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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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ

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

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

 
Бр. 08-2209/1  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 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, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13,  44/14, 192/15, 30/16, 21/18, 
245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19), членот 3 се 
менува и гласи:

„Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е 

основано и работи согласно со овој закон;
2. „Задолжителен пензиски фонд“ е отворен инвестиционен фонд основан и 

управуван од страна на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

3. „Поврзано лице“ во однос на одредено правно лице или физичко лице е:
а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите 

со право на глас или поседуваат помал процент и имаат посредна или непосредна 
контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;

б)  кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, 
поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент и има 
посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;
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в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, 
поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот 
акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас 
во првото правно лице;

г) физичко лице или правно лице кои имаат непосредна или посредна контрола, или се 
контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или 
надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени во оваа точка, лица коишто се: во сродство преку брак 
или посвојување; деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци 
и внуци; на друг начин се крвно поврзани до втор степен; лица кои се во однос: родител 
старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните 
другари;

4. „Контрола“ во смисла на точката 3. 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

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;

5. „Член на задолжителен пензиски фонд“ е физичко лице кое склучило договор за 
членство во задолжителен пензиски фонд или во чие име е отворена сметка во 
задолжителен пензиски фонд во случаите утврдени во овој закон и неговото членство трае 
се до остварувањето право на пензија;

6. „Пензиониран член“ е физичко лице кое остварило право на пензија од 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани 
повлекувања и има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и од која врши 
повлекувања на средствата;

7. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има дозвола за работа како овластен актуар 
од страна на надлежна институција во Република Северна Македонија;

8. „Пренос на средства“ е пренесување на средствата од сметката на членот отворена 
во еден задолжителен пензиски фонд, во друг задолжителен пензиски фонд со кој 
управува друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

9. „Агент” е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски фондови;
10. „Трансакциони провизии“ се надоместокот за берза на хартии од вредност, 

надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои 
вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на 
задолжителните пензиски фондови;

11. „Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“ е 
акционерско друштво кое управува со задолжителен и со доброволен пензиски фонд 
согласно со овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување;

12. „Пензиско друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови; 
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13. „Добра репутација“ има лице кое поседува, компетентност, работливост и други 
особини кои даваат сигурност дека со начинот на своето работење нема да ја загрози 
стабилноста и сигурноста на пензиските друштва и пензиските фондови и нема да ги 
загрози интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови, 
како и да нема доказ за негова претходна вклученост во деловни активности кои значат 
непочитување на прописите, деловните практики и процедури;

14. „Независен член на надзорниот одбор“ е физичко лице коешто: 
а)  во последните пет години: 
- немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен партнер 

или како раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот 
партнер на друштвото или

- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на 
друштвото; 

б) не е поврзано лице на друштвото, вработен во поврзано лице на друштвото или 
застапува поврзано лице на друштвото; 

в) не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на 
друштвото и

г) не работело и не работи во друштво за ревизија кое во последните три години 
вршело надворешна ревизија на работењето на друштвото;

15. „Материјал за маркетинг“ е целокупниот материјал за рекламирање, промоција 
или информација кој се однесува на задолжителениот пензиски фонд или на друштвото 
кое управува со тој фонд;

16. „Работи на маркетинг” се сите активности чија цел е рекламирање на друштво за 
управување со задолжителни пензиски фондови и на задолжителен пензиски фонд и 
информирање и склучување на договори за членство во задолжителен пензиски фонд и за 
исплата на средства од задолжителен пензиски фонд што  вклучува: 

а) рекламирање на работењето на друштвото и задолжителниот пензиски фонд со кој 
тоа управува;

б) информирање за карактеристиките на задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување;

в) информирање за надоместоците и трансакционите провизии;
г) информирање за приносот на задолжителниот пензиски фонд;
д) информирање за инвестиционото портфолио на задолжителниот пензиски фонд;
ѓ) информирање за индивидуални сметки;
е) зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд;  
ж) склучување на договори за програмирани повлекувања и
з) други активности заради рекламирање и обезбедување на информации поврзани со 

работењето на друштвото и на задолжителниот пензиски фонд и
17. „Одговорно лице за прекршок“ е:
а) член на Управен одбор и/или член на Надзорен одбор на друштво или од него 

овластено лице;
б) директор или раководител на организациона единица одговорен за чување на имот 

на  чуварот на имот или од него овластено лице;
в) директор, помошник директор или друго лице на раководна позиција на Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна  Македонија;
г) управител на Центарот за котација или од него овластено лице и
д) 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.“.
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Член 2
Во член 18 во ставот (1) зборовите: „раководно лице во друштвото“ 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 3
Во член 18-а во ставовите (1) и (2) зборовите: „раководно лице во друштвото“ 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 членот 21 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Лицето одговорно за индивидуални сметки е одговорно за правилно и навремено 

водење, архивирање и чување на евиденцијата за индивидуалната сметка на секој член и 
на пензиониран член на задолжителниот пензиски фонд согласно со одредбите од овој 
член.“.

Член 5
Во член 21-а во ставот (1) по зборот „ревизија” се додаваат зборовите: „раководена од 

внатрешен ревизор”.

Член 6
Во член 21-б во ставот (1) по зборот „назначи“ се додаваат зборовите: „лице одговорно 

за пресметка на програмирани повлекувања“.

Член 7
Во член 39-в став (1) во точката ѕ) зборовите: „ќе бидат на раководни места и други 

лица кои“ се бришат.

Член 8
Во член 39-ј став (5) во точката и) зборовите: „ќе бидат на раководни места и други 

лица кои“ се бришат.

Член 9
Во член 53-б ставот (3) се брише.

Член 10
По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи:

„Член 75-а
(1) Лицето одговорно за маркетинг е одговорно за рекламирање на работењето на 

друштвото и задолжителниот пензиски фонд со кој тоа управува и информирање поврзано 
со задолжително 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 
задолжителен пензиски фонд и склучување на договори за програмирани повлекувања.“.
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Член 11
Во член 104 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 12
Во член 130 во ставот (1) зборовите: „членовите 133, 134, 135, 135-а, 136, 136-а, 136-б, 

136-ѓ и 136-е“ се заменуваат со зборовите: „членот 136-а“.

Член 13
Во член 131 во ставот (4) зборовите: „тужба за поведување на управен спор пред 

управниот суд“ се заменуваат со зборовите: „правен лек согласно со Законот за 
прекршоците“.

Ставот (5) се менува и гласи:
„Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците согласно со 

Законот за прекршоците.“.

Член 14
Членот 132 се менува и гласи:
„(1) Овластените лица за контрола спроведуваат постапка за порамнување согласно со 

Законот за прекршоците. За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а 
и 136-ѓ од овој закон, овластените лица за контрола 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.

(2) Агенцијата ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог од 
ставот (1) на овој член.“.

Член 15
Членот 133 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

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

1) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното 
лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;

2) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон;
3) средствата од сметката на член или на пензиониран член на задолжителен пензиски 

фонд ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на трети лица спротивно на 
членот 67 став (3) од овој закон; 

4) не ги распоредува придонесите, пренесените средства, надоместок за ненавремен 
пренос на средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки на членовите 
или на пензионираните членови на задолжителните пензиски фондови и не води 
евиденција согласно со членот 81 од овој закон;

5) не ги претвора средствата од придонеси и пренесените средства во сметководствени 
единици согласно со членот 82 од овој закон;

6) врши процена на средствата на задолжителен пензиски фонд спротивно на правилата 
содржани во членот 83 од овој закон и актите на Агенцијата;

7) не врши пресметка на нето-средствата на фондот и на вредноста на 
сметководствената единица на секој датум на процена и не ја промени проценетата 
вредност на одредена хартија од вредност, согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од 
овој закон;
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8) го води сметководството на друштвото и задолжителниот пензиски фонд спротивно 
на законите на Република Северна Македонија и на меѓународните сметководствени 
стандарди и на формата и содржината на финансиските извештаи пропишани од 
Агенцијата во смисла на членот 88 од овој закон;

9) наплаќа надоместоци на начин и во износи што не се предвидени во членовите 98 и 
99 од овој закон;

10) надомести трошоци спротивно на членот 103 од овој закон;
11) инвестира средства од задолжителниот пензиски фонд спротивно на членовите 104, 

105, 106, 107 и 108 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;
12) продава, купува или користи средс-тва спротивно на ограничувањата од членот 110 

од овој закон;
13) го довери управувањето со средствата на задолжителниот пензиски фонд или ја 

пренесе одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон;
14) се задолжува спротивно на целите и граничувањата од членот 113 од овој закон;
15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 од овој закон;
16) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата 

од задолжителниот пензиски фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно 
со член 115 ставови (1) и (2) и членот 119 од овој закон;

17) не ги исполни обврските предвидени во членот 122 ставови (1) точки а) и б) и (2) од 
овој закон;

18) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон;

19) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон и
20) не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата согласно 

со членот 126 став (5) од овој закон.
(2) Глоба до двократен износ од максимумот на глобата од ставот (1) на овој член ќе се 

изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од 
ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема 
имотна штета.

(3) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови доколку:

1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;
2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со член 10 ставови (2), (4) и (5) од овој 

закон;
3) не ги одржува, пресметува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по 

методологија пропишана од Агенцијата согласно со член 10 ставови (6) и (7) од овој 
закон;

4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 10 став (9) од овој закон;
5) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 

став (1) од овој закон;
6) купи акции на друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или 

се реорганизира, спротивно на член 16 ставови (5) и (6) од овој закон;
7) не се вклучи во Центарот согласно со членот 39-е став (5) од овој закон;
8) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-ж од овој закон и
9) изврши спојување спротивно на членовите 39-и, 39-ј и 39-љ од овој закон.
(4) Глоба до двократен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за 

управување со задолжителни пензиски фондо-ви ако со прекршокот од ставот (3) на овој 
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
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(5) Глоба во износ од 400 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондо-ви или во друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член 
само на одговорно лице за прекршок во друштвото за управување со задолжителни 
пензиски фондови.

(6) За прекршоците утврдени во овој член, прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 16
Членот 134 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 задолжителни пензиски фондови или друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) ги користи своите средства за намени забранети со членот 20 од овој закон;
2) не исполнува некое од барањата предвидени во член 21 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) 

од овој закон;
3) отпочне со активности на управување со задолжителен пензиски фонд, маркетинг и 

испитување на јавното мислење спротивно на условите од членот 39-е став (6) од овој 
закон;

4) не воспостави индивидуална сметка согласно со членот 59 став (5) од овој закон;
5) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на членот 59 став 7 од овој закон;
6)  постапи спротивно на членот 61 став (3) од овој закон;
7)  не ги исполнува обврските од членот 63 став (1) од овој закон;
8)  не ги исполни обврските од членот 63 став (3) од овој закон;
9) не ги обезбеди правата на членот на задолжителниот пензиски фонд кој престанал да 

уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој закон;
10) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република 

Северна Македонија средствата од сметката на член на задолжителен пензиски фонд кој 
стекнал право на инвалидска пензија согласно со членот 65 од овој закон;

11)  не ги исполнува своите обврски во случај на смрт на член на задолжителен 
пензиски фонд предвидени во членот 66 од овој закон;

12) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република 
Северна Македонија уплатените придонеси за членот на задолжителен пензиски фонд 
согласно со членот 66-а став (1) од овој закон;

13) дава погрешни и неточни информации за задолжителен пензиски фонд или за 
друштвото кое управува со тој фонд или дава изјави или предвидувања за идните 
инвестициони резултати за задолжителен пензиски фонд или не постапи по решението на 
Агенцијата во смисла на член 75 ставови (1), (2) и (5) од овој закон;

14) не ги исполнува условите од членот 76 став (1) од овој закон;
15) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на задолжителен пензиски 

фонд со деловен соработник согласно со членот 76 став (2) од овој закон;
16) склучува договор за членство, договор за премин или договор за програмирани 

повлекувања со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од 
овој закон;  

17) применува постапки на маркетинг на задолжителни пензиски фондови забранети со 
членот 79 од овој закон;

18) не го утврди приносот за задолжителниот пензиски фонд со кој управува согласно 
со членот 86 од овој закон;
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19) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани 
во член 94 ставови (1), (2) и (3) од овој закон;

20) не достави информативен проспект и статут на член и на пензиониран член на 
задолжителен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице и не извести лице согласно со 
член 94 ставови (4) и (5) од овој закон;

21) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно 
на членот 95 став (5) од овој закон;

22) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите и на 
пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 95 од овој 
закон;

23) не ги доставува до Агенцијата информациите наведени во членот 96 став (1) од овој 
закон и во актите пропишани од Агенцијата;

24) не ги извести Агенцијата и сите членови на задолжителниот пензиски фонд за 
секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 
100 од овој закон;

25) не обезбеди целосна конкурентност на провизиите согласно со членот 101  од овој 
закон;

26) постапи спротивно на ограничувањата предвидени со членот 109 од овој закон;
27) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот соглас-

но со членот 121 од овој закон и
28) 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 за 

управување со задолжителни пензиски фондо-ви или друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој 
член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку: 

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

2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и не 
определи лица согласно со членот 18-б од овој закон;

3) не воспостави организациона единица согласно со членот 21-а став (1) од овој закон;
4) не ги почитува обврските од член 21-б ставови  (1), (2), (3) и (4) од овој закон;
5) не воспостави активности за управување со ризици, не назначи лице одговорно за 

управување со ризици и не достави извештај согласно со член 21-в ставови (1), (2) и (5) од 
овој закон;

6) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од 
ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со 
членот 22 од овој закон;

7) постапи спротивно на членот  22-б од овој закон и
8) нема документ за инвестициона стратегија со содржина согласно со член 112-а 

ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата.
(4) Глоба до двократен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за 

управување со задолжителни пензиски фондо-ви ако со прекршокот од ставот (3) на овој 
член прибавило поголема имотна корист или предиз-викало поголема имотна штета.

(5) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондо-ви или во друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член 
само на одговорно лице за прекршок во друштвото за управување со задолжителни 
пензиски фондови. 
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(6) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 17
Членот 135 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 задолжителни пензиски фондови или друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) не постапи согласно со членот 75 став (4) од овој закон;
2) не постапи согласно со членот 77 став (7) од овој закон;
3) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето-средствата на задолжителниот 

пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на задолжителниот пензиски 
фонд согласно со член 85 ставови (1) и (2) од овој закон и

4) не доставува информации и податоци до Агенцијата или не доставува податоци и 
информации во рокови предвидени со  членот 96 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 задолжителни пензиски фондови доколку:

1) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до 
Агенцијата согласно со член 21-а ставови (3), (4) и (5) од овој закон. 

(3) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондо-ви или во друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (2) на овој член 
само на одговорно лице за прекршок во друштвото за управување со задолжителни 
пензиски фондови.

(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 18
Членот 135-а се брише.

Член 19
Членот 136 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на чувар на имот доколку:
1) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција на 

овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) 
од овој закон;

2) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон;
3) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и 

евиденцијата на пензиските фондови одделно за секој задолжителен пензиски фонд, 
одвоен од другите коминтенти и одвоен од сопствените средства, работење и евиденција 
согласно со членот 115 став (4) од овој закон;

4) не преземе активности за усогласување со одредбите од членот 116 став (2) во 
период не подолг од три месеци од денот кога престанала да исполнува некој од условите 
согласно со членот 116 став (3) од овој закон;

5) не ги исполнува надлежностите од членот 117 од овој закон;
6) постапи спротивно на членот 118 од овој закон;
7) ги покрива штетите од средствата на задолжителниот пензиски фонд спротивно на 

членот 120 став (2) од овој закон;
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8) не обезбеди потполна доверливост на податоците согласно со членот 120 став (4) од 
овој закон;

9) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот соглас-
но со членот 121 од овој закон и 

10) во случај на раскинување на договорот за чување имот, не ги исполни обврските од 
членот 123 став (2) од овој закон.

(2) Глоба до двократен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на имот 
ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна корист или 
предизвикал поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 400 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во чуварот на имот.

(4) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 20
Членот 136-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 200 до 250  евра  во денарска противвредност ќе 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 18-а став (1) од овој закон;

2) лице одговорно за индивидуални сметки не се придржува кон обврските од членот 
21 став (8) од овој закон.

3) актуар не се придржува кон обврските предвидени во член 21-б ставови (5), (6), (7) и 
(10) од овој закон и

4) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на 
ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 21-в став (3) од 
овој закон.

5) агент на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови не се придржува 
кон обврските и ограничувањата предвидени во член 75 ставови (1) и (2) од овој закон;

6) лице одговорно за маркетинг не се придржува кон обврските од членот 75-а став (1) 
од овој закон; 

7) лице одговорно за контрола на агенти не се придржува кон обврските од членот 75-а 
став (2) од овој закон и

8) агент на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови не се придржува 
кон обврските и ограничувањата предвидени во член 77 ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 50 до 60 евра денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 
на кандидатот ако постапи спротивно на член 77-е ставови (2), (3) и (4) од овој закон.“.

Член 21
Членот 136-б се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 7.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна 
Македонија доколку:

1) не ги пренесе придонесите во задолжителните пензиски фондови избрани од страна 
на членовите во проценти и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) и г) 
од овој закон;

2) не ги исполнува обврските предвидени во членот 68 став (1) од овој закон и
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3) не им доставува на друштвата податоци во врска со уплатата на придонесите 
согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.

(3) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 22
Членот 136-в се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на вработен во Агенцијата доколку:
1) прифати функција или вработување или стекнува акции спротивно на членот 51 став 

(7) од овој закон;
2) како овластено лице во Агенцијата кое утврдува дали кандидатот ги исполнува 

условите за полагање на испитот ако дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува 
пропишаните услови од овој закон;

3) како овластен претставник од членот 77-ѓ став (5) од овој закон дозволи кандидатот 
да постапи спротивно на член 77-е ставови (2), (3) и (4) од овој закон; 

4) како член на Комисијата од членот 77-ј став (6) од овој закон ако утврди 
неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатира во извештајот до 
Советот на експерти и          

5) како службено лице во Агенцијата не ги побара доказите по службена должност во 
рок од три дена од приемот на барањето согласно со членовите 77 став (8) и 77-а став (3) 
од овој закон.

(2) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 23
Членот 136-г се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на службеното лице од надлежниот јавен орган ако не ги достави побараните 
докази по службена должност во рок од три дена од приемот на барањето согласно со 
членовите 77 став (9) и 77-а став (4) од овој закон.     

(2) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 24
Членот 136-д се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво доколку:
1) не ја уплати основната главнина на начин пропишан со членот 11 од овој закон;
2) основната главнина потекнува од извори спротивни на членот 12 од овој закон;
3) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеци согласно со членот 14 став 

(5) од овој закон и
4) во поднесената документација прило-жило неточни податоци спротивно на членот 

39-в од овој закон.
(2) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во правното лице.
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(3) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 25
Членот 136-ѓ се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000  евра  во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на Центарот доколку:
1) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното 

лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (1) точка г) од 
овој закон и

2) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон.
(2) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 26
Членот 136-е се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 77-ѓ став (7) од 
овој закон, доколку не го блокира радиофреквенцискиот опсег во просторијата за 
полагање на испитот.

(2) За прекршоците утврдени во овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 27
Членот 136-ж се брише.

Член 28
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”.
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