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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
5 мај 2021 година.

 
Бр. 08-2210/1  Претседател на Република

5 мај 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

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

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 

весник на Република Македонија” број 7/2008, 124/10, 17/11 и 13/13), во член 4 во ставот 
(1) по точката 24 се додава нова точка 25, која гласи: 

„25. „Одговорно лице“ за прекршок е:
- член на Управен одбор и/или член на Надзорен одбор на друштво или од него 

овластено лице,
- директор или раководител на организациона единица одговорен за чување на имот на 

чуварот на имот или од него овластено лице,
- управител на Центарот за котација или од него овластено лице и
- член на орган на управување и /или орган на надзор на правно лице кое поднесува 

документи во постапка за лиценцирање или од него овластено лице.“.

Член 2
Во член 29 во ставот (1) зборовите: „раководно лице“ се заменуваат со зборовите: 

„одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, 
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани 
повлекувања“.
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Член 3
Во член 30 во ставот (1) зборовите: „раководно лице“ се заменуваат со зборовите: 

„одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, 
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани 
повлекувања“.

Член 4
Во член 30-а во ставот (1) зборовите: „раководно лице“ се заменуваат со зборовите: 

„одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, 
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани 
повлекувања“.

Во ставот (2) зборовите: „раководно лице“ се заменува со зборовите: „одговорно лице 
за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални 
сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања“.

Член 5
Во член 33 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:
„(9) Лицето одговорно за индивидуални сметки е одговорно за правилно и навремено 

водење, архивирање и чување на евиденцијата за доброволната индивидуална и 
професионална сметка на секој член и на пензиониран член на доброволниот пензиски 
фонд, согласно со одредбите од овој член.“.

Член 6
Во член 34 во ставот (1) по зборот „ревизија” се додаваат зборовите: „раководена од 

внатрешен ревизор”.

Член 7
Во член 34-а во ставот (1) по зборот „назначи“ се додаваат зборовите: „лице одговорно 

за пресметка на програмирани повлекувања односно“.

Член 8
Во член 39 став (1) во точката ѕ), член 48 став (5) во точката и), член 55 став (1) во 

точката ѕ), член 79 став (5) во точката и) зборовите: „ќе бидат на раководни места и други 
лица кои“ се бришат.

Член 9
По членот 107 се додава нов член 107-а, кој гласи:

„Член 107-а
(1) Лицето одговорно за маркетинг е одговорно за  рекламирање на работењето на 

друштвото што управува со доброволниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд 
со кој тоа управува и информирање поврзано со доброволното капитално финансирано 
пензиско осигурување, согласно со закон.  

(2) Лицето одговорно за контрола на агенти е должно да врши контрола над 
активностите на агентите поврзани со зачленување и премин на членови од еден во друг 
доброволен пензиски фонд и склучување на договори за исплата на пензиски 
надоместоци.“.
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Член 10
Во член 130 во ставот (2) по зборовите: „управен одбор“ сврзникот „и“ се заменува со 

запирка, а по зборовите: „надзорен одбор” се додаваат  зборовите: „и лице одговорно за 
инвестициони одлуки.”.

Член 11
Во член 164 во ставот (1) зборовите: „членовите 165, 166, 167, 167-а, 168, 168-а, 169, 

170 и 171“ се заменуваат со зборовите: „членот 169“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласаат:
„(3) Овластените лица за контрола за прекршоците утврдени во членовите 165, 166, 

167, 168, 169, 171 и 172 од овој закон, се должни на сторителот на прекршокот да му 
предложат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да 
поднесат барање за прекршочна постапка.

(4) Агенцијата ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог од 
ставот (3) на овој член.“.

Член 12
Во член 165 во ставот (1) зборовите: „40.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „9.000 

до 10.000 евра“
Во ставовите (2), (4), (6) и (8) зборовите: „десеткратен износ од“ се заменуваат со 

зборовите: „двократен износ од максимумот на глобата“.
Во ставот (9) зборовите: „4.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.
Ставот (10) се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 13
Членот 166 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) не донесе кодекс за добро корпоративно управување и не работи согласно со членот 
13 став (3) од овој закон;

2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и 
определи лице согласно со член 30-б од овој закон;

3) ги користи своите средства за намени забранети со членот 32 од овој закон;
4) не ги исполнува барањата предвидени во членот 33 ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6) 

од овој закон;
5) не основа организациона единица за внатрешна ревизија согласно со членот 34 од 

овој закон;
6) не ги почитува обврските од членот 34-а ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;
7) не воспостави активности за управување со ризици, не назначи лице одговорно за 

управување со ризици и не достави извештај согласно со членот 34-б ставови (1), (2) и (5) 
од овој закон;

8) не назначи надворешен овластен ре-визор со добри референци и не објави извадок од 
ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со 
членот 35 од овој закон;

9) постапи спротивно на членот 35-а од овој закон;
10) одбие зачленување на лице кое ги исполнува условите пропишани со членот 94 став 

(1) од овој закон;
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11) не отвори доброволна индивидуална сметка и професионална сметка согласно со 
членот 95 став (1) од овој закон;

12) не ги пренесе средствата од постојниот во идниот пензиски фонд согласно со 
членот 97  став (1) од овој закон; 

13) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придо-
неси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 99 од овој закон;

14) дава погрешни и неточни информа-ции за доброволниот пензиски фонд, за 
професионалната пензиска шема или за друштвото кое управува со тој фонд во смисла на 
членот 107 став (1) од овој закон;

15) дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за доброволниот 
пензиски фонд во смисла на членот 107 став (2) од овој закон;

16) просториите на друштвото и просториите на неговите деловни соработници за 
маркетинг не ги исполнуваат условите од членот 108 став (1) од овој закон;

17) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на доброволен пензиски 
фонд со деловен соработник согласно со членот 108 став (2) од овој закон;

18) склучува договори со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 
109 став (1) од овој закон; 

19) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 112 од 
овој закон;

20) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани 
во членот 113 ставови (1), (2) и (3 ) од овој закон; 

21) не достави информативен проспект и статут на член и на пензиониран член на 
доброволен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице согласно со членот 113 став (4) од 
овој закон; 

22) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно 
на членот 114 став (6) од овој закон;

23) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите и на 
пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд согласно со членот 114 од овој 
закон; 

24) не ги доставува до Агенцијата информациите наведени во членот 116 став (1) од 
овој закон и во актите пропишани од Агенцијата;

25) не ги извести Агенцијата и сите чле-нови и пензионирани членови на пензискиот 
фонд за секоја промена на висината на надоме-стоците, на начин и во рокови предвидени 
во членот 119 од овој закон;

26) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 127 
од овој закон;

27) постапи спротивно на ограничувањата предвидени со членот 135 од овој закон;
28) нема документ за инвестициона стратегија со содржина согласно со членот 140 

ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;
29) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот 

согласно со членот 154 став (1) од овој закон и
30) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.
(2) Глоба до двократен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото, ако 

со прекршокот од ставот (1) на овој член приба-вило поголема имотна корист или 
предизвикало поголема имотна штета за пензискиот фонд.

(3) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.

(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.
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Член 14
Членот 167 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

1) не постапи по некое од барањата од членот 28 став (3) од овој закон;
2) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до 

Агенцијата согласно со членот 34 ставови (3), (4) и (5) од овој закон; 
3) доколку не го достави до Агенцијата, во фотокопија или на содветен надворешен 

медиум, објавениот материјал за маркетинг во рок од три дена по неговото објавување;
4) не доставува податоци и информации до Агенцијата во роковите предвидени со  

членот 116 ставови (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) од овој закон и
5) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето-средствата на доброволниот 

пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на доброволниот пензиски 
фонд согласно со членот 126 ставови (1) и (2) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, доколку:

- не постапи согласно со членот 109 став (8) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото.
(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 15
Членот 167-а се брише.

Член 16
Во член 168 во ставот (1) зборовите: „40.000 евра“ се  заменуваат со зборовите: „9.000 

до 10.000 евра“
Во став (1) точката 2) се менува и гласи:
„не преземе активности за усогласување со одредбите од членот 149 став (2) од овој 

закон во период не подолг од три месеци од денот кога престанала да исполнува некој од 
условите согласно членот 149 став (4) од овој закон;“.

Во став (2) зборовите: „десеткатен износ од“ се заменуваат со зборовите: „двократен 
износ од максимумот на глобата“.

Во ставот (3) зборовите: „4.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.
Ставот (4) се менува и гласи: 
„За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 17
Членот 168-а се брише.

Член 18
Членот 169 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 200 до 250 евра  во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице доколку како:
1) член на управен одбор, на надзорен одбор и одговорно лице за: инвестиционите 

одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, 
контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања не ја исполнува 
фидуцијарната должност од членот 30-а став (1) од овој закон;
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2) лице одговорно за индивидуални сметки не се придржува кон обврските од член 33 
став (9) од овој закон;

3) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 34-а ставови (5), (6), (7) 
и (10) од овој закон;

4) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на 
ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 34-б став (3) од 
овој закон;

5) агент на друштво не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во 
членот 107 ставови (1) и (2) од овој закон;

6) лице одговорно за маркетинг не се придржува кон обврските од членот 107-а став (1) 
од овој закон; 

7) лице одговорно за контрола на агенти не се придржува кон обврските од членот 107-
а став (2) од овој закон;

8) агент на друштво не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во 
членот 109 ставови (2) и (4) од овој закон;

9) физичко лице не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во 
членот 109 ставови (3) и (6) од овој закон и

10) агент на друштво остварува контакти спротивно на членот 110 од овој закон.“.

Член 19
Членот 170 се брише.

Член 20
Во член 171 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се  заменуваат со зборовите: „4.000 до 

5.000 евра“.
Во ставот (2) зборовите: „петкратен износ од“ се заменуваат со зборовите: „двократен 

износ од максимумот на глобата “.
Во ставот (3) зборовите: „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „300 до 400 евра“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 21
Во член 172 во ставот (1) зборовите: „20.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 

до 5.000 евра“.
Во ставот (2) зборовите: „2.000 евра“ се  заменуваат со зборовите: „300 до 400 евра“.

Член 22
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.
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