на органи на управување
или вработен во друштвото."
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Народна банка на Република Македонија во вршењето на улогата чувар на имот на
пензиските фондови ги врши следниве работи:
а) ги чува безбедно средствата на пензискиот фонд;
б) за чување на средствата на пензискиот фонд, во свое име, а за сметка на пензискиот
фонд отвора посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност на која ги
води инвестираните средства во домашните хартии од вредност, посебни сметки во банки
кои имаат дозвола од Народната банка на Република Македонија за инвестирани средства
во банкарски депозити и посебна сметка во субчувар на имот за инвестираните средства
во странските хартии од вредност;
в) отвора и води посебни денарски и девизни сметки кај себе за порамнување на трансакциите за инвестирање на средствата на пензискиот фонд и ги чува документите за порамнување во врска со уплатата и исплатата на парични средства на и од тие сметки;
г) работи како посредник за порамнување врз основа на налози од друштвото, ги собира и
наплаќа приходите од дивиденди, камати и сите други приходи кои произлегуваат од вложувањата на средствата на пензискиот фонд;
д) осигурува дека финансиските инструменти наведени во налозите за инвестирање добиени од друштвото се содржат во евиденцијата од членот 105 став (4) на овој закон и
дека реализацијата на трансакциите е во согласност со налозите;
ѓ) соработува и врши надгледување на субчуварите на имот;
е) проследува пресметки, исплати и барања за намалување, ослободување и поврат и
плаќање на данок до и од друштвата и
ж) ги проследува известувањата за корпоративните настани до друштвата."
Член 19
По членот 139-в се додаваат четири нови члена 139-г, 139-д, 139-ѓ и139-е, кои гласат:
"Член 139-г
(1) На договорот за чување на имот склучен меѓу друштвото и Народната банка на Република
Македонија како чувар на имот на пензиски фондови, согласно со членот 119 став (1) на овој закон, претходна согласност дава Агенцијата.
(2) Доколку друштвото не постапува согласно со договорот за чување на имот, Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на пензиски фондови ја известува Агенцијата која презема мерки согласно со членот 38 на овој закон во рок кој не може
да биде подолг од 90 дена.
(3) По исклучок, од оправдани причини, Агенцијата може да го продолжи рокот од ставот (2) на овој член, по претходна согласност од Народната банка на Република Македонија.
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(4) Доколку во рокот од ставот (2) на овој член друштвото не ги исполни своите обврски од договорот, Агенцијата го укинува одобрението за управување со пензиски фонд на
друштвото и презема непосредна контрола на средствата на пензискиот фонд.
(5) Со преземањето на непосредната контрола на средствата на пензискиот фонд, Агенцијата ги презема сите права и обврски на друштвото од договорот за чување на имот до
изборот на ново друштво.
Член 139-д
(1) За вршење на работите на чувар на имот на пензиски фондови, Народната Банка на
Република Македонија и Агенцијата разменуваат информации и податоци.
(2) Динамиката, содржината и формата на податоците и информациите од ставот (1) на
овој член договорно се уредуваат меѓу Народната банка на Република Македонија и Агенцијата.
Член 139-ѓ
Доколку, согласно со членот 139-а став (2) на овој закон, Народната банка на Република Македонија улогата на чувар на имот на пензиски фондови ја пренесе на банка, средствата на пензискиот фонд и целокупната евиденција и документација во врска со работите
кои Народната банка на Република Македонија ги врши како чувар на имот на пензиски
фондови, се пренесуваат на новиот чувар на имот на пензиски фондови во рок кој ќе го
договорат Народната банка на Република Македонија и новиот чувар на имот на пензиски
фондови, но не подоцна од 30 работни дена по склучување на договорот меѓу новиот чувар на имот на пензиски фондови и друштвото.
Член 139-е
Одредбите од членовите 90 и 91 на овој закон се применуваат по истекот на пет години
сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон."
Член 20
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македонија".
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