
Врз основа на членот 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 113/2005), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 јануари 2006 година, го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. 
Пречистениот текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигу-

рување ги опфаќа Законот за  задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
("Службен весник на Република Македонија" број 29/2002), Законот за изменување на Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 85/2003), Законот за изменување и дополнување на Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија" број 40/2004), Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 113/2005), во кои е означено времето на нивното влегување во сила и Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 
29/2003). 

 
      Бр. 10-4690/2-05                     Претседател на 
12 јануари 2006 година        Законодавно-правната комисија на 
            Скопје                Собранието на Република 
              Македонија, 
                             Цветанка Иванова, с.р.  

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

(Пречистен текст) 
 

ГЛАВА I 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредува задолжително капитално финансирано пензиско осигуру-

вање, основање и работење на пензиски фондови и друштва за управување со пензиски 
фондови, како дел од системот на пензиското и инвалидското осигурување.  

(2) Пензиските фондови и друштвата од ставот 1 на овој член се основаат со цел да при-
маат придонеси од осигурениците обврзани врз основа на закон, да ги  вложуваат во финан-
сиски инструменти и да вршат распределба на акумулираните средства согласно со закон.  

(3) Со овој закон се основа Агенција за супервизија на капитално финансирано пензи-
ско осигурување (во натамошниот текст: Агенција) која издава дозволи за основање и 
одобренија за управување со пензиски фондови на друштва за управување со пензиски 
фондови, врши супервизија во истите и врши  други работи и функции согласно со овој 
закон. 
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Член 2 
(1) Никој освен друштво основано согласно со овој закон не може да врши работи на 

маркетинг или да нуди пензиски фонд, пензиска шема или сличен пензиски аранжман, ни-
ту да ги користи зборовите �Друштво за управување со пензиски фондови�, �Пензиски 
фонд�, �Пензиска шема� или слични зборови, на македонски  или на друг јазик, во својот 
назив.  

(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се однесува на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија до обемот на функциите кои тој ги извршува сог-
ласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој закон. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1) �Друштво за управување со пензиски фондови� е акционерско друштво кое управува 

со пензиски фонд, познато како Универзално друштво за управување со пензиски фондо-
ви. 

2) �Пензиски фонд� е отворен инвестиционен фонд основан и управуван од страна на 
друштво за управување со пензиски фондови. 

 3) �Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување� е агенција 
на која и  е доверена супервизија на работењето на друштвата кои управуваат со пензиските 
фондови и на пензиските фондови. 

4) �Чувар на имот� е институција на која и е доверена одговорноста за  чување на 
средствата на пензиски фонд и врши други работи утврдени во овој закон. Чувар на имот 
на домашните средства е банка која има дозвола издадена од Народната банка на Репуб-
лика Македонија, а суб-чувар на имот ги чува средствата надвор од територија на Репуб-
лика Македонија и може да биде банка или специјализирана депозитарна институција која 
има дозвола издадена од надлежен орган и е овластена за таква дејност согласно со зако-
ните на матичната држава.  

5) �Поврзано лице� во однос на одредено правно лице или физичко лице е: 
а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 20% од акциите 

со право на глас или иако поседуваат помал процент, можат да влијаат посредно или не-
посредно врз одлучувањето во тоа правно лице; 
б) било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, 

поседува најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседува помал процент, мо-
же да влијае посредно или непосредно врз одлучувањето на тоа правно лице; 
в) било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува 

повеќе од 30% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер посе-
дува, посредно или непосредно, повеќе од 30% од акциите со право на глас во првото правно 
лице; 
г) физичко лице или лица кои имаат непосредна или посредна контрола, или се контро-

лирани 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, било кој член на потесното семејство или 

сродник заклучно со втор степен на крвно сродство. 
6) �Член на пензиски фонд� е физичко лице кое склучило договор за членство во пен-

зиски фонд или во чие име е отворена сметка во пензиски фонд во случаите утврдени во 
овој закон и неговото членство трае се до остварувањето право на пензија. 
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7) �Пренос на средства� е пренесување на средствата од сметката на членот што е отво-
рена во еден пензиски фонд, во друг пензиски фонд со кој управува друго друштво за 
управување со пензиски фондови. 

8) �Агент�, во смисла на овој закон, е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски 
фондови и склучување на договори за членство. 

 
ГЛАВА  II 

 
ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ 
 

Член 4 
Друштво за управување со пензиски фондови се основа и работи согласно со Законот 

за трговски друштва, доколку со овој закон поинаку не е уредено (во натамошниот текст: 
друштво).  

 
Член 5 

Друштвото може да се основа и да работи само во форма на акционерско друштво. 
 

Член 6 
Називот на секое друштво мора да ги содржи зборовите �друштво за управување со 

пензиски фондови�. 
 

Член 7 
(1) Единствена дејност на друштвото е управување со пензиски фондови, нивно прет-

ставување пред трети лица и други дејности поврзани со управувањето со пензиски фон-
дови. 

(2) За период од десет 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, друштвото може да основа и да управува само со еден пензиски фонд. 

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, друштвото може да управува со по-
веќе од еден пензиски фонд на начин и постапка пропишани од Агенцијата, по претходна 
согласност од Министерството за труд и социјална политика. Агенцијата го утврдува бро-
јот на пензиски фондови со кои може да управува едно друштво и ограничувањата за тие 
случаи, осигурениците кои можат да се зачленат во пензиски фонд, начинот на пренесува-
ње на средства меѓу пензиски фондови со кои управува исто друштво и други прашања за 
кои Агенцијата смета дека се од значење, врз основа на условите и степенот на развиеност 
на капитално финансираното пензиско осигурување и финансискиот пазар. 

 
Член 8 

Друштвото за  управување со пензиски фонд наплатува надоместок под услови и на на-
чин утврдени во овој закон. 

 
Член 9 

(1) Основачкиот капитал на друштвото не може да се зголемува преку јавна емисија на 
акции. 
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(2) Акциите на друштвото се обични акции на име. 
(3) Друштвото не може да издава приоритетни акции. 
(4) Акционерите на друштвото, согласно со нивното учество во капиталот на друштво-

то, имаат еднаква положба во друштвото. Со статутот на друштвото не можат да се даваат 
повеќе права или поволности на одделни акционери или да им се ограничуваат правата 
или да се наложуваат дополнителни обврски. 

 
Член 10 

(1) Основачкиот капитал на друштвото изнесува најмалку 1.500.000 евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на 
уплатата. 

(2) Акционерите на друштвото се должни во рок од 45 работни дена да го зголемат ак-
ционерскиот капитал на друштвото за 1.000.000 евра преку влогови, кога средствата на 
пензискиот фонд со кој управува тоа друштво надминат 100.000.000 евра и во секој иден 
случај кога средствата на пензискиот фонд ќе се зголемат за натамошни 100.000.000 евра. 
Еврата се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народната банка 
на Република Македонија на денот на уплатата. 

 
Член 11 

(1) Основачкиот капитал на друштвото се уплатува само во парични средства. 
(2) Основачкиот капитал на друштвото се уплатува во целост пред уписот на друштво-

то во трговскиот регистар.  
(3) Судот каде што се води трговскиот регистар е должен да ја извести Агенцијата за 

секоја промена на основачкиот капитал на друштвото во рок од три дена од извршениот 
упис. 

(4) Основачкиот капитал се уплатува на сметка отворена во банка или во филијала на 
странска банка овластена да работи на територијата на Република Македонија. 

 
Член 12 

(1) Основачкиот капитал на друштвото не смее да потекнува од заеми и кредити, ниту 
да биде оптоварен на било кој начин. 

(2) Основачкиот капитал на друштвото мора да потекнува од законски извори и да биде 
оданочен согласно со прописите на Република Македонија и прописите на земјата во која 
секој странски акционер е основан како правно лице. 

 
Член 13 

(1) Друштвото е должно во секое време да го одржува износот на акционерскиот капитал, 
но не помалку од една половина од износот на основачкиот капитал од членот 10 став 1 на 
овој закон, при што е должно да одржува ликвидни средства во износ  не помал од процентот 
од основачкиот капитал, кој го утврдува Агенцијата. 

(2) Доколку дојде до зголемување на акционерскиот капитал согласно со членот 10 
став (2) на овој закон, друштвото е должно во секое време да го одржува износот на акци-
онерскиот капитал, но не помалку од една половина од зголемениот износ на тој капитал. 

(3) Друштвото е должно веднаш да ја извести Агенцијата за секое намалување на акци-
онерскиот капитал под износите утврдени во ставовите 1 и 2 на овој член. 

 (4) Агенцијата може да го укине одобрението за управување со пензиски фонд на 
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друштвото доколку по намалување на капиталот од  ставовите (1) и (2) на овој член под 
бараниот износ друштвото нема да изврши зголемување на капиталот до бараниот износ, 
во рок што самата ќе го определи, но не пократок од три месеци и не подолг од 12 месеци. 

 
Член 14 

(1) Друштва за управување со пензиски фондови можат да основаат домашни и стран-
ски правни лица. 

(2) Основачите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото се банки, оси-
гурителни друштва, друштва за управување со пензиски фондови и други финансиски ин-
ституции, како и други правни лица кои посредно или непосредно, поседуваат повеќе од 
50% од акциите со право на управување на тие институции. 

(3) Исто правно лице може да биде акционер само во едно друштво за управување со 
пензиски фондови.  

(4) Поврзани правни лица можат заедно да бидат акционери само во едно друштво за 
управување со пензиски фондови. 

(5) Доколку дојде до нарушување на воспоставените односи утврдени со ставовите (3) 
и (4) на овој член, поради организациони, статусни промени, промени во сопственоста 
или правната положба на правните лица од тие ставови, правните лица се должни да извр-
шат соодветно усогласување во рок од шест месеци. 

 
Член 15 

(1) Основач на друштво за управување со пензиски фондови е правно лице што ги ис-
полнува следниве услови: 
а) да има капитал најмалку во износ од 20.000.000 евра во денарска противвредност по 

среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на пријавување за доз-
вола; 
б) да има најмалку три години постоење; 
в) да е во континуитет солвентно во неговото работење во Република Македонија или 

во странство; 
г) да има постојан менаџерски тим составен од компетентни, стручни и искусни лица. 
(2) Доколку како основач се јави странска финансиска институција покрај условите од 

ставот (1) на овој член, мора да има рејтинг препорачлив за инвестирање според реноми-
рани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година пред да 
се пријави како основач. 

(3) Агенцијата поблиску ги пропишува условите од членовите 14 и 15 на овој закон. 
 

Член 16 
(1) Секое стекнување или пренос на акциите на друштвото подлежи на претходна сог-

ласност од Агенцијата, во спротивно се сметаат за ништовни. 
(2) Друштвото го доставува до Агенцијата барањето за согласност за стекнување или 

пренос на акции од името на лицето кое има намера да се стекне со акции или да ги пре-
несе акциите. 

(3) Агенцијата дава согласност за стекнување или пренос на акциите на друштвото во 
рок од 30 дена од денот на доставувањето на барањето од ставот (2) на овој член, ако ба-
рателот ги исполнува законските услови да стане основач на друштво. 
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(4) Обврската од ставот (1) на овој член не се однесува и на трансакции со акции кога 
по извршената трансакција, купувачот или со него поврзаното лице, заеднички не стекна-
ле повеќе од 3% од акционерскиот капитал на друштвото. 

(5) Едно друштво не смее да купува акции од друго друштво за управување со пензи-
ски фондови.   

(6) Друштвата не смеат да се спојуваат, припојуваат, делат или на друг начин да се ре-
организираат. 

Член 17 
(1) Управниот одбор на друштвото  е составен од најмалку три члена. 
(2) Надзорниот одбор на друштвото е составен од најмалку три члена. 
(3) За член на управен одбор и надзорен одбор може да се именува лице кое, покрај условите 

предвидени во Законот за трговски друштва, ги исполнува и следниве услови: 
а)  да има високо образование; 
б) да има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, 

сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со пен-
зиски фондови или финансиски услуги и 
в) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност 

или должност во областите наведени во точката (б) на овој став. 
 

Член 18 
(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор односно генерален директор или дире-

ктор во друштвото не може да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да 
работи како генерален директор или директор во: 
а)  друго друштво за управување со пензиски фондови; 
б) странски менаџер кој е избран да управува со средствата на пензискиот фонд; 
в) чувар на имот во кој се чуваат средствата на пензискиот фонд; 
г) секое лице што има статус на поврзано лице со субјектите од точките а), б) и в) на 

овој став. 
(2) Забраната од ставот (1) на овој член се однесува и на лицата кои се вработени или повр-

зани по основ на договор за дело со субјектите од ставот (1) на овој член. 
(3) Лицето од ставовите (1) и (2) на овој член е должно да ги исполнува условите од 

овој член од денот кога ќе биде именувано за член на управен одбор или надзорен одбор 
на друштвото. Овие услови лицето не е должно да ги исполни во времето на пријавување 
за дозвола за основање на друштво или барање на согласност за членство во управниот 
или  надзорниот одбор. 

 
Член 19 

(1) Друштвото е одговорно пред членовите на пензискиот фонд за штетите кои се резултат 
на неизвршување, неправилно или несовесно извршување на задачите и обврските утврдени 
во овој закон, во врска со управувањето и претставувањето на одделен пензиски фонд, освен 
ако слабите и несоодветни резултати се должат на околности на кои друштвото не можело да 
влијае и кои не можеле да бидат променети од страна на друштвото и во случај на највисок 
степен на совесност. 

(2) Штетите од ставот (1) на овој член, настанати поради неизвршување, неправилно 
или несовесно извршување на задачите и обврските, не смеат да се покриваат од средства-
та на пензискиот фонд. 
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(3) Пренесување на извршувањето на одделни обврски на трето лице не го ослободува 
друштвото од одговорност. 

 
Член 20 

(1) Друштвото не смее да ги користи своите средства за: 
а) стекнување или преземање акции и други  хартии од вредност или влогови во други 

правни лица, вклучувајќи и други друштва за управување со пензиски фондови освен др-
жавни записи и обврзници издадени од Република Македонија; 
б) давање заеми и обезбедување на гаранции или други обезбедувања освен оние пропи-

шани со овој закон; 
в) склучување договори за заеми и кредити и издавање обврзници, во вкупна вредност 

која надминува одреден процент од сопствениот капитал, кој процент го утврдува Аген-
цијата или 
г) купување или продавање хартии од вредност, доколку со ваквото тргување би се оневоз-

можило 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. 

(2) По исклучок од ставот (1) точка а) на овој член, друштвото може да ги употребува 
своите средства за купување акции во субјект што врши работи на евиденција, тргување 
со долгорочни хартии од вредност, маркетинг или други административни дејности за 
друштвото, под услов тој субјект да ги извршува услугите исклучиво за тоа друштво. До-
колку субјектот престане да ги исполнува условите од овој став, друштвото е должно да 
ги отуѓи акциите во субјектот во рок од три месеци. 

(3) Доколку друштвото има намера да купи акции во други субјекти согласно со ставот 
(2) на овој член, вкупниот капитал за тие купувања заедно со цената платена за сите прет-
ходни купувања на акции кои ги поседува друштвото не може да надмине 10% од вкупни-
от износ на акционерскиот капитал на тоа друштво на датумот на купувањето. 

 
Член 21 

(1) Друштвото е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за индивидуални-
те сметки на секој член на пензискиот фонд, за уплатените придонеси и пренесените 
средства за членот, бројот на сметководствени единици на сметката и вредноста на сме-
тката на членот, како и други податоци утврдени со закон. 

(2) Друштвото е должно да ги архивира и чува, согласно со закон, сите документи и 
друга евиденција во врска со пензискиот фонд со кој управува, а особено: 
а) податоците за членовите и за претходните членови вклучувајќи име, презиме и адре-

са, единствен матичен број и износот на индивидуалната сметка во моментот на напушта-
ње на пензискиот фонд;  
б) податоци за сите купени и продадени средства за пензискиот фонд со кој управува, 

датумот на трансакциите, идентитетот на другата договорна страна и реализирана цена.  
(3) Сите документи и друга евиденција мораат да се чуваат за период од 50 години. 
(4) По истекот на времето од десет години од создавањето на некој документ или еви-

денција, истиот може да се чува единствено како електронски запис. 
(5) Во случај друштвото да престане да управува со пензиски фонд, обврзано е да по-

стапи согласно со одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член. 
(6) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот за водење, архивирање и чување на 

евиденцијата од ставовите (1) и (2) на овој член. 
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Член 22 

Друштвото назначува надворешен овластен ревизор со добри референци, кој не смее да 
биде поврзано лице со друштвото или со акционери на друштвото, странскиот менаџер на 
фондови или чуварот на имот. Ист надворешен овластен ревизор може да изврши најмногу 
три последователни  годишни ревизии за исто друштво. 

 
ГЛАВА III 

 
ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ, ИЗДА-
ВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ  И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 23 
(1) Друштво за управување со пензиски фондови се основа врз основа на дозвола од 

Агенцијата, а по основањето, од Агенцијата добива одобрение за управување и админи-
стрирање со пензиски фонд. 

(2) Во трговскиот регистар може да се изврши упис на друштвото само ако тоа има доз-
вола од Агенцијата издадена согласно со условите пропишани со овој закон. 

(3) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот и постапката за добивање дозвола за 
основање и одобрение за управување со пензиски фонд. 

 
Член 24 

Барање за дозвола за основање друштво се доставува до Агенцијата истовремено со бара-
ње за одобрение за управување со пензиски фонд, согласно со овој закон. 

 
Член 25 

(1) На почетокот на капитално финансираното пензиско осигурување, Агенцијата изда-
ва дозволи за основање друштва врз основа на јавен тендер. 

(2) Агенцијата издава дозволи за основање само на две друштва за период од десет го-
дини. Во тој период други дозволи можат да се издаваат само врз основа на член 39 од 
овој закон. 

(3) Услов за издавање на првите две дозволи е најмалку три понудувачи успешно да ја 
поминале претквалификационата фаза уредена со член 28 на овој закон и во претквалифи-
кационата фаза да се поднесени најмалку три пријави со документација. 

(4) Агенцијата поблиску ја пропишува постапката за издавање дозволи по истекот од 
почетниот период од десет години, во рок од осум години сметано од датумот кога ќе за-
почне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, по претходна согласност од Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

(5) При пропишување на постапката од ставот (4) на овој член, Агенцијата ќе ги има 
предвид условите и степенот на развиеност на капитално финансираното пензиско осигу-
рување и финансискиот пазар, за потребата од јавен тендер, ограничувања на бројот на 
дозволи што ќе се издаваат, во случај на ограничувања колкав ќе биде бројот на дозволи и 
на колку години ќе се издаваат дозволите. 
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(6) Агенцијата и одговорните лица на Агенцијата имаат целосна одговорност за спроведува-
ње на законска, фер, уредна и транспарентна постапка на јавниот тендер. 

 
Член 26 

(1) Јавниот тендер за првите десет години се спроведува во две фази и тоа, во првата 
фаза претквалификација на понудувачи и во втората фаза избор на две понуди врз основа 
на понудените надоместоци што се наплатуваат согласно со членот 98 став (1) точка а) на 
овој закон и издавање на дозволи на избраните понудувачи. 

(2) Доколку бројот на понудувачи кои ја поминале претквалификационата фаза е помал 
од три, тендерот се запира за период од шест месеци. Тендерот повторно се отвора во рок 
од 30 дена по истекот на последниот ден од утврдениот период. 

(3) Пријавата со документација се поднесува од страна на лицето или лицата кои би биле 
основачи на друштво. Во случај да има повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден 
понудувач, пријавата со документација се поднесува заеднички од името на сите лица. 

 
Член 27 

(1) Јавниот тендер се објавува во "Службен весник на Република Македонија", најмал-
ку во два дневни весника во Републиката и најмалку во две угледни меѓународни финан-
сиски списанија. 

(2) Агенцијата може со договор да овласти друга стручна институција да спроведе дел 
или целата постапка на тендерот. Ова не ја ослободува Агенцијата од одговорност за по-
стапката на тендерот. 

 
Член 28 

(1) Одлука за понудувачите кои ја поминале претквалификационата фаза донесува 
Агенцијата, исклучиво врз основа на условите од членот 30 на овој закон. 

(2) Агенцијата веднаш ги известува сите понудувачи за одлуката од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Агенцијата може да избере консултантска фирма со голем меѓународен углед за да 
помогне при оценувањето на пријавите со документација врз основа на овој закон и да по-
могне во изборот на понудувачи кои ќе ја поминат претквалификационата фаза. 

 
Член 29 

(1) Во претквалификационата фаза, заинтересираните до Агенцијата доставуваат прија-
ва на тендер потпишана од овластени  потписници на сите лица кои би биле основачи, во 
форма пропишана од Агенцијата и документација во врска со барањето за дозвола за ос-
новање на друштво и за одобрение за управување со пензиски фонд, и тоа: 
а) нацрт на статут на друштвото ; 
б) нацрт на статут на пензискиот фонд со кој ќе управува; 
в) нацрт на договор со чувар на имот; 
г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи, дека 

доколку добијат дозвола  ќе основаат друштво и пензиски фонд согласно со овој закон; 
д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица  и објаснувања за 

карактерот на таквата поврзаност;  
ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од основачките акти и статутите 

на друштвата и извадок од регистарскиот суд во кој се регистрирани, имиња и адреси на 
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членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи 
ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен 
за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 ставови (1) и (3) на овој закон; 
е) документи со кои се потврдува дека на датумот на пријавување на тендерот, основа-

чите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото имаат големо искуство во 
управување со средства и имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани 
меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година пред да се 
пријават како основачи; 
ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име осно-

вачки капитал на друштвото;  
з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друш-

твото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции доколку по-
нудата успее, и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повле-
кување од било која функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со 
овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на претходното професионал-
но искуство; 
ѕ) податоци за лица со посебни овластувања и одговорности кои се предлага да бидат 

одговорни за  инвестиционите одлуки; 
и) уверенија дека на лицата кои се членови на органите на раководење и управување на 

друштвото не им е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност 
или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, 
управување со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или финансиски 
услуги;  
ј) план за имплементирање на основањето на друштво  и пензиски фонд, како и органи-

зационен план за структурата на друштвото; 
к) програма за инвестиционата стратегија на пензискиот фонд и 
л) други документи потребни за претквалификацијата кои ги пропишува Агенцијата. 
(2) Поднесените документи, вклучувајќи го и документот од ставот (1) точка (б) на овој 

член, не смеат да содржат изјава за надоместок што се наплатува согласно со членот 98 
став (1) точка а) на овој закон. 

(3) Некомплетните и ненавремените пријави со документација нема да се земат за разг-
ледување и се враќаат на подносителите со наведување на причините за нивното враќање. 

 
Член 30 

Агенцијата донесува одлука за понудувачите кои ќе ја поминат претквалификационата 
фаза врз основа на документите и податоците од членовите 29 и 31 на овој закон врз чија 
основа прави оцена за исполнување на следниве услови: 
а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола, 

во предложеното друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропишан со овој закон; 
б) од документите и расположливите податоците произлегува дека понудувачите рас-

полагаат со финансиски средства за таа намена; 
в) од документите и расположливите податоците произлегува дека понудувачите ги ис-

полнуваат условите за основачи од членовите 14 и 15 на овој закон; 
г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени за 

членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото 
управување, ги исполнуваат условите утврдени со овој закон; 
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д) документите поднесени согласно со член 29 на овој закон ако содржат одредби или 
ако во тие документи се пропуштени одредби со кои би можеле да се загрозат интересите 
на членовите на пензискиот фонд или тие интереси не се во доволна мера заштитени; 
ѓ) понудувачите докажале дека обезбедиле или ќе обезбедат навремено склучување до-

говори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно со овој закон; 
е) дека предложениот назив на идното друштво или називот на пензискиот фонд нема 

да ги доведе во заблуда членовите  на фондот, идните членови и било кое друго лице кое 
би можело да има контакти со друштвото и пензискиот фонд; 
ж) дека работењето на друштвото и на пензискиот фонд ќе се врши согласно со стан-

дардите на управување со пензиски фондови и добрите деловни обичаи и 
з) од документите и од податоците произлегува дека идното друштво нема да врши други 

дејности освен оние за кои е овластено врз основа на овој закон и кои се директно поврзани 
со управувањето со пензиски фонд. 

 
Член 31 

(1) Во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавите со документација за претквали-
фикација, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и подато-
ци, освен документи од кои може да се претпостави висината на надоместокот кој ќе се 
наплатува од страна на друштвото. 

(2) Агенцијата може, доколку смета за потребно, да испита одделни факти во врска со 
пријавите со документација. Во врска со тоа Агенцијата може: 
а) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции 

во Република Македонија и во странство и 
б) да прибира документи и податоци од други извори. 
 

Член 32 
(1) Агенцијата нема да одобри понудувач да ја помине претквалификационата фаза во 

случај, ако: 
а) не се исполнети условите од членот 30 на овој закон или 
б) не е во интерес на осигурениците кои би можеле да се зачленат во иден пензиски 

фонд кој ќе се основа согласно со овој закон. 
(2) На сите понудувачи кои биле одбиени во претквалификационата фаза Агенцијата 

им доставува образложена писмена одлука за одбивањето. Одлуките за одбивање од овој 
став се достапни на јавноста по претходно барање. 

 
Член 33 

(1) На понудувачите кои ја поминале претквалификационата фаза Агенцијата им доста-
вува писмено барање за поднесување на понуда. Понудувачите се должни да ја достават 
понудата во форма, на начин и постапка пропишани од Агенцијата. 

(2) Понудата се доставува заедно со деловен план кој ги содржи податоците пропиша-
ни од Агенцијата и поединости за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат 
согласно со овој закон. 

(3) Избор на понудувач на кој се издава дозвола се врши исклучиво врз основа на кон-
курентноста на предложениот надомест што се наплатува согласно со членот 98 став (1) 
точка а) на овој закон. 
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(4) Со изборот од ставот (3) на овој член се избираат два понудувачи кои понудиле нај-
низок надомест, во постапка и на начин пропишани од Агенцијата. Во случај да има пове-
ќе од два понудувачи кои понудиле ист најнизок надомест, при изборот ќе се земат пред-
вид  и резултатите од претквалификационата фаза.  

(5) На сите понудувачи кои поднеле понуда на јавниот тендер, Агенцијата им доставу-
ва писмена одлука за избраните понудувачи.  

(6) Незадоволните понудувачи кои ја поминале претквалификационата фаза,  а не биле 
избрани, имаат  право на жалба  до второстепената Комисија на Владата на Република 
Македонија.  

 
Член 34 

(1) Дозволите за основање се издаваат истовремено на два понудувачи по конечноста 
на одлуката од членот 33 став (6) на овој закон, во постапка и на начин пропишани од 
Агенцијата. 

(2) Истовремено со издавањето на дозволата, на понудувачите од ставот (1) на овој 
член се издава условно одобрение за управување со пензиски фонд. 

 
Член 35 

(1) Понудувачите на кои им е издадена дозвола за основање и условно одобрение за 
управување со пензиски фонд, должни се да основаат друштво согласно со тендерската 
документација и врз основа на Законот за трговските друштва и овој закон. Друштвото 
мора да биде основано во рок од три месеци од приемот на дозволата, а од оправдани при-
чини Агенцијата може да го продолжи рокот за најмногу три месеци. 

(2) Доколку понудувачите на кои им е издадена дозвола за основање не основаат друш-
тво во рокот определен со ставот (1) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја 
одземе дозволата за основање.  

(3) Во случај од ставот (2) на овој член Агенцијата издава нова дозвола за основање на 
друштво на треторангираниот понудувач согласно со членот 33 став (3) од овој закон.  

 
Член 36 

(1) Друштвото ја известува Агенцијата за основањето и уписот во трговскиот регистар 
во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверени копии од 
основачките акти и статутот на друштвото, последните верзии на документите од членот 
29 став (1) точки (б) и (в) на овој закон, копија од условното одобрение од членот 34 став 
(2) на овој закон и други документи во врска со работењето со пензискиот фонд пропиша-
ни од Агенцијата. 

(2) По исполнување на условите предвидени во членот 35 став (1)  на овој закон и став 
1 на овој член условното одобрение за управување со пензиски фонд станува полноважно.  

(3) Друштвото не може да отпочне со активности на управување со пензиски фонд, ка-
ко и маркетинг и испитување на јавното мислење пред датумот утврден од Агенцијата, 
пред добивање на дозволата за основање, одобрението за управување со пензиски фонд и 
пред уписот во трговскиот регистар. 

 
Член 37 

Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, лицата со 
посебни овластувања и одговорности или измени и дополнувања на документите и пода-
тоците наведени во членот 29 на овој закон, подлежат на претходно одобрение од страна 

 12



на Агенцијата, освен ако промените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги презе-
ло сите потребни мерки за спречување на тие промени. Агенцијата ги цени таквите про-
мени согласно со одредбите од членовите 30 и 32 на овој закон. 

 
Член 38 

(1) Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со пензиски фонд 
од истите причини заради кои одбива барање согласно со членот 29 на овој закон, на бара-
ње од друштвото  или заради грубо кршење на одредбите на овој закон, и особено поради 
неисполнување на условите од членот 30 на овој закон. 

(2) Пред да го повлече или укине одобрението за управување со пензиски фонд, Агенци-
јата ќе го повика  друштвото и ќе му даде можност да ги отстрани незаконитостите и непра-
вилностите во работењето во рок определен од Агенцијата, освен доколку смета дека таква-
та можност би била во спротивност со интересите на членовите на пензискиот фонд или на 
јавниот интерес. 

(3) Агенцијата веднаш ќе го извести друштвото за одлуката за повлекување или укину-
вање на одобрението за управување со пензиски фонд. 

(4) Против одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член друштвото има право на 
жалба до второстепената Комисија на Владата на Република Македонија. Жалбата не го 
одложува извршувањето на одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член. 

(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за повлекување или укинување на одо-
брение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член. 

 
Член 39 

(1) Друштвото на кое му е повлечено или укинато одобрението за управување со пензиски 
фонд врз основа на член 38 од овој закон, продолжува да работи под надзор на Агенцијата, во 
постапка пропишана од Агенцијата заради заштита на интересите на членовите на пензиски-
от фонд по претходна согласност од Министерството за  труд и социјална политика. Оваа со-
стојба трае до моментот кога некое друго друштво ќе го преземе управувањето со тој пензи-
ски фонд. Во случај кога Агенцијата смета дека се загрозени или би можеле да бидат загрозе-
ни интересите на членовите на пензискиот фонд, таа може да преземе непосредна контрола 
врз тој фонд. 

(2) Во случај кога одлуката за укинување на одобрение за управување со пензиски 
фонд стане конечна, Агенцијата е должна да објави нов јавен тендер согласно со овој за-
кон и да издаде нова дозвола за основање и одобрение за управување со пензискиот фонд. 

(3) На тендерот од ставот (2) на овој член не можат да се јават постојните друштва, ак-
ционерите во тие друштва, или акционерите во друштвото чиешто одобрение било укина-
то. 

(4) За спроведување на тендерот од ставот (2) на овој член Агенцијата поблиску ќе ја 
уреди постапката и изборот на најдобрата понуда.  

(5) Во случај на неуспешен тендер, Агенцијата ќе ги префрли членовите на тој пензи-
ски фонд во пензиски фондови управувани од други друштва, на начин утврден од Аген-
цијата. 
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ГЛАВА IV 
 

ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 40 
(1) Пензиски фонд претставува отворен инвестиционен фонд, што се основа и работи 

согласно со Законот за инвестиционите фондови, доколку со овој закон поинаку не е уре-
дено. Пензискиот фонд го сочинуваат средствата од придонесите на членовите на тој 
фонд и приносите од инвестираните придонеси.  

(2) Сопственици на пензискиот фонд се неговите членови и нивните поединечни сопс-
твенички права се определени од износот на средствата на нивните сметки, согласно со 
членот 67 на овој закон. 

(3) Средствата на пензискиот фонд се целосно одвоени од средствата на друштвото кое 
управува со тој фонд. 

 
Член  41 

Со пензиски фонд управува друштво кое го претставува и застапува пензискиот фонд 
пред трети лица. 

 
Член 42 

Седиштето на пензискиот фонд се наоѓа во седиштето на друштвото кое управува со тој 
пензиски фонд. 

Член 43 
(1) Називот на секој пензиски фонд задолжително ги содржи зборовите �Отворен пен-

зиски фонд�. 
Називот на пензискиот фонд не смее да го содржи зборот �Македонија� ниту кратенка 

или друг збор изведен од тој збор. 
 

Член 44 
Средствата на пензискиот фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз 

тие средства може да биде спроведено извршување од страна на, или од името на довери-
телите на друштвото. 

Член 45 
Статутот на пензискиот фонд содржи: 
а) податоци за основните принципи и посебни ограничувања при инвестирањето, освен 

оние пропишани со закон; 
б) начинот на пресметување на брокерските провизии непосредно поврзани со продава-

ње и купување на средствата на пензискиот фонд и нивно одбивање од сметките на члено-
вите на фондот; 
в) одбивања од средствата на пензискиот фонд заради плаќање на надоместоци на 

друштвото; 
г) поединости за начинот на водење на сметководството на пензискиот фонд; 
д) начин на информирање на членовите на пензискиот фонд и дневниот весник во кој 

се објавува информативниот проспект на пензискиот фонд и 
ѓ) други податоци од значење за пензискиот фонд. 
Агенцијата дава согласност на статутот на пензискиот фонд. 
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ГЛАВА V 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  ПЕНЗИСКО  
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 46 

(1) Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се осно-
ва заради вршење супервизија на работењето на друштвата за управување со пензиски 
фондови и пензиските фондови.  

(2) Агенцијата има својство на правно лице. 
(3) Органи на Агенцијата се управен одбор и директор. 
(4) Агенцијата има статут. 
(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.  
(6) Агенцијата за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија. 
(7) Целта на основањето на Агенцијата е заштита на интересите на членовите на пензи-

ските фондови и поттикнување на развојот на капитално финансираното пензиско осигу-
рување. 

 
Член 47 

(1) Агенцијата ги врши следниве работи: 
а) спроведува активности за прибирање понуди на тендер, издава, повлекува и одзема дозво-

ли за основање на друштва и одобренија за управување со пензиски фонд;  
б) врши супервизија на работењето на друштвата и пензиските фондови со кои тие 

управуваат, а особено го контролира законитото работење на истите; 
в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на 

пензиските фондови и на странските менаџери на средства на пензискиот фонд во врска 
со работењето со тие средства; 
г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното 

пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд 
и социјална политика; 
д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на друштвата и на пензиските 

фондови, за придобивките од членување во пензиски фонд, за правата на членовите на 
пензиски фондови и за други прашања во врска со системот на пензиски фондови; 
ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и  кривични постапки пред надлежен 

орган против друштва за управување со пензиски фондови, чувари на имот на пензиски 
фондови, странски менаџери на средства и други лица во случај на повреда на одредбите 
на овој закон и на други закони; 
е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи на пензиските фондови и на друш-

твата; 
ж) води регистар на агенти;  
з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на задолжителното капитал-

но финансирано пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерс-
твото за финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. 
Обемот, содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со 
надлежните органи и институции; 

 15



ѕ) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 
делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со овој закон;  
и) донесува акти согласно со овој закон; 
ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници 

и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување; 
к) иницира донесување на прописи и други акти во врска со друштвата и со пензиските 

фондови;  
л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото учес-

тво е во интерес на македонскиот пензиски систем и 
љ) врши други работи согласно со овој закон. 
(2) Актите и прописите кои Агенцијата ги донесува согласно со овој закон се објавува-

ат во "Службен весник на Република Македонија". 
 

Член 48 
Агенцијата има активна процесна легитимација и е овластена да учествува, непосредно 

или посредно, во било која постапка што е покрената против друштво и против друго ли-
це или лица правно поврзани со друштвата, кога тоа е потребно заради заштитата на инте-
ресите на членовите на пензиските фондови. 

 
Член  49 

(1) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на пензиски фондови или 
поранешни членови на пензиски фондови против друштвото, за дејствија и активности 
преземени од страна на тоа друштво кои не се во согласност со закон и со актите на тоа 
друштво. 

(2) До Агенцијата може да се поднесе поплака од член на пензиски фонд против други 
лица со кои пензискиот фонд и друштвото имале деловни или договорни односи, во слу-
чај кога членот верува дека неговите интереси како член на пензискиот фонд биле оште-
тени како резултат на кршење на законот од тоа лице во поглед на деловните или договор-
ните односи. 

(3) Агенцијата може да се обрати до друштвото против кое примила поплака заради 
разјаснување на случајот, доколку тоа нема да  наштети на интересите на подносителот на 
поплаката. 

(4) Агенцијата води евиденција на поплаките против друштвата согласно со ставот (3) 
на овој член и за тоа објавува статистички податоци во својот информативен проспект. 

 
Член  50 

(1) Управниот одбор на Агенцијата е составен од пет члена именувани од Владата на 
Република Македонија. 

(2) За член на управниот одбор може да биде именувано лице кое ги исполнува следни-
ве услови: 
а) да е државјанин на Република Македонија; 
б) да има високо образование и 
в) да има искуство од најмалку пет години релевантно за пензиски фондови во областа 

на економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарска-
та наука или правото. 
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(3) Мандатот на членовите на управниот одбор трае седум години и тие можат повтор-
но да бидат именувани. Членовите на управниот одбор можат да бидат разрешени од 
страна на Владата на Република Македонија и пред истекот на мандатот, само во случај 
на условите предвидени во членот 51  став (6) од овој закон. 

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, во првиот мандат на конституирање на 
управниот одбор два члена се именуваат на три години, два на пет години и еден на седум 
години. 

(5) Кога некој член на управниот одбор ќе престане да ја врши должноста пред истекот 
на мандатот, на негово место се именува друго лице до истекот на мандатот на членот кој 
се заменува. 

(6) Управниот одбор: 
а)  донесува статут на Агенцијата; 
б) донесува акт за внатрешна организација на работата и систематизација на работните ме-

ста на Агенцијата; 
в)   донесува годишна програма за работа на Агенцијата и ја следи нејзината реализаци-

ја; 
г)  усвојува годишен извештај за работата на Агенцијата. 
(7) На актите од точките а), б) и г) од ставот (6) на овој член согласност дава Владата 

на Република Македонија. 
 

Член 51 
(1) Со Агенцијата раководи директор. Директорот на Агенцијата има заменик на дире-

кторот. 
(2) Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот, на предлог на министерот за 

труд и социјална политика, го именува и го разрешува Владата на Република Македонија. 
(3) Директорот на Агенцијата: 
а) ја претставува и застапува Агенцијата; 
б) одговара за нејзиното работење согласно со правата и должностите утврдени во овој 

закон; 
в) организира и обезбедува законско извршување на активностите од делокругот на 

Агенцијата; 
г) предлага на управниот одбор донесување на акти од негова надлежност; 
д) ги извршува одлуките на управниот одбор и 
ѓ) врши и други работи кои му се доверени со овој закон, статутот или друг акт на 

Агенцијата. 
(4) За директор на Агенцијата и заменик на директорот може да биде именувано лице 

кое ги исполнува следниве услови: 
а) да е државјанин на Република Македонија; 
б) да има високо образование во областите наведени во точка в) на овој став; 
в) да има искуство од најмалку шест години релевантно за пензиски фондови во обла-

ста на економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуар-
ската наука или правото; 
г) да има работно искуство од најмалку четири години на раководни функции во обла-

стите од точката в) на овој став и 
д) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност 

или должност. 

 17



(5) Мандатот на директорот на Агенцијата и на заменикот на директорот е седум годи-
ни, со можност за повторен избор. 

(6) Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот може да биде разрешен пред 
истекот на мандатот во случај: 
а) на грубо запоставување на работните должности; 
б) кога е осуден за кривично дело; 
в) кога му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или 

должност на раководно лице во институцијата;  
г) на непочитување на забраните од членот 52 и обврските од членот 55 на овој закон; 
д) на долготрајна тешка болест, која го спречува во извршувањето на  обврските; 
ѓ) ако ја изгубил деловната способност и 
е) на негово барање. 
(7) Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот работата ќе ја вршат професи-

онално. 
(8) Заменикот на директорот го заменува директорот во случај кога тој е отсутен или 

кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите 
негови овластувања и одговорности во раководењето. Заменикот во соработка со директо-
рот врши работи од надлежност на директорот што тој ќе му ги довери. 

(9) Лицата со посебни овластувања и одговорности, вработени во Агенцијата, кои 
учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание на друштвата, пензиските 
фондови и членовите мораат да имаат високо образование и работно искуство од нај-
малку три години во областа на управувањето со пензиски фондови, економијата, фи-
нансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или 
правото. 

 
Член 52 

(1) Директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата не смеат: 
а) да примаат било какви надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција 

или вработување, или да вршат услуги или да стекнуваат акции во: 
1) друштво или во пензиски фонд со кој тоа друштво управува; 
2) чувар на имотот на пензиски фонд или 
3) било кое поврзано лице со лицата од потточките 1) и 2) на оваа точка; 
б) да вршат било каква политичка функција. 
(2) Ограничувањата пропишани во ставот (1) точка а) на овој член важат и за време од 

една година по престанокот на функцијата директор на Агенцијата и заменик на директо-
рот. 

Член 53 
(1) Заради извршување на своите должности Агенцијата е овластена: 
а) да ги добива на увид сите документи на друштвото и електронската евиденција во 

врска со неговото работење и со работењето на пензискиот фонд со кој управува; 
б) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од точка а) на овој 

став од чувар на имот и од странски менаџер на пензиски фондови; 
в) да добива информации од членови на управен одбор и на надзорен одбор и други ли-

ца вработени во друштвото, во неговиот чувар на имот или во странскиот менаџер на пен-
зиски фондови, во врска со активностите на друштвото или на пензискиот фонд; 
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г) да бара писмени и лично потпишани изјави од лицата наведени во точката в) на овој 
став. 

(2) Директорот на Агенцијата може да овласти лице да влезе во службените простории 
на : 
а) друштво заради контрола и увид во законитоста во работењето на тоа друштво и на 

пензискиот фонд со кој управува и контрола на примената на статутот и другите акти на 
тоа друштво; 
б) чувар на имот и странски менаџер на средства заради увид и контрола во законито-

ста на работењето и во примената на потпишаните договори со односното друштво. 
(3) Друштвото, чуварот на имот и странскиот менаџер на средства должни се на лицето 

овластено за контрола да му ги стават на располагање сите книги, документи и други еви-
денции во врска со работењето на друштвото, пензискиот фонд со кој управува тоа друш-
тво, странскиот менаџер на средства и чуварот на имот. 

(4) Видот и обемот на контролата се утврдува со решението за контрола што го донесу-
ва директорот на Агенцијата. 

(5) Лицето овластено за контрола изготвува записник и истиот го доставува до Агенци-
јата. Доколку Агенцијата утврди неправилности во работењето или во водењето на делов-
ните книги, со решение ќе му наложи на друштвото, на чуварот на имот или на странски-
от менаџер на средства, истите да ги отстрани во определениот рок. 

(6) Согласно со ставот (5) на овој член друштвото, чуварот на имот или странскиот 
менаџер на средства се должни во определениот рок да ги отстранат неправилностите 
и да достават известување до Агенцијата за отстранетите неправилности со приложени 
докази дека неправилностите се отстранети или исправени. Доколку друштвото не ги 
отстрани неправилностите, Агенцијата може да го одземе одобрението за управување 
со пензиски фондови на тоа друштво. 

(7) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на друштвото и 
управувањето со пензиските фондови утврди дека постојат работи или дела кои се казни-
ви според закон, директорот или лице овластено од него поднесува пријава за поведување 
на постапка пред надлежен орган.  

 
Член 54 

 Агенцијата објавува извештај за состојбите во задолжителното капитално финансира-
но пензиско осигурување во Република Македонија за претходната година, во "Службен 
весник на Република Македонија" во рок од шест месеци по истекот на календарската го-
дина. Извештајот содржи податоци за задолжителното капитално финансирано пензиско 
осигурување, оцена на извршувањето на прописите во областа на задолжителното капи-
тално финансирано пензиско осигурување, податоци во врска со работењето на Агенција-
та и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење за задолжителното капи-
тално финансирано пензиско осигурување. 

(2) Агенцијата поднесува извештај за својата работа за претходната година до Владата на 
Република Македонија во рок од шест месеца по истекот на календарската година. Изве-
штајот за работата на Агенцијата ги содржи податоците од ставот (1) на овој член и подато-
ци во врска со работењето на сите друштва и пензиски фондови и други податоци по сопс-
твено наоѓање или по барање од Владата на Република Македонија. Извештајот за работата 
на Агенцијата се усвојува од Владата на Република Македонија и истиот се доставува за ин-
формирање на Собранието на Република Македонија. 
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Член 55 
(1) Членовите на управен одбор, директорот, заменикот на директорот, овластените ли-

ца и други вработени во Агенцијата  не смеат да оддаваат никакви информации што ги до-
биле при вршењето на функциите или овластувањата врз основа на овој закон. 

(2) Обврската за доверливост на информациите не се однесува на случаи во кои тие ин-
формации се откриваат врз основа на овластувања утврдени во овој закон и правосилна 
судска одлука. 

(3) Обврската за доверливост на информациите од ставот (1) на овој член не се однесу-
ва на случаи кога давањето на информации го врши Агенцијата:  
а) врз основа на писмено барање од Министерството за труд и социјална политика или 

друго овластено лице од министерот, кога тоа барање е неопходно за извршување на него-
вите службени задачи;   
б) врз основа на писмено барање од домашен или меѓународен орган или организација 

со цел да се даде помош во извршувањето на функциите на тие органи, доколку се слични 
на функциите на Агенцијата; 
в) во форма на заклучна информација во врска со пензиските фондови или со друштва-

та, под услов информацијата да е изготвена од страна на овластени лица согласно со овој 
закон, и заклучокот да е изготвен на начин кој не овозможува откривање на податоци за 
член на пензиски фонд, за работењето на друштвото, на чуварот на имотот или менаџерот 
на средствата и 
г) врз основа на писмена дозвола од друштвото или од членот на кој се однесуваат по-

датоците. 
 

Член 56 
(1) Буџетот на Агенцијата во врска со дејностите утврдени во овој закон се донесува за-

едно со Буџетот на Република Македонија. 
(2) Во буџетот на Агенцијата се утврдени платите на вработените во Агенцијата. Платите 

на директорот на Агенцијата, заменикот на директорот и на лицата со посебни овластувања и 
одговорности мора да се слични со платите во финансискиот сектор, вклучувајќи ги платите 
во друштвата за управување со пензиски фондови. 

(3) Работењето на Агенцијата, согласно со овој закон, се финансира од надоместоци 
што Агенцијата ги наплатува од друштвата, вклучувајќи ги особено следниве: 
а) месечен надомест на товар на друштвата најмногу до 2,5% од вкупните придонеси 

уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат; 
б) надомест за тендерска документација; 
в) надомест за дозвола за основање на друштво и за одобрение за управување со пензи-

ски фонд; 
г) надомест за обезбедување на формулари; 
д) надомест за обука, организирање на испити и давање дозволи на агентите;  
ѓ) надомест за запишување во регистарот на агенти кој не може да биде повисок од ад-

министративните трошоци на запишувањето; 
е) надомест за вршење на услуги и 
ж) други надоместоци утврдени од Агенцијата. 
(4) Висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Агенцијата, на ко-

ја согласност дава Владата на Република Македонија и истите се објавуваат во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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(5) Во случај приходите од надоместоците од ставот (3) на овој член да не ги покриваат 
планираните расходи, недостигот на приходи се финансира од Буџетот на Република Ма-
кедонија. 

(6) Ревизија на работењето на Агенцијата врши Заводот за државна ревизија на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 57 

(1) Министерството за труд и социјална политика врши надзор на законитоста на рабо-
тењето на Агенцијата. 

(2) Министерството за труд и социјална политика може да запре извршување на акт на 
Агенцијата, ако не е во согласност со овој закон или ако е противуставен. 

 
ГЛАВА VI 

 
ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ 
 

Член 58 
(1) Осигурениците кои прв пат по 1 јануари 2003 година пристапиле во задолжително 

пензиско и инвалидско осигурување, согласно со член 131 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, должни се да се зачленат и да плаќаат придонеси во пензиски 
фонд по сопствен избор сé додека имаат својство на осигуреник во  задолжителното пен-
зиско и инвалидско осигурување. 

(2) Осигурениците кои прв пат пристапиле во задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување по датумот утврден во ставот (4) на овој член должни се да се зач-
ленат во пензиски фонд во рок од три месеци сметано од датумот на пристапување во за-
должителното пензиско и инвалидско осигурување. 

(3)  Осигурениците кои биле вклучени во задолжителното пензиско и инвалидско оси-
гурување пред 1 јануари 2003 година можат да се зачленат и да плаќаат придонеси во пен-
зиски фонд по сопствен избор и изборот треба да го направат најдоцна до датумот утвр-
ден во став (4) на овој член. Агенцијата може од оправдани причини да го продолжи ро-
кот за избор најмногу за 12 месеца. 

(4) За осигурениците од ставовите (1) и (3) на овој член уплатата на придонесот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурување почнува од датумот на издавање на 
првата континуирана емисија на државни обврзници, но не подоцна од шест месеци од тој да-
тум. Датумот кога ќе започне уплатата на придонесот го утврдува Владата на Република Ма-
кедонија и го објавува во �Службен весник на Република Македонија�. 

(5) Член на пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во друг пензиски 
фонд, освен во случаите наведени во членот 62 на овој закон. 

(6) Агенцијата е должна да ги информира граѓаните за категориите осигуреници кои се 
обврзани да се зачленат во пензиски фонд, за осигурениците кои можат да се зачленат по 
сопствен избор во пензиски фонд, за факторите кои треба да се земат предвид при одлучу-
вањето дали осигуреник да се зачлени во пензиски фонд и за одлуките што треба да се до-
несат при првото вработување, односно при започнување со вршење на дејност. 

(7) Придонесите на осигурениците кои не се зачлениле во пензиски фонд, а биле обвр-
зани на тоа, се чуваат на посебните сметки во пензиските фондови, до моментот кога оси-
гуреникот станува член на пензиски фонд. Агенцијата времено ги распоредува овие оси-
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гуреници во пензиски фонд од моментот на нивното пристапување во задолжително пен-
зиско и инвалидско осигурување. 

(8) При распределбата на осигурениците во пензиските фондови согласно со ставот (7) 
на овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците да биде пропорционален со 
вкупната вредност на средствата на секој одделен пензиски фонд, на датумот што го утвр-
дува Агенцијата. 

(9) Осигурениците од став (1) на овој член кои нема да потпишат договор за членство 
во рок три месеци од датумот на пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско 
осигурување, по истекот на тој рок стануваат членови на пензискиот фонд во кој биле рас-
пределени согласно со ставовите (7) и (8) на овој член.  

(10) Агенцијата ја уредува постапката на распределба на осигуреници во пензиски фон-
дови. 

 
Член  59 

(1) Осигуреник стекнува членство во пензиски фонд со потпишување договор за членс-
тво со друштвото кое управува со тој пензиски фонд. 

(2) Формата на договорот за членство од ставот (1) на овој член е еднаква за сите чле-
нови на пензискиот фонд со кој управува тоа друштво. 

(3) Агенцијата ја уредува стандардизираната форма на договорот за членство за сите 
пензиски фондови.  

(4) Во случај кога осигуреник прв пат потпишал договор за членство во пензиски фонд 
и дотогаш не бил член на ниту еден пензиски фонд, има право на еднострано  раскинува-
ње на договорот по пат на писмен поднесок доставен до друштвото во рок од осум работ-
ни дена од датумот на потпишувањето на договорот за членство. Во таков случај догово-
рот не произведува правно дејство. Осигуреникот не може да стекне членство во пензиски 
фонд пред истекот на осмиот работен ден од потпишувањето. 

(5) Друштвото кое управува со пензискиот фонд веднаш по истекот на рокот од осум 
работни дена по потпишувањето на договорот за членство од ставот (4) на овој член, вос-
поставува индивидуална сметка на членот кој го потпишал договорот.  

(6) Агенцијата ги утврдува датумите за секоја година на кои осигурениците можат да 
стекнат членство во пензиски фондови и на кои може да се врши пренос на средствата од 
еден во друг пензиски фонд (датум на пренос). Датум на пренос мора да биде датум на 
проценка. Осигуреник може да стане член на пензиски фонд само на тие датуми. 

(7) Друштво не може да одбие зачленување на осигуреник во пензискиот фонд со кој 
управува, освен во случај тој осигуреник да не ги исполнува условите пропишани со Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување. 

(8) Осигуреник во исто време може да биде член само во еден пензиски фонд и во тој 
пензиски фонд може да има само една сметка. 

(9) Агенцијата може да ги уреди условите под кои откако едно друштво согласно со чле-
нот 7 на овој закон може да управува со повеќе од еден пензиски фонд, осигуреник по иск-
лучок од ставот (8) на овој член може да биде член на повеќе од еден пензиски фонд, со кои 
пензиски фондови управува исто друштво. 

(10) Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за членство во пензиски 
фонд согласно со овој член. 
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Член  60 
(1) Уплатата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување ја врши обврзни-

кот за плаќање на придонес на сметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување. 
Од средствата остварени по основ на ненавремено и нецелосно плаќање на придонес уп-
латени за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија пренесува 50%  на  индивидуалната 
сметка на членот на пензискиот фонд. Другите 50% остануваат во приходите на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. 

(2) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги пренесува 
придонесите на членовите на пензиските фондови на сметките на избраните пензиски 
фондови, веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под 
услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му 
овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја 
изврши таа обврска. 

 
Член 61 

(1) Доколку осигуреник кој е член на еден пензиски фонд (постоен пензиски фонд) сака 
да стане член на пензиски фонд управуван од друго друштво (иден пензиски фонд), тој 
член потпишува времен договор за членство со друштвото кое управува со идниот пензи-
ски фонд  согласно со членот 59 на овој закон. Друштвото кое управува со идниот пензи-
ски фонд е должно да го достави времениот договор за членство до Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија во рок од осум работни дена по потпишува-
њето на времениот договор. 

(2) Во рок од осум работни дена од приемот на времениот договор за членство, Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до членот на пензискиот фонд 
испраќа писмено известување дека го примил времениот договор за членство, заедно со 
формулар. Во известувањето јасно треба да биде предочено дека за префрлување од по-
стојниот пензиски фонд во идниот пензиски фонд членот е должен да плати паричен на-
доместок, согласно со членот 98 став (1) точка в) на овој закон и дека префрлувањето мо-
же да се изврши единствено доколку осигуреникот кој сака да пристапи во идниот пензи-
ски фонд го пополни и врати формуларот што е составен дел на писменото известување, 
во рок од осум работни дена од приемот на истото, со што потврдува дека е согласен да го 
плати пропишаниот паричен надоместок и да премине во идниот пензиски фонд. 

(3) Договорот за членство станува полноважен и произведува правно дејство од денот 
на примање на формуларот од ставот (2) на овој член во Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

(4) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги известува 
друштвото кое управува со постојниот пензиски фонд и друштвото кое управува со идни-
от пензиски фонд за членот кој преминал во идниот пензиски фонд, во рок од осум работ-
ни дена по приемот на уредно пополнетиот формулар, согласно со ставот (2) на овој член. 

(5) За време од денот кога членот склучил времен договор за членство до денот кога 
друштвото кое управува со идниот пензиски фонд ќе го прими известувањето од ставот 
(4) на овој член, ниту друштвото кое управува со идниот пензиски фонд, ниту поврзани 
лица со тоа друштво, ниту агенти и вработени не смеат да му пристапат и да остварат кон-
такт со тој член, или да стапат во говорна или писмена комуникација со него, а во врска 
со идниот пензиски фонд, постојниот пензиски фонд, или било кое прашање поврзано со 
членување во пензиски фондови. 
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(6) Членството во постојниот пензиски фонд престанува на првиот нареден датум за 
пренос од денот кога е примен уредно пополнетиот формулар согласно со ставот (4) на 
овој член и на истиот датум започнува членството во идниот пензиски фонд. 

(7) Агенцијата подетално ги уредува: 
а) постапката и продолжувањето на роковите за склучување на времениот договор за 

членство во пензиски фонд од објективни причини; 
б) податоците и содржината на формуларот што го издава Фондот на пензиското и ин-

валидското осигурување на  Македонија за членови кои имаат намера да преминат во друг 
пензиски фонд и 
в) други прашања поврзани со склучување на времениот договор за членство во пензи-

ски фонд. 
 

Член 62 
(1) Член на пензиски фонд не може да премине во друг пензиски фонд во рок од две го-

дини сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон. 

(2) Агенцијата може да отстапи од рокот утврден во ставот (1) на овој член, во случаи-
те утврдени во членот 98 став (3) на овој закон. 

 
Член 63 

(1) Во случај на преминување на членот од еден во друг пензиски фонд согласно со членот 
61 на овој закон, средствата на тој член се пренесуваат од постојниот во идниот пензиски фонд 
на првиот нареден датум на пренос. 

(2) Средствата што се предмет на пренесување се состојат од износот на сметката на чле-
нот на пензискиот фонд на датумот на пренос, намалени за надоместоците согласно со членот 
98 став (1) точка в) на овој закон. 

(3) Друштвото кое управува со постојниот пензиски фонд го известува друштвото кое 
управува со идниот пензиски фонд за придонесите на членот уплатени во постојниот пен-
зиски фонд, за пренесените средства за тој член и за придонесите на тој член што ги упла-
тувал во пензиските фондови во кои  членувал во минатото. 

(4) Агенцијата поблиску го уредува преносот на средствата меѓу пензиските фондови 
со кои управуваат различни друштва и видот на податоците што се доставуваат согласно 
со ставот (3) на овој член. 

 
Член 64 

Доколку членот на еден пензиски фонд престане да уплаќа придонеси во пензискиот 
фонд пред пензионирањето, тој продолжува да биде член на пензискиот фонд сé до смртта 
или до неговото пензионирање и ги има истите права како другите членови на тој фонд 
врз основа на овој закон, вклучувајќи го и правото на преминување, согласно со членот 63 
на овој закон. 

 
Член 65 

(1) Кога член на пензиски фонд ќе стекне право на инвалидска пензија, согласно со членот 
132-в од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, вкупниот износ на средствата 
од сметката на тој член се пренесува во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, освен во случаите утврдени со членот 90 на овој закон. По приемот на изве-
стувањето од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија дека членот 

 24



стекнал право на инвалидска пензија, друштвото кое управува со тој пензиски фонд е должно 
да ги префрли средствата од сметката на тој член во Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на првиот нареден датум на пренос по денот на приемот на изве-
стувањето. 

(2) Во моментот на пренос на средствата согласно со ставот (1) на овој член, друштвото 
кое управува со тој пензиски фонд е должно да го идентификува членот чии средства се пре-
несуваат, да достави копија од известувањето за извршеното пренесување на средствата до 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.  По извршениот пренос 
на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот. 

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член соодветно се применуваат и на време-
но распределените осигуреници од членот 58 став (7) на овој закон. 

 
Член 66 

(1) Во случај на смрт на член на пензиски фонд чии членови на семејството имаат пра-
во на семејна пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија веднаш го известува 
друштвото кое управува со тој пензиски фонд, за смртта на тој член. На првиот нареден 
датум на пренос по денот на приемот на известувањето друштвото го пренесува вкупниот 
износ на  средства од сметката на починатиот член во Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија,  освен во случаите утврдени со членот 91 на овој за-
кон. 

(2) На денот на пренос на средствата согласно со ставот (1) на овој член, друштвото е 
должно да го идентификува починатиот член чии средства треба да се пренесат. По извр-
шениот пренос на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот. 

(3) Во случај кога починатиот член на пензиски фонд нема членови на семејството кои 
имаат право на семејна пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, средствата од сметката на тој член стануваат дел на оставинска маса на оставителот и со 
тие средства се постапува согласно со Законот за наследување. До тогаш сметката на членот 
останува отворена и тие средства се претвораат во сметководствени единици и се  инвестира-
ат на еднаков начин како и другите средства на пензискиот фонд, од страна на друштвото. По 
извршениот пренос на средствата друштвото ја затвора индивидуалната сметка на починати-
от член. 

(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 67 

(1) Средствата од сметката на членот на пензискиот фонд се дел од неговиот личен 
имот. Правата на користење и на располагање со тие средства не можат да се остварат сé 
до денот на неговото пензионирање, смрт или инвалидност согласно со овој закон. 

(2) Над средствата од индивидуалната сметка на член на пензиски фонд не може да се 
спроведе извршување, ниту може тие средства да се користат во постапка на порамнува-
ње или стечај. 

(3) Средствата на сметката на член на пензиски фонд не можат да се даваат во залог, 
асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица, освен кога тоа е изречно допу-
штено со овој закон. Правните дела во врска со овој став се ништовни.   

(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 чле-
нот 68 став (2) на овој закон. 
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Член 68 
(1) Средствата од придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското оси-

гурување на Македонија за кои Фондот не може да утврди на кого припаѓаат се чуваат на 
неидентификуваната сметка во Фондот додека не се утврди сопственоста на тие средства. 
Средствата од придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија  за кои има недоследности за придружните податоци, се чуваат на не-
распределената сметка со индивидуални потсметки во Фондот, сé додека тие недоследно-
сти не бидат разрешени. 

(2) Посебната сметка во пензискиот фонд се состои од индивидуални потсметки за се-
кој осигуреник и средствата на оваа сметка се собрани од придонеси согласно со ставот 
(7) од член 58 на овој закон. Овие средства, се претвораат во сметководствени единици и 
се инвестираат на еднаков начин како и другите средства на пензискиот фонд, од страна 
на друштвото. 

(3) Агенцијата поблиску ги уредува: 
а) постапката на депонирање и повлекување на средствата на тие сметки; 
б) надоместоците што ги наплатуваат друштвата во врска со средствата на тие сметки; 
в) начинот на распоредување на приносите од тие средства на сметките на членовите на пен-

зиските фондови; 
г) известувањата и податоците што треба да се доставуваат и 
д) други прашања во врска со уплатените придонеси, а непренесени во соодветен пен-

зиски фонд.  
 

ГЛАВА VII 
 
ФУНКЦИИ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 69 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во единствена по-

стапка на собирање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување согласно со 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, за потребите на капитално финанси-
раното пензиско осигурување ги врши следниве работи: 
а) ги прима придонесите за членовите на пензиските фондови од обврзниците за плаќа-

ње на придонес за пензиско и инвалидско осигурување; 
б) секој работен ден врши срамнување на  придонесите со податоците добиени од обврз-

ниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и утврдените пода-
тоци во евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја; 
в) ги пренесува придонесите на членовите на пензиските фондови на сметките на из-

браните пензиски фондови кај чуварот на имот, веднаш, а најдоцна во рок од пет работни 
дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни 
податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија да ја изврши таа обврска. Доколку овие услови не се ис-
полнети, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија постапува 
согласно со членот 68 ставови (1) и (2) на овој закон; 
г) доставува податоци на друштвата во врска со извршениот пренос на придонесите 

согласно точка в) на овој став; 
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д) води потполна и ажурна евиденција за индивидуалните сметки на членовите од која 
се гледа состојбата на придонесите уплатени за членовите во секој пензиски фонд; 
ѓ) прима податоци од Агенцијата за членовите на пензиските фондови и за пензиските 

фондови што тие ги избрале, согласно со овој закон; 
е) води и одржува база на податоци утврдени со овој член и врши месечно срамнување на 

тие податоци и 
ж) подготвува и доставува до Агенцијата редовни збирни извештаи на барање на Аген-

цијата, заради извршување на нејзините функции. 
 

Член 70 
Владата на Република Македонија ги пропишува начинот и постапката на извршување 

на функциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија утвр-
дени во членот 69 на овој закон. 

 
Член 71 

(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должен да 
обезбеди компјутерски софтвер кој ќе биде компатибилен со софтверот кој вообичаено се 
користи во Република Македонија, за да им овозможи на обврзниците за плаќање на при-
донес за пензиско и инвалидско осигурување доставување на податоците и контрола на 
пресметаните плати и придонеси по електронски пат. 

(2) Владата на Република Македонија ги пропишува начинот и постапката на извршу-
вање на функциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
согласно со ставот (1) на овој член. 

 
Член 72 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија соработува со Аген-
цијата, друштвата и со други надлежни органи заради обезбедување на ефикасно функци-
онирање на пензиското и инвалидското осигурување. 

 
Член 73 

(1) Министерството за труд и социјална политика врши надзор над работењето и зако-
нитоста на работењето на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за функциите доделени со овој закон. 

(2) Министерството за труд и социјална политика може да запре извршување на акт на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија доколку смета дека 
истиот не е во согласност со овој закон или дека е противуставен. 

 
ГЛАВА VIII 

МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 74 
(1) Никој не смее на друго лице да нуди било какви подароци со цел да го наведе да се 

зачлени во некој пензиски фонд или да остане член во некој пензиски фонд. 
(2) Никој не смее на друго лице да нуди било какви подароци со цел да го наведе да 

присуствува или да остане на места каде што се врши маркетинг на пензиски фонд. 
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(3) Никој не смее да нуди било какви подароци на работодавец или на со него поврзани 
лица, со цел да го поттикне или награди доколку ги наведе или им наложи на неговите 
вработени, да се зачленат во некој пензиски фонд. 

(4) Никој не смее да нуди било какви подароци на синдикат или друга организација, ко-
лективно тело или на лица поврзани со таа организација или тело, со цел да го поттикне 
или награди доколку ги наведе или им наложи на неговите вработени, да се зачленат во 
некој пензиски фонд. 

(5) Подарок во смисла на овој член значи, но не се ограничува на парични награди, 
плаќање на паричен надомест за предвремено прекинување на членство во друг пензиски 
фонд, подарување на подвижни и недвижни ствари, уметнички дела, организирање излож-
би или претстави, или други чинења кои вообичаено треба да се платат, освен оние плаќа-
ња кои непосредно произлегуваат од членство во пензиски фонд. 

 
Член 75 

(1) Лицата од ставот (3) на овој член не смеат да даваат погрешни и неточни информа-
ции за пензиски фонд или за друштвото кое управува со тој фонд или информации кои 
можат да ги доведат во заблуда членовите на пензиски фонд, лицата кои имаат право да 
станат членови на пензиски фонд и лицата кои во иднина би имале право да станат члено-
ви на пензиски фонд, ниту со усни изјави, пишан материјал, преку оглас и било каков 
друг рекламен  материјал. 

(2) Лицата од ставот (3) на овој член не смеат да даваат никакви изјави или предвидува-
ња за идните инвестициони резултати на пензиски фонд, на членовите на тој фонд и на 
лицата кои би можеле да се зачленат во тој фонд во иднина, освен изјави во форма и по-
стапка пропишана од Агенцијата. 

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се: 
а) пензиски фондови и друштва за управување со пензиски фондови; 
б) поврзани лица со лицата од точка а) на овој став и 
в) агенти или вработени во друштвата и во поврзаните лица. 
(4) Заради обезбедување фер и објективно информирање на јавноста, Агенцијата ги 

одобрува сите материјали за маркетинг пред нивното објавување или емитување. Агенци-
јата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот пишан промотивен мате-
ријал  на пензиските фондови и на друштвата. 

(5) Доколку Агенцијата смета дека некоја реклама или друг пишан материјал може да 
предизвика заблуда, може со решение да го забрани или одложи неговото објавување или 
дистрибуција и да нареди објавување на измена на тој материјал  во рок кој самата ќе го 
определи. 

Член 76 
(1) Забрането е вршење маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни про-

стории. 
(2) Лице со посебни овластувања и одговорности не смее на вработен да му рекламира 

пензиски фонд. 
Член  77 

(1) Друштво може да склучи договор за членство или времен договор за членство со 
физичко лице само преку свој  агент. 

(2) Агентот задолжително присуствува при склучувањето на договорот за членство или 
на времениот договор за членство во пензиски фонд и е должен да го потпише таквиот до-
говор. 
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(3) Работи на маркетинг на пензиски фондови може да врши лице по неговото запишу-
вање во регистарот на агенти. 

(4) Агентот може да врши работи на маркетинг на пензиски фондови со кои управува 
само едно друштво. Агентот е должен одново да се регистрира, за да врши во иднина ра-
боти на маркетинг на пензиски фондови со кои управува друго друштво. 

(5) Повторното регистрирање од ставот (4) на овој член не може да се изврши пред 
истекот на една година од датумот кога тоа лице престанало да биде агент на некое друш-
тво, освен ако лицето престанало да биде агент на тоа друштво поради одземање на дозво-
лата на тоа друштво. 

(6) Во регистарот на агенти може да биде запишано лице кое ги исполнува следниве ус-
лови: 
а) да е државјанин на Република Македонија; 
б) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност 

или должност во областите на економијата, финансиите, осигурувањето, банкарството и 
правото; 
в) да има завршено најмалку средно образование и 
г) да положило испит за агенти пред Агенцијата. 
(7) Агенцијата е должна да запише лице во регистарот на агенти во рок од еден месец 

од приемот на уредното барање, под услов да ги исполни условите од ставот (6) на овој 
член. Барање за запишување во регистарот, од името на агентот се поднесува од страна на 
друштвото. 

(8) Агенцијата може да го избрише од регистарот на агенти секое лице кое не ги почи-
тува одредбите на овој закон. 

(9) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за полагање на испитот за стекнува-
ње својство на агент и начинот и постапката за запишување на лицето во регистарот на 
агенти. 

(10) Агенцијата им издава уверение за стекнување својство агент на лицата кои ќе го 
положат испитот. Формата и содржината на уверението ја пропишува Агенцијата. 

 
Член  78 

(1) Во случај друштвото преку личен контакт остварен од страна на свој вработен, 
претставник или агент на тоа друштво или поврзано лице со тоа друштво, да изврши вли-
јание на некој член да го прекине членството во пензиски фонд со кој управува друго 
друштво и да стане член на пензиски фонд со кој управува првото друштво, тоа мора да 
докаже дека во времето на убедувањето на тој член, не можело разумно да се очекува дека 
таквото преминување е спротивно на интересите на тој член. 

(2) Во случај друштво преку личен контакт остварен од страна на свој вработен, прет-
ставник или агент на тоа друштво или поврзано лице со тоа друштво, да изврши влијание 
на лице од машки пол постаро од 50 години или на лице од женски пол постаро од 45 го-
дини да се зачлени во пензиски фонд во рок од една година сметано од датумот утврден 
во членот 58 став (3) на овој закон, друштвото мора да е во состојба да докаже дека во 
времето на убедувањето, не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа 
лице во тој пензиски фонд  е во спротивност со интересите на тоа лице. 

(3) Под личен контакт во смисла на ставовите (1) и (2) од овој член се подразбира лична 
средба, телефонски разговор или лично адресирана кореспонденција меѓу вработено лице, 
претставник или агент на друштвото и лицето во прашање или друго со него поврзано лице. 
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Член 79 
Се забранува примената на постапки на маркетинг на пензиски фондови што се спро-

тивни на јавниот морал и што можат да наштетат на задолжителното капитално финанси-
рано пензиско осигурување. 

 
Член 80 

Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за маркетинг на пензиските фон-
дови. 

 
ГЛАВА IX 

 
РАБОТЕЊЕ СО СМЕТКИ И ПРОЦЕНКА 

НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ 
 

Член 81 
(1) Придонесите, пренесените средства и сите приноси од нивното инвестирање се рас-

поредуваат на индивидуални сметки кои гласат на име на членовите на пензиските фондо-
ви. 

(2) Евиденцијата на индивидуалните сметки во пензискиот фонд ја води друштвото кое 
управува со тој фонд. 

Член 82 
(1) За евиденција на индивидуалните сметки и средствата на пензиските фондови се ко-

ристат сметководствени единици. 
(2) При вршењето на процена, една сметководствена единица претставува пропорцио-

нален дел во вкупните нето средства на тој пензиски фонд. 
(3) Вредноста на вкупниот број сметководствени единици на пензискиот фонд секогаш 

е еднаква на вкупната вредност на нето средствата на тој фонд, пресметана согласно со 
членот 83 на овој закон. 

(4) Средствата од ставот (1) на овој член можат да се претворат и во делови од сметко-
водствена единица, а вредноста на средствата од индивидуалната сметка на членот на 
пензискиот фонд исто така, може да се изрази во дел од сметководствена единица. 

 
Член 83 

(1) Вредноста на средствата на пензискиот фонд се утврдува врз основа на пазарната 
вредност на секое поединечно средство. 

(2) Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд се утврдува со намалување на обвр-
ските на пензискиот фонд, освен обврските кон членовите на пензискиот фонд, од вредноста 
на средствата на пензискиот фонд. 

(3) Начинот на процена на средствата на пензиските фондови и пресметување на вред-
носта на нивните нето средства поблиску го пропишува Агенцијата, по претходно мисле-
ње од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. 

 
Член 84 

(1) Претворањето на средствата од придонесите во сметководствени единици се врши 
на претходно утврдени датуми (датуми на процена), врз основа на вредноста на сметко-
водствените единици на тој датум. Датумот на процена секогаш е во последниот работен 
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ден секој месец. Агенцијата пропишува пократки рокови на датум на процена, доколку ка-
питално финансираното пензиско осигурување и финансискиот пазар наметнуваат потре-
ба. 

(2) Вредноста на една сметководствена единица на првиот датум на процена по првата 
уплата на придонеси во пензиски фонд поблиску ја пропишува Агенцијата. 

(3) Сé до претворањето на придонесите во сметководствени единици, истите се чуваат 
на посебна сметка на пензискиот фонд. Каматата на тие средства претставува приход на 
пензискиот фонд. 

Член 85 
(1) Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд се пресметува на секој датум на 

процена, за што веднаш се известува Агенцијата. 
(2) На секој датум на процена се пресметува и вредноста на сметководствената единица на 

тој пензиски фонд, за што друштвото  веднаш ја известува Агенцијата. 
(3) Пресметките од ставовите (1) и (2) на овој член ги врши друштвото и тие се предмет 

на контрола на Агенцијата.  
 

Член 86 
(1) На крајот на март и септември секоја година друштвото кое управува со некој пен-

зиски фонд е должно да го утврди приносот за претходните 36 месеци, согласно со ставот 
(2) на овој член. Во случај еден пензиски фонд да не примал придонеси за период од 36 
месеци, а примал придонеси за период од 12 месеци, на крајот на март и септември ќе се 
утврди приносот за 12 месеци, или ако примал придонеси за 24 месеци, за тој временски 
период. Податоците за приносот се доставуваат до Агенцијата која може јавно да ги обја-
вува. 

(2) Принос на пензиски фонд претставува разлика меѓу вредноста на сметководствена-
та единица на последниот датум на процена во месеците утврдени во ставот (1) на овој 
член и вредноста на единицата на последниот работен ден во месецот на крајот на 12, 24, 
или 36-месечен период, во сооднос со вредноста на единицата на последниот работен ден 
во месецот на крајот на 12, 24, или 36 месечен период, во зависност од конкретниот слу-
чај. Приносот се изразува во проценти.  

 
Член 87 

Агенцијата поблиску ги уредува: 
а) Методологијата на пресметување на приносот на пензиските фондови и методите за 

заокружување на тие вредности. 
б) Датумот на кој друштвото е должно да ја извести Агенцијата за вредноста на нето 

средствата на пензискиот фонд, прецизната методологија за утврдување на датумите на 
крајот на март и септември со чија состојба ќе се прават пресметките, методологијата за 
процената, вредноста на сметководствената единица, приносот на односниот пензиски 
фонд и за начинот на таквото известување. 

 
Член 88 

(1) Сметководството на друштвата и на пензиските фондови се врши во согласност со 
законите и со меѓународните сметководствени стандарди. 

(2) Агенцијата поблиску го пропишува сметковниот план, формата и содржината на ос-
новните финансиски извештаи, дополнителните извештаи за пензиските фондови, како и 
содржината на одделните сметки во сметковниот план за пензиските фондови. 
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ГЛАВА X 
 

ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ 
 

Член 89 
(1) Кога член на пензискиот фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување, целиот износ на акумулираните средства на 
неговата сметка ќе се искористи, со право на личен избор на членот, за: 
а) купување на пензиски ануитет кој се исплаќа до крајот на животот од посебна инсти-

туција овластена за оваа цел или 
б) програмирани повлекувања обезбедени од друштвото кое управува со пензискиот 

фонд каде што тој бил член на денот на пензионирањето. 
 

Член 90 
Доколку акумулираните средства на член на пензиски фонд се повеќе од износот по-

требен за исплата на инвалидската пензија согласно со Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување, членот на пензискиот фонд може наместо таа инвалидска пензија, да 
избере да оствари право согласно со членот 89 на овој закон. 

 
Член 91 

Доколку акумулираните средства на член на пензиски фонд се повеќе од износот по-
требен за исплата на семејната пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, корисникот на семејна пензија може наместо таа семејна пензија, да избере 
да оствари право согласно со членот 89 на овој закон. 

 
Член 92 

(1) Кога член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување, заради тоа што нема навршено пензиски 
стаж најмалку 15 години, може да купи месечен пензиски ануитет доколку износот на 
ануитетот е еднаков или поголем од 40% од најнискиот износ на пензија. 

(2) Кога пресметаниот износ на пензискиот ануитет од ставот (1) на овој член е помал 
од 40% од најнискиот износ на пензија, пензискиот фонд на членот наеднаш ќе му ги исп-
лати акумулираните средства на неговата сметка. 

 
Член 93 

Обезбедувањето на пензиски ануитети и програмирани повлекувања се вршат согласно 
со закон. 

 
ГЛАВА XI 

 
ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ИНФОРМИРАЊЕ 

 
Член 94 

(1) Секое друштво е должно, најдоцна до 31 март секоја тековна година, да објави ин-
формативен проспект за пензискиот фонд со кој управува со вистинити и точни податоци 
со состојба на 31 декември претходната година. 
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(2) Информативниот проспект за пензиски фонд ги содржи следниве податоци во врска 
со фондот и друштвото кое управува со тој фонд: 
а) имињата на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото; 
б) имињата и адресите на акционерите и нивното учество во капиталот на друштвото; 
в) името и седиштето на чуварот на имот и податоци за евентуални промени на чуварот 

на имот направени претходната година и причините за таквите промени; 
г) основните принципи на инвестирањето за периодот од ставот (1) на овој член и само-

ограничувањата при инвестирањето освен ограничувањата утврдени во овој закон; 
д) надоместоците што се наплатуваат од членовите на пензискиот фонд; 
ѓ) податоците наведени во членот 95 став (3) на овој закон; 
е) бројот на членовите на пензискиот фонд; 
ж) нето вредноста на средствата на пензискиот фонд на последниот датум на процена 

пред 31 декември и 
з) други податоци за работењето на друштвото и управувањето со пензискиот фонд 

што може да ги пропише Агенцијата заради обезбедување на транспарентност. 
(3) Податоците се објавуваат во форма на брошура најмалку во еден дневен весник што 

се дистрибуира на целата територија на Република Македонија. 
(4) Формата на информативниот проспект ја пропишува Агенцијата. 
(5) Друштвото е должно да му овозможи увид во информативниот проспект и статутот 

на пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 45 на овој закон, на секое лице кое 
ќе се пријави за членство во пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, пред потпишу-
вањето на договорот за членство. 

(6) Друштвото е должно, по барање од член на пензискиот фонд, да овозможи увид во ин-
формативниот проспект и статутот на пензискиот фонд со кој управува. 

 
Член 95 

(1) Друштвото е должно редовно, а најмалку еднаш во шест месеци да ги информира во 
писмена форма членовите на пензискиот фонд за состојбата на средствата на нивните ин-
дивидуални сметки, за датумите на уплата на придонесите и на преносот на средствата за 
членот на тој фонд во текот на односниот период и за претворањето на придонесите и 
пренесените средства во сметководствени единици. 

(2) По барање од член на пензиски фонд, во секое време, друштвото е должно во рок од 
осум работни дена од приемот на таквото барање, на членот да му достави известување за 
вредноста на средствата на неговата сметка. 

(3) Најмалку еднаш годишно, друштвото е должно да достави податоци до секој член на 
пензиски фонд со кој тоа управува за вредноста и учеството на средствата на пензискиот 
фонд инвестирани во одделен вид на средства, вклучувајќи и податоци за издавачот на однос-
ната хартија од вредност, на последниот датум на процена пред 31 декември секоја година. 
Обврската за давање податоци за издавачите на хартии од вредност се однесува на вложува-
ња во хартии од вредност кои претставуваат најмалку 1% во вредноста на средствата на пен-
зискиот фонд. Исто така, друштвото е должно да достави податоци за вкупниот износ на бро-
керски провизии кои ги платиле друштвото и неговите странски менаџери на средства на 
пензискиот фонд, во периодот од последниот извештај и за просечниот износ на таквите тро-
шоци по една сметководствена единица на тој фонд. 

(4) Податоците од ставовите (1) и (3) на овој член се доставуваат до членовите на пензи-
скиот фонд бесплатно. Друштвото може да наплати надоместок за известувањето од ставот 
(2) на овој член, но само до висината на трошоците за печатење и поштенските трошоци.  
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(5) Податоците од ставовите (1) и (3) на овој член се доставуваат по потреба и во по-
кратки временски периоди определени од Агенцијата. Агенцијата поблиску ги пропишува 
видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на 
истите и постапката за нивно  доставување. 

 
Член 96 

(1) Друштвото е должно на Агенцијата да и  ги доставува следниве информации: 
а)  тримесечни неревидирани и годишни ревидирани финансиски извештаи за друштво-

то; 
б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи 

и годишни ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за пензискиот 
фонд; 
в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на пензискиот фонд со на-

ведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и брокерската 
куќа; 
г) за трошоците, како што се брокерските провизии, надоместоците за чувар на имотот, 

провизиите за агентите што вршат работи на маркетинг и други трошоци согласно со овој 
закон; 
д) податоци на акционерите на друштвото вклучувајќи имиња и адреси; 
ѓ) имиња на членовите на органите на управување и висината на надоместоците за нив-

ното работење; 
е) примерок од информативниот проспект согласно со членот 94 на овој закон; 
ж) податоците од членот 95 ставовите (1) и (3) на овој закон; 
з) подетални податоци за бројот на членовите на пензискиот фонд, бројот на членовите 

кои се зачлениле во пензискиот фонд во текот на годината; бројот на оние кои преминале 
во други пензиски фондови, бројот на починати членови и бројот на пензионираните чле-
нови и 
ѕ) други податоци на барање на Агенцијата. 
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат еднаш годишно, а по потреба 

и во пократки временски периоди определени од Агенцијата. Агенцијата поблиску ги про-
пишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прика-
жување на истите и постапката за нивно  доставување. 

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, податоците од ставот (1) точка в) на овој 
член се доставуваат еднаш месечно, а по потреба и во пократки временски периоди опре-
делени од Агенцијата. Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се од-
несуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно  
доставување. 

 
Член 97 

(1) Податоците за спроведување на надлежностите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија утврдени со овој закон, меѓусебно ќе се разменува-
ат меѓу Фондот и друштвото врз основа на договор. 
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ГЛАВА XII 
 

НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ 
 

Член  98 
(1) Друштвото може да ги наплатува единствено следниве надоместоци: 
а) надоместок од придонесите во вид на определен процент од уплатените придонеси, 

пред нивното претворање во сметководствени единици; 
б) месечен надоместок во висина од 0,05% од вредноста на нето средствата на пензи-

скиот фонд, за покривање на трошоците на друштвото, за управувањето со пензискиот 
фонд. Пресметката на надоместокот се врши на секој датум на процена на средствата на 
пензискиот фонд и се наплатува на петтиот работен ден во месецот по процената и 
в) надоместок од средствата на сметката на член на пензискиот фонд во случај на  пре-

нос на средствата во друг пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во 
постојниот фонд пократко од 24 месеци пред да премине во идниот фонд. Максималниот 
износ на паричниот надоместок и начинот на наплата поблиску го утврдува Агенцијата по 
претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика. 

(2) Надоместоците од ставот (1) точка в) на овој член веднаш се пренесуваат од сметката 
на пензискиот фонд на сметката на друштвото кое управува со тој фонд. 

(3) Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член не се наплатува во следниве слу-
чаи: 
а) ако друштвото кое треба да изврши пренос на средства од еден пензиски фонд во 

друг пензиски фонд ги зголемило или известило за зголемување на надоместоците од ста-
вот (1) на овој член, во периодот од шест месеци пред датумот на таквиот пренос на 
средствата; 
б) ако Агенцијата докаже дека лицето се зачленило во тој пензиски фонд како последица 

на маркетинг и рекламни активности спротивни на одредбите на овој закон или 
в) ако над друштвото кое управува со тој пензиски фонд е отворена стечајна постапка 

или одобрението за управување со тој пензиски фонд му е повлечено или укинато. 
 

Член 99 
(1) Надоместоците од членот 98 став (1) на овој закон друштвото ги наплатува во ист 

процент од сите членови на пензискиот фонд. 
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, надоместокот од членот 98 став (1) точка б) 

на овој закон може да се намали за членови на пензиски фонд кои биле членови на тој 
пензиски фонд за временски период утврден од страна на Агенцијата. Намалувањето на 
надоместокот се прави на еднаков начин за да не се прави разлика меѓу членовите кои би-
ле членови во истиот пензиски фонд во ист временски период. 

 
Член 100 

(1) Друштвото е должно да ги извести сите членови на пензискиот фонд за секој пред-
лог за зголемување на процентот на надоместоците од членот 98 ставот (1) точка а) или б) 
на овој закон за зголемување на процентот или апсолутниот износ на надоместокот од 
членот 98 став (1) точка в) на овој закон, најмалку шест месеци пред нивното воведување. 

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член се врши во писмена форма и се доставува до 
секој член на пензискиот фонд и до Агенцијата. Известувањето се објавува и најмалку во 
еден дневен весник во Републиката. 
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(3) Ако осигуреник склучи времен договор согласно со членот 61 на овој закон задол-
жително му се става на увид примерок од известувањето од ставот (1) на овој член, што 
било пратено или треба да се прати до членовите на пензискиот фонд во врска со зголему-
вањето на надоместоците. Во тој случај не се применуваат одредбите од членот 98 став (3) 
точка а) на овој закон, во однос на тој член на пензискиот фонд. 

(4) Друштвото не може да ги зголеми надоместоците од членот 98 на овој закон во вр-
ска со пензискиот фонд со кој управува во текот на десет години од датумот на првата уп-
лата на придонес од било кој член на тој пензиски фонд. 

 
Член 101 

(1) Брокерските провизии во врска со трансакции на стекнување или пренос на средс-
твата на пензискиот фонд се плаќаат од средствата на пензискиот фонд. 

(2) Друштвото е должно да врши контрола на провизиите што се исплаќаат на брокер-
ски куќи од средствата на пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, заради сигурност 
дека тие провизии се потполно конкурентни со провизиите што ги наплатуваат други бро-
керски куќи за слични трансакции. 

(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член друштвото изби-
ра домашни брокерски куќи врз основа на најниска провизија во постапка и на начин про-
пишани 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 102 

(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија наплатува надо-
местоци за вршење на надлежностите што му се доверени со овој закон. 

(2) Надоместоците од ставот (1) на овој член ги утврдува Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија по претходна согласност од Владата на Република 
Македонија, како процент од придонесите на секој пензиски фонд, со кој управува друш-
твото. 

(3) Надоместоците од овој член се на товар на друштвото. 
(4) Износот на надоместокот што се наплатува за секој пензиски фонд согласно со овој 

член е еднаков за сите пензиски фондови и не може да биде повисок од 0,8 % годишно. 
(5) Агенцијата го уредува начинот и времето на плаќање на надоместоците на Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. 
 

Член 103 
Сите други трошоци во врска со управување со пензиски фонд што не се покриени со 

провизии, надоместоци или давачки утврдени во овој закон, се на товар на друштвото кое 
управува со тој пензиски фонд. 
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ГЛАВА XIII 
 

ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ 
 

Член 104 
(1) Средствата на пензиските фондови се инвестираат согласно со одредбите на овој закон 

со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите на пензискиот фонд, 
врз основа на следниве принципи: 
а) сигурност на средствата на пензискиот фонд; 
б) диверсификација на ризикот од инвестициите и 
в) одржување на адекватна ликвидност. 
(2) Инвестирање извршено заради некои други цели претставува повреда на обврските 

на друштвото. 
 

Член 105 
(1) Врз основа на одредбите од член 106 и 107 на овој закон, средствата на пензискиот 

фонд можат да се инвестираат само во следниве видови инструменти: 
а) банкарски депозити во банки кои имаат дозвола издадена од  Народната банка на Ре-

публика Македонија, доколку носат камата; 
б) обврзници и други хартии од вредност што ги издала или за кои гарантира Народна-

та банка на Република Македонија;  
в) сертификати за депозит, комерцијални записи и обврзници издадени или гарантира-

ни од банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија; 
г) хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки кои имаат дозвола из-

дадена од Народната банка на Република Македонија; 
д) обврзници и други хартии од вредност што ги издава или за кои гарантира Републи-

ка Македонија; 
ѓ) акции издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија од домашни акционерски друштва кои не се затворени инвестициони 
фондови и кои котираат на официјалниот пазар на берзата на долгорочни хартии од вред-
ност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што 
го контролира Комисијата; 
е) 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 коти-
раат на официјалниот пазар на берзата на долгорочни хартии од вредност или на друг ор-
ганизиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Ко-
мисијата ; 
ж) комерцијални записи издадени од првокласни акционерски друштва во Република 

Македонија кои не се банки;  
з) документи за удел и акции на инвестициони фондови во Република Македонија кои 

работат врз основа на Законот за инвестициони фондови; 
ѕ) обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни бан-

ки на државите-членки на Европската унија, Јапонија или САД; 
и) должнички хартии од вредност кои имаат рејтинг препорачлив за инвестирање спо-

ред меѓународни кредитни рејтинг агенции, издадени од недржавни, странски компании 
или банки  од државите-членки на ЕУ, Јапонија или САД; 
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ј) акции издадени од странски компании или банки кои имаат рејтинг препорачлив за 
инвестирање според меѓународни кредитни рејтинг агенции, со кои се тргува на главните 
берзи во државите-членки на ЕУ, Јапонија или САД; 
к) документи за удел, акции и други хартии од вредност издадени од овластени инве-

стициони фондови со седиште во држава-членка на ЕУ, Јапонија или САД што инвестира-
ле претежно во акции кои котираат на берзите во тие држави и 
л) друг вид на вложување согласно со актите на Агенцијата, под услов тоа да не е во 

спротивност со членот 108 на овој закон, по претходно мислење на Комисијата за хартии 
од вредност. 

(2) Тргувањето со хартиите од вредност на пензиските фондови се врши  исклучиво на 
регулирани секундарни пазари на капитал, освен во случај на државни хартии од вредност 
и краткорочни хартии од вредност кои можат да се стекнат непосредно од издавачот, како 
и документи за удел и акции на инвестициони фондови кои можат да се стекнат непосред-
но од отворен или затворен инвестиционен фонд или од друштвата кои управуваат со нив. 

(3) Средствата на пензиските фондови можат да се користат за инвестирање во инстру-
менти кои ги исполнуваасловите пропишани од Агенцијата за:  
а) условите што треба да ги исполнат регулираните секундарни пазари на капитал каде 

што се тргува со  средствата од пензиските фондови; 
б) квалитетот на акциите, обврзниците и други инструменти во кои се вложени средс-

твата на пензиските фондови и 
в) државите или групите на држави во кои можат да се инвестираат средствата на пен-

зиските фондови. 
(4) Друштвото ја известува Агенцијата за инструментите во кои планира да ги инвести-

ра средствата на пензискиот фонд со кој управува, а Агенцијата води евиденција на дозво-
лени финансиски инструменти за инвестирање на средствата на пензиските фондови. 

 
Член 106 

(1) Агенцијата ги пропишува највисоките износи на вложувања во една компанија, од-
носно трговско друштво или во еден инструмент, во кои можат да се инвестираат средс-
твата на еден пензиски фонд, по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија. 

(2) Агенцијата го пропишува највисокиот износ на некој вид инструмент во кој може 
да бидат вложени средствата на пензискиот фонд, по претходно мислење на Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија. 

(3) Агенцијата не може да пропишува најниски износи во кои задолжително мора да се 
вложат средствата на пензиските фондови. 

(4) Агенцијата не може да врши намалување на износите од ставовите (1) и (2) на овој 
член и на износите од членот 107 на овој закон, освен по претходно известување упатено 
до сите друштва за управување со пензиски фондови најмалку една година пред таквото 
намалување. 

(5) Агенцијата може да пропише пред датумот кога ќе започне уплатата на придонесот 
во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 
став (4) на овој закон ограничувања на вложувањата на одделни видови инструменти раз-
лични од ограничувањата утврдени во членот 107 на овој закон, кои ќе важат во рок про-
пишан од Агенцијата, но не подолг од пет години сметано од датумот кога ќе започне уп-
латата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
согласно со членот 58 став (4) на овој закон. 
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(6) Актите на Агенцијата од став (5) на овој член не можат да бидат целосно или де-
лумно укинати без претходно писмено известување што Агенцијата е должна да го доста-
ви до сите друштва за управување со пензиски фондови најмалку една година пред укину-
вањето. 

 
Член 107 

Вложувањата во одделни видови инструменти согласно со членот 105 став (1) точки а) 
до л) на овој закон подлежат на следниве ограничувања: 
а) најмногу 20% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложуваат 

во инструменти на странски издавач надвор од Република Македонија. Во рамките на ова 
ограничување најмногу 5% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се 
вложуваат во инструменти наведени во членот 105 став (1) точка и) на овој закон и најм-
ногу 5% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инстру-
менти наведени во членот 105 став (1) точки ј) и к) на овој закон; 
б) најмногу 80% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во 

инструменти наведени во членот 105 став (1) точки б) и д) на овој закон; 
в) најмногу 60% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во 

инструментите од членот 105 став (1) точки а), в) и г) на овој закон; 
г) најмногу 40% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во 

инструментите наведени во членот 105 став (1) точки е) и ж) на овој закон; 
д) најмногу 30% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во 

инструментите наведени во членот 105 став (1) точка ѓ) на овој закон и 
ѓ) најмногу 20% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во 

инструментите наведени во членот 105 став (1) точка з) на овој закон. 
 

Член 108 
Средствата на пензиските фондови не смеат да се инвестираат во следниве видови ин-

струменти: 
а) акции, обврзници и други хартии од вредност кои не котираат на официјален пазар 

или со кои јавно не се тргува; 
б) инструменти со кои не може правно да се располага; 
в) материјални добра кои ретко котираат на организирани пазари и чија процена е не-

сигурна, како на пример антиквитети, уметнички дела и моторни возила; 
г) недвижен имот и каков било удел во недвижен имот освен хартии од вредност изда-

дени врз основа на хипотека и посредно вложување преку инвестициони фондови; 
д) акции, обврзници и други хартии од вредност издадени од: 
1) акционер на друштвото; 
2) чувар на имот на пензискиот фонд и 
3) поврзани лица со субјектите наведени во потточките 1) и 2) на оваа точка;  
ѓ) фјучерс-договори, опциски  договори, форвард договори и други деривативни ин-

струменти и 
е) други инструменти уредени од Агенцијата по претходно мислење на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, во кои вложувањето би било спротивно на 
интересите на членовите на пензиските фондови. 
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Член 109 
(1) Во случај на кршење на одредбите од овој закон како резултат на промена на пазарните 

цени, промени на девизните курсеви на странските валути, промени на организационите или 
економските односи меѓу субјектите во кои се вложени средства на пензиски фонд, други 
околности надвор од непосредната контрола на односното друштво, тогаш тоа е должно вед-
наш да ја извести Агенцијата, да запре со вложување во тој инструмент и да преземе мерки за 
усогласување на инвестиционите активности на пензискиот фонд, со одредбите на овој закон. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, друштвото не е должно веднаш да преземе 
мерки за коригирање на пречекорувањата на инвестиционите ограничувања утврдени во 
овој закон, доколку поединечното пречекорување не е поголемо од 20% од  ограничува-
њето и збирот на сите пречекорувања не надминува 5% од нето вредноста на средствата 
на пензискиот фонд. 

(3) Друштвото е должно да изврши усогласување на инвестиционата активност на пензи-
скиот фонд со кој управува со условите од овој закон во рок од шест месеца сметано од дату-
мот на стореното прекршување или од датумот на процена на средствата на пензискиот фонд 
кога станало јасно дека постои прекршување на овој закон, во зависност од тоа кое дејствие 
прво настапило. 

(4) На барање на друштвото, доставено во рок од 30 дена по датумот на стореното пре-
кршување на овој закон, Агенцијата има право да го продолжи рокот од ставот (3) на овој 
член за најмногу шест месеца, ако тоа продолжување е неопходно заради заштита на ин-
тересите на членовите на пензискиот фонд. 

 
Член  110 

Друштвото не смее: 
а) да ги продава средствата на пензискиот фонд на самото себе, чуварот на имот, стран-

скиот менаџер на средства и поврзано лице со некое од овие лица, освен по пат на транс-
акција на регулиран и институционализиран секундарен пазар; 
б) да купува со средствата на пензискиот фонд средства од лицата наведени во точката 

а) на овој став, освен по пат на трансакција на регулиран и институционализиран секунда-
рен пазар и 
в) да ги користи средствата на пензискиот фонд за одобрување заеми и гаранции. 
 

Член 111 
(1) Друштвото, акционерите на друштвото, чуварот на имот, менаџерите на средствата, 

членовите на управниот и на надзорниот одбор и кое било лице вклучувајќи ги вработени-
те во Агенцијата кои како резултат на службена положба добиле информација за инвести-
рањето на средствата на пензискиот фонд или за планирано инвестирање, а таквата ин-
формација не била официјално објавена на пазарот и можела да влијае на цените на коти-
раните инструменти, должни се информацијата да ја чуваат строго доверливо како делов-
на тајна. 

(2) Лицата од ставот (1) на овој член не смеат непосредно или посредно да ја користат 
доверливата информација од ставот (1) на овој член, со цел стекнување корист преку про-
давање и купување хартии од вредност за себе или за други, освен за пензискиот фонд.  

(3) Друштвото е должно да ја надомести штетата што директно му била нанесена на 
пензискиот фонд од страна на друштвото, директорите, лицата со посебни овластувања и 
другите вработени, како резултат на кршење на одредбите од овој закон, а особено одред-
бите од членовите 104 до член 114 на овој закон. 
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Член 112 

(1) Друштвото е должно да управува со средствата на пензискиот фонд и не смее да ја 
пренесува одговорноста за тоа на други.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, друштвото може  управувањето со средства-
та на пензискиот фонд во странство да го довери на менаџер или на менаџери на средства 
со седиште во странство, доколку истите имаат законско овластување за тоа согласно со 
законите на матичната држава.  

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, со статутот на друштвото се уредуваат кри-
териумите и начинот за пренесување на управувањето со средствата на пензискиот фонд 
во странство. 

(4) Друштвото е должно да ја известува Агенцијата за промени на странскиот менаџер 
на средства, но не е должно да бара одобрение за тоа. 

(5) Агенцијата поблиску го уредува пренесувањето на управувањето со средствата на 
пензискиот фонд на менаџер на средства со седиште во странство. 

 
Член 113 

(1) Друштвото може да се задолжува од името и за сметка на пензискиот фонд исклу-
чиво заради подобрување на ликвидноста на пензискиот фонд. 

(2) Вкупниот износ на позајмените средства не смее да надмине одреден процент од 
вредноста на средствата на пензискиот фонд што поблиску го пропишува Агенцијата, но 
најмногу до 5%. 

  
Член 114 

Заради заштита на интересите на членовите на пензискиот фонд Агенцијата може да 
воведе дополнителни ограничувања во врска со инвестирањето, по претходна согласност 
од Министерството за труд и социјална политика. 

 
ГЛАВА XIV 

 
ЧУВАР НА ИМОТ 

 
Член 115 

(1) Друштвото е должно да избере единствен чувар на имот, на кого ја доверува одго-
ворноста за чување на средствата на пензискиот фонд. 

(2) Доколку пензискиот фонд има средства надвор од територијата на Република Маке-
донија, чуварот на имот избира и суб-чувар на имот за чување на тие средства, кој е банка 
или специјализирана депозитарна институција, има дозвола за работа издадена од надле-
жен орган во земја надвор од Република Македонија и е овластена за таква дејност соглас-
но со законите на државата каде што ќе врши чување на средства на пензиски фонд. Из-
браниот суб-чувар на имот мора да има рејтинг препорачлив за инвестирање според рено-
мирани меѓународни кредитни рејтинг агенции. Агенцијата поблиску ги пропишува кри-
териумите за рангирање на суб-чуварот на имот. 

(3) Сите инструменти во кои се вложени средствата на пензискиот фонд мора да се чу-
ваат од страна на чувар на имот. 
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(4) Чуварот на имот може да врши услуги на чување на средства за повеќе пензиски 
фондови, но е должен чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и еви-
денцијата на пензиските фондови да ги врши одделно за секој пензиски фонд, одвоено од 
другите коминтенти и одвоено од сопствените средства, работење и евиденција.  

 
Член 116 

(1) Чувар на имот на домашните средства е банка која има дозвола издадена од Народ-
ната банка на Република Македонија. 

(2) За вршење работи на чување на средства на пензиски фондови, банката мора да ги 
исполни следниве услови: 
а) да има минимален капитал од 20.000.000 ЕВРА во денарска противвредност по сре-

ден курс на Народната банка на Република Македонија, согласно со дефиницијата за ка-
питал во Законот за банките; 
б) да не е акционер во друштвото кое управува со пензискиот фонд чиј имот го чува, 

ниту акционер во некое поврзано лице со друштвото и да нема никаква капитална поврза-
ност меѓу овие лица и 
в) членовите на органите на чуварот на имотот и другите вработени во чуварот на имот 

да не се членови на управниот одбор или надзорниот одбор, генерален директор, директор 
или други вработени во друштвото кое управува со пензискиот фонд чии средства ги чува 
и да не се во исти такви односи со други лица кои се поврзани лица со друштвото. 

 
Член 117 

(1) Чуварот на имотот на пензиски фонд ги врши следниве работи: 
а) ги чува безбедно хартиите од вредност кои претставуваат средства на пензискиот 

фонд; 
б) хартиите од вредност кои претставуваат средства на пензискиот фонд како електрон-

ски записи ги води на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност; 
в) ги чува документите за порамнување во врска со уплатата на парични средства на 

банкарската сметка на пензискиот фонд и исплатата на парични средства од банкарската 
сметка на пензискиот фонд; 
г) работи како посредник за порамнување, продава или купува хартии од вредност 

врз основа на налози од друштвото и ги собира и наплаќа приходите од дивиденди, ка-
мати и сите други приходи кои произлегуваат од вложувањата на средствата на пензи-
скиот фонд; 
д) осигурува дека договорите во врска со инвестиционо стекнување и пренесување на 

средствата на пензискиот фонд се во согласност со закон, статутот на пензискиот фонд и 
налозите за трансакциите на друштвото и дека тие налози се во согласност со закон; 
ѓ) соработува и врши надзор на суб-чуварите на имот  и 
е) пресметува и уплаќа даноци. 
(2) Надоместот на чуварот на имот го плаќа друштвото од сопствените средства. 
 

Член 118 
(1) Чуварот на имот должен е веднаш, прво усно, а потоа и писмено, да ја извести 

Агенцијата во случај на сомневање или за непочитување на договорот за чување на имот 
во кој тој е договорна страна, законот или за дејствие спротивно на интересите на члено-
вите на пензискиот фонд. 
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(2) Обврската од ставот (1) на овој член подеднакво се однесува за незаконитости или 
за други дејствија извршени од страна на друштвото и на друго лице.  

(3) Чуварот на имот поднесува извештаи до Агенцијата во врска со своите активности  
на секои шест месеца или во пократки временски периоди. Агенцијата поблиску ги про-
пишува  периодот, формата, како и видот на податоците кои треба да бидат содржани во 
извештаите. 

 
Член 119 

(1) Друштвото и чуварот на имот мора постојано да имаат договор за чување на имо-
тот. Овој договор  задолжително содржи:  
а) посебни функции, обврски и должности на чуварот на имот вклучувајќи ја и негова-

та одговорност за евиденција и порамнување; 
б) степен на одговорност за суб-чувари на имот и 
в) надомест  на чуварот на имот. 
(2) Изборот на чуварот на имот и договорот од ставот (1) на овој член подлежи на прет-

ходна писмена согласност од Агенцијата. 
 

Член 120 
(1) Со договор не може да се ограничи законската одговорност на чуварот на имот и та-

квите одредби во договор за чување имот се ништовни.  
(2) Чуварот на имот одговара за штетите настанати заради неизвршување, неправилно 

или несовесно извршување на должностите и истите не можат да се покриваат од средс-
твата на пензискиот фонд. 

(3) Чуварот на имот не може да ја пренесе својата одговорност согласно со ставот (2) 
на овој член и во случај кога извршил пренесување на некои должности на суб-чувар на 
имот согласно со членот 115 став (2) на овој закон. 

(4) Во случај кога чувар на имот е банка и таа или со неа поврзани лица се акционери 
во друго друштво кое управува со пензиски фондови, банката е должна да преземе мерки 
за обезбедување потполна доверливост на податоците. 

 
Член 121 

(1) Отказниот рок за раскинување на договорот за чување на имот не може да биде покус од 
шест месеца, освен во случаите наведени во членот 122 на овој закон. Договорната страна која 
сака да го раскине договорот е должна да достави писмено известување до другата страна и за 
тоа веднаш да ја извести Агенцијата, наведувајќи ги и причините за раскинување на договорот. 

(2) Изборот на друг чувар на имот се врши единствено по претходна писмена соглас-
ност од Агенцијата, врз основа на образложено барање со потребните податоци за предло-
жениот чувар на имот кое до Агенцијата го доставува друштвото. 

 
Член 122 

(1) Во случај на чуварот на имот да се одземе дозволата од страна на Народната банка 
на Република Македонија заради неизвршување или несовесно извршување на обврските 
од договорот за чување на имотот или во случаи на стечај или ликвидација над чуварот на 
имот: 
а) друштвото е должно веднаш да ги извести чуварот на имот и Агенцијата дека го рас-

кинува договорот за чување на имот; 
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б) друштвото е должно веднаш да избере нов чувар на имот и да добие писмена соглас-
ност за тоа од Агенцијата и 
в) доколку друштвото не постапи согласно со точките а) и б) на овој став, Агенцијата 

може со решение да издаде наредба за промена на чуварот на имот или да назначи нов чу-
вар на имот. 

(2) Агенцијата може да му наложи на друштвото промена на чуварот на имот и во слу-
чај кога неговата финансиска и организациона структура битно се влошила и претставува 
закана за сигурноста на средствата што се чуваат кај  тој чувар на имот. 

(3) Народната банка на Република Македонија или друга надлежна институција е долж-
на веднаш да ја извести Агенцијата  за влошувањата на финансиската и организационата 
структура на банката што врши работи на чување на имот, за кое има сознание и смета де-
ка тоа би можело да ги загрози интересите на членовите на пензискиот фонд. Обемот, со-
држината и формата на известувањето подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со На-
родната банка на Република Македонија и со други надлежни институции. 

 
Член 123 

(1) Секоја промена на чуварот на имот се врши на начин што ќе обезбеди непрекинато 
извршување на услугите на чување на средствата на пензискиот фонд. 

(2) Во случај на раскинување на договор за чување на имот, чуварот на имот е должен 
да ги предаде средствата што му биле дадени на чување и целокупната евиденција на пен-
зиските фондови и документација во врска со извршувањето на обврските согласно со 
членот 117 на овој закон на новиот чувар на имот, во рок кој ќе го договорат, но не подоц-
на од 30 работни дена по склучување на договорот меѓу новиот чувар на имот и друштво-
то. 

 
Член 124 

Над средствата на пензискиот фонд, депонирани согласно со одредбите од овој закон, 
не смее да се спроведе извршување во постапка против чуварот на имот, тие средства не 
претставуваат дел од средствата на чуварот на имот против кој е отворена постапка на 
стечај или ликвидација и не смеат да бидат предмет на било какво порамнување. 

 
ГЛАВА  XV 

 
ГАРАНЦИИ 

 
Член 125 

(1) Од Буџетот на Република Македонија се уплатуваат средства во пензиски фонд под 
следниве услови: 
а) ако средствата на пензискиот фонд се намалиле како резултат на кривично дело из-

мама, кражба или проневера. Обврската од овој став не се однесува на загубата на вредно-
ста на средствата на пензискиот фонд во случај на инвестирање спротивно на овој закон 
или на загуба причинета од измама и кражба во субјект во чии хартии од вредност се ин-
вестирани средства на пензискиот фонд; 
б) средствата на друштвото кое управува со пензискиот фонд не се доволни за покрива-

ње на загубата од точка а) на овој став; 
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в) агенцијата доставува до министерот за финансии писмен извештај со предлог за уп-
лата на буџетски средства, во кој потврдува дека не е веројатно загубата во пензискиот 
фонд да биде покриена во наредните шест месеца, и дека се исполнети другите услови од 
овој член и 
г) извештајот на Агенцијата од точка в) на овој став се објавува во јавноста, во рок од 

пет работни дена по доставувањето на истиот до министерот за финансии. 
(2) Уплатата на буџетски средства не е условена со покренување формално обвинение 

против лице за кривично дело согласно со овој член. 
(3) Во случај на исполнување на сите услови од ставот (1) на овој член, од Буџетот на 

Република Македонија ќе бидат префрлени средства во пензискиот фонд веднаш по прие-
мот на извештајот од ставот (1) точка в) на овој член. 

(4) Во пензискиот фонд ќе бидат уплатени средства во висина од 80% од износот на за-
губата на датумот или на датумите на намалувањето, усогласена за просечните резултати 
на сите пензиски фондови, пресметани за период од датумот на намалувањето до датумот 
на уплатата на средствата. 

(5) Во случај кога Агенцијата предложила во Извештајот согласно со ставот (1) точка 
в) на овој член, да се изврши уплата на средства во пензискиот фонд, тој пензиски фонд 
не смее да прима нови членови се додека не бидат уплатени буџетските средства. Ова 
ограничување ќе се применува и на одредбите од членовите 58 до 62 на овој закон. 

(6) Веднаш по издавањето на извештајот од ставот (1) точка в) на овој член Агенцијата 
е должна писмено да ги извести сите членови на пензискиот фонд за можноста од уплата 
на буџетски средства во пензискиот фонд и дека би било спротивно на нивните интереси  
да го напуштат пензискиот фонд пред таквата уплата. 

 
Член 126 

(1) Во случај на уплата на средства од Буџетот на Република Македонија, Агенцијата 
го укинува одобрението на друштвото за управување со пензискиот фонд каде што се уп-
латени средствата, доколку смета дека друштвото е виновно за настанатата загуба. 

(2) Во случај на уплата на средства од Буџетот на Република Македонија, Агенцијата е 
должна да ги преземе сите разумни мерки за пронаоѓање и враќање на намалените средс-
тва и да побара враќање на намалените средства и надомест на штета од лицата кои се не-
посредно одговорни или од лица кои неосновано се стекнале со корист од тие средства на 
пензискиот фонд. 

(3) Во обем во кој Агенцијата е во можност да ги пронајде и врати намалените средства 
или побара враќање на намалените средства и надомест на штетата согласно став 2 на овој 
член, тие средства ќе бидат употребени за враќање на уплатените средства од Буџетот на 
Република Македонија во износ еднаков на износот кој бил уплатен од Буџетот на Репуб-
лика Македонија зголемен за камата во висина на есконтна стапка на Народната банка на 
Република Македонија. Вишокот на средствата по враќањето на средствата во Буџетот на 
Република Македонија се уплаќаат во пензискиот фонд од кој биле намалени средствата, 
по претходна проверка дали пензискиот фонд се уште постои и има членови. Доколку 
пензискиот фонд повеќе не постои или нема членови, вишокот на средствата се уплаќа во 
Буџетот на Република Македонија. 

(4) Агенцијата поблиску го пропишува начинот и рокот на враќањето на уплатените 
средства во пензискиот фонд од Буџетот на Република Македонија. 
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(5) Во случај да се исполнети условите за уплата од Буџетот на Република Македонија, 
а на друштвото не му е укинато одобрението за управување со пензиски фонд, друштвото 
е должно на Агенцијата да и ги пренесе своите права за преземање правни дејства во од-
нос на намалувањето на средствата на пензискиот фонд. Во спротивно Агенцијата веднаш 
ја одзема дозволата на тоа друштво. 

 
ГЛАВА XVI 

 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
а) Кривични дела 

 
Член 127 

(1) Одговорно лице во друштво за управување со пензиски фонд коешто со лажно при-
кажување или прикривање на факти, со доведување во заблуда или на друг незаконит на-
чин издејствува да се донесе одлука во друштвото за незаконито користење или инвести-
рање на средствата од пензиски фонд, па поради тоа ќе биде предизвикана штета врз 
средствата од пензискиот фонд, ќе се казни со затвор од една до пет години. 

(2) Ако поради делото од ставот (1) на овој член, настапила штета врз средствата од 
пензиски фонд од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет годи-
ни. 

 
Член 128 

(1) Одговорно лице во чувар на имот коешто со неизвршување или неправилно извр-
шување на своите законски обврски сврзани со безбедно чување на хартиите од вредност 
кои претставуваат средства на пензиски фонд, предизвика штета на тие средства, ќе се 
казни со парична казна или со затвор до три години.  

(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и одговорно лице во чувар на имот 
кое ќе дозволи спроведување на договор за инвестиционо стекнување или пренос на 
средствата на пензискиот фонд за кој знаел дека е незаконит, па поради тоа ќе настапи 
штета врз тие средства. 

(3) Ако поради делото од став (1) и (2) на овој член настапила штета врз средствата од 
пензискиот фонд од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет годи-
ни. 

Член 129 
Одговорно лице во друштво за управување со пензиски фондови или друго правно ли-

це што врши работи сврзани со задолжителното капитално финансирано пензиско осигу-
рување, коешто со пречекорување или неизвршување на своите овластувања ќе повреди, 
одземе или ограничи право на член на пензиски фонд што му припаѓа според закон, ќе се 
казни со парична казна или со затвор до три години. 

 
б) Прекршоци 

      
Член 130 

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок друштво за 
управување со пензиски фондови, ако: 

 46



1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон; 
2) основа повеќе од еден пензиски фонд за време од десет години по датумот кога ќе 

започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, спротивно на членот 7 став (2) од 
овој закон; 

3) не го зголеми акционерскиот капитал согласно со членот 10 став (2) од овој закон; 
4) не го уплати капиталот на начин пропишан со членот 11 од овој закон; 
5) основачкиот капитал потекнува од извори што не ги допушта членот  12 ставови (1) 

и (2) од овој закон; 
6) не го одржува и не го зголеми уплатениот капитал и не одржува ликвидни средства 

во износ не помал од процентот од основачкиот капитал согласно со членот 13 од овој за-
кон; 

7) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеци согласно со членот 14 
став (5) од овој закон; 

8) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 
став (1) од овој закон; 

9) купи акции на друго друштво за управување со пензиски фондови или се реоргани-
зира, спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон; 

10) ги користи своите средства за намени забранети со членот 20 од овој закон; 
11) не ги исполнува барањата предвидени во членот 21 од овој закон; 
12) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци согласно со членот 

22 од овој закон; 
13) изврши измени без претходно одобрение од Агенцијата согласно со членот 37 од 

овој закон;     
14) 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 за-
кон; 

15) не ги исполнува обврските од членот 63 ставови (1) и (3) на овој закон; 
16) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 

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

17) не ги исполнува своите обврски во случај на смрт на член на пензискиот фонд 
предвидени во членот 66 од овој закон; 

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

19) дава или објавува погрешни информации за фондот, кои можат да ги доведат во 
заблуда постојните или идните членови на фондот или дава изјави или предвидувања за 
идните инвестициони резултати за пензиски фонд во смисла на членот 75 ставови (1) и (2)  
од овој закон;  

20) врши маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории спротив-
но на членот 76 од овој закон; 

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

22) не ги распоредува придонесите, пренесените средства и приносот од инвестициите 
на индивидуалните сметки на членовите на пензиските фондови и не води евиденција сог-
ласно со членот 81 од овој закон; 
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23) не ги претвора средствата од придонеси и пренесените средства во сметководстве-
ни единици согласно со членот 82 од овој закон; 

24) врши процена на средствата на пензиски фонд спротивно на правилата содржани во 
членот 83 од овој закон;  

25) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на сметководстве-
ната единица на секој датум на процена, согласно со членот 85 ставови (1) и (2) од овој за-
кон; 

26) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 86 од 
овој закон; 

27) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани 
во членот 94 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон; 

28) не му овозможи увид во информативниот проспект и во статутот на својот фонд на 
секое лице кое ќе се пријави за членство во тој фонд или на свој член спротивно на членот 
94 ставови (5) и (6) од овој закон; 

29) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите на пензискиот 
фонд согласно со членот 95 од овој закон;  

30) не доставува информации и податоци на Агенцијата и на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување, или доставува погрешни информации и податоци согласно со 
членовите 96 и 97 од овој закон; 

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

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

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

34) надомести трошоци спротивно на членот 103 од овој закон; 
35) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на принципите, целите, инстру-

ментите и ограничувањата предвидени во членовите 104 - 109 од овој закон; 
36) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 110 

на овој закон;  
37) го довери управувањето со средствата на пензискиот фонд или ја пренесе одговор-

носта за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон; 
38) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој закон; 
39) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата 

од пензискиот фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите 
115 ставови (1) и (2) и 119 од овој закон; 

40) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон; 
41) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот сог-

ласно со членот 121 од овој закон; 
42) не ги исполни обврските предвидени во членот 122 ставови (1) точки а) и б) и  (2) 

од овој закон; 
43) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на пен-

зискиот фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон и 
44) не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата согласно 

со членот 126 став (5) од овој закон. 
 

 48



(2) Ако со прекршокот од ставот (1) на овој член е прибавена поголема имотна корист 
или е предизвикана поголема имотна штета, друштвото за управување со пензиски фондо-
ви може да се казни со парична казна до дваесеткратниот износ од прибавената имотна 
корист или предизвиканата имотна штета. 

(3) Покрај казната за прекршок од ставот (1) на овој член на друштвото за управување 
со пензиски фондови може да му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста управување со пензиски фонд во траење до пет години, а за прекршок од ставот 
(2) на овој член или за повторен прекршок, оваа мерка се изрекува задолжително.  

(4) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) на 
овој член и одговорно лице во друштвото за управување со пензиски фондови. 

(5) Ако прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие, одговорното 
лице во друштвото за управување со пензиски фондови може да се казни до двојниот из-
нос на максимално пропишаната казна од ставот (4) на овој член. 

(6) Покрај казната за прекршок од ставовите (4) и (5) на овој член на одговорното лице 
може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење должност генерален дире-
ктор, директор и член на управен или надзорен одбор во друштво за управување со пензи-
ски фондови, во траење до една година. 

 
Член 131 

(1) Со парична казна од 50.000 до 200.000 денара ќе се казни за прекршок друштво за 
управување со пензиски фондови, ако:     

1) не постапи според барањата предвидени во членот 36 од овој закон; 
2) не достави копија од договорот за членство до секој член, или не го извести Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија согласно со членот 59 став (5) 
од овој закон; 

3) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на член 59 став 7 од овој закон; 

4) не го достави времениот договор за членство до Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија во рокот предвиден со членот 61 став (1) од овој закон; 

5) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придонеси 
во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој закон; 

6) склучува договор за членство или времен договор за членство со физичко лице без 
посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од овој закон;  

7) води внатрешно сметководство спротивно на законите на Република Македонија и 
на меѓународните сметководствени стандарди во смисла на членот 88 од овој закон и 

8) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон. 
(2) Ако со прекршокот од ставот (1) на овој член е прибавена поголема имотна корист 

или е предизвикана поголема имотна штета, друштвото за управување со пензиски фондо-
ви може да се казни со парична казна до десеткратниот износ од прибавената имотна ко-
рист или предизвиканата имотна штета. 

(3) Покрај казната за прекршок од ставот (1) на овој член на друштвото за управување 
со пензиски фондови може да му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста управување со пензиски фонд во траење до три години, а за прекршок од ставот 
(2) на овој член или за повторен прекршок оваа мерка се изрекува задолжително.  

(4) Со парична казна од 10.000 до 30.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) 
на овој член и одговорно лице во друштвото за управување со пензиски фондови. 
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(5) За прекршок од ставот (1) на овој член сторен од користољубие на одговорното ли-
це може да му се изрече парична казна до двојниот износ на максимално пропишаната 
казна од ставот (4) на овој член. 

(6) Покрај казната за прекршок од ставовите (4) и (5) на овој член на одговорното лице 
може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење должност генерален дире-
ктор, директор и член на управен или надзорен одбор во друштво за управување со пензи-
ски фондови, во траење до една година. 

 
Член 132 

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок чувар на 
имот, ако: 

1) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденци-
јата на пензиските фондови пооделно за секој пензиски фонд, одвоено од другите комин-
тенти и одвоено од сопствените средства, работење и евиденција согласно со членот 115 
став (4) од овој закон; 

2) не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон; 
3) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на овој закон; 
4) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција  на овласте-

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

5) не ја извести веднаш Агенцијата во случај на кршење на договорот за чување на 
имот, законот или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд, 
извршено од страна на друштвото или на било кое друго лице согласно со членот 118 од 
овој закон; 

6) ги покрива штетите од средствата на пензискиот фонд спротивно на членот 120 став 
(2) од овој закон. 

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

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

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

(2) Ако со прекршокот од ставот (1) на овој член е прибавена поголема имотна корист 
или е предизвикана поголема имотна штета, чуварот на имот може да се казни со парична 
казна до дваесеткратниот износ од прибавената имотна корист или предизвиканата имот-
на штета. 

(3) Покрај казната за прекршок од ставот (1) на овој член на чуварот на имот може да 
му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста чување имот во траење 
до пет години, а за прекршок од ставот (2) на овој член или за повторен прекршок, оваа 
мерка се изрекува задолжително.  

(4) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) 
на овој член и одговорно лице во чуварот на имот. 

(5) Ако прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие, одговорно ли-
це во чуварот на имот може да се казни до двојниот износ на максимално пропишаната 
казна од ставот (4) на овој член. 
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(6) Покрај казната за прекршок од ставовите (4) и (5) на овој член, на одговорното лице 
може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење должноста генерален ди-
ректор, директор и член на управен или надзорен одбор или друг орган во чувар на имот, 
во траење до една година.    

 
Член 133 

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако: 

1) не ги уплаќа придонесите во пензиските фондови избрани од страна на членовите во про-
центи и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) од овој закон; 

2) не ги исполнува обврските предвидени во членот 68 ставови (1) и (2) од овој закон и 
3) не им доставува на друштвата податоци во врска со уплатата на придонесите соглас-

но со членот 69 став (1) точка г) од овој закон. 
(2) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) 

на овој член и одговорно лице во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

     
Член 134 

(1) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок одговорно ли-
це во Агенцијата ако врши и други функции спротивно на членот 52 од овој закон. 

(2) Покрај казната од ставот (1) на овој член на одговорното лице може да му се изрече 
мерка на безбедност забрана на вршење должност одговорно лице во Агенцијата, за време 
до една година. 

 
Член 135 

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок правно лице 
кое се пријавило на јавен тендер и во поднесената документација приложило неточни подато-
ци спротивно на членот 29 од овој закон. 

(2) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) 
на овој член и одговорно лице во правното лице - учесник на јавен тендер. 

 
Член 136 

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок физичко лице, 
ако: 

1) стане член на повеќе од еден пензиски  фонд, спротивно на членот 59 став (8) од овој 
закон, освен во случаите кога е тоа допуштено согласно со членот 59 став (9) од овој за-
кон и 

2) како агент на друштво за управување со пензиски фондови не се придржува кон об-
врските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2), (3), (4) и  (5) од овој за-
кон. 
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ГЛАВА XVII 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 137 
(1) Агенцијата почнува со работа од денот на именување на директорот. 
(2) Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегување во сила 

на овој закон ќе ги именува директорот и заменикот на директорот. 
(3) Владата на Република Македонија во рок од 60 дена од денот на влегување во сила 

на овој закон ќе ги именува членовите на управниот одбор на Агенцијата. 
(4) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на именување на членовите на управниот од-

бор ќе донесе статут. 
(5) Агенцијата ги  донесува прописите за спроведување на овој закон во рок од 180 де-

на од денот на почнување со работа на Агенцијата. 
 

Член 138 
(1) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжителното пензиско и инвалид-

ско осигурување по 1 јануари 2003 година, а пред датумот на издавање на дозволите за ос-
новање на друштва, се должни да се зачленат во пензиски фонд до датумот утврден во 
членот 58 став (4) на овој закон. 

(2) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжителното пензиско и инвалид-
ско осигурување по датумот на издавање на дозволите за основање на друштва, а пред да-
тумот утврден во членот 58 став (4) на овој закон, се должни да се зачленат во пензиски 
фонд најкасно до три месеци сметано од датумот утврден во членот 58 став (4) на овој за-
кон. 

  
Член 139 

Осигурениците кои биле опфатени во задолжителното пензиско и инвалидско осигуру-
вање пред 1 јануари 2003 година, а кои по 1 јануари 2003 година не биле опфатени во тоа 
осигурување, можат да се зачленат во пензиски фонд по сопствен избор во рок од три ме-
сеца по нивното повторно пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско оси-
гурување.  

 
Член  140 

(1) Чувар на имот на пензиските фондови во период од пет години, сметано од датумот 
кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензи-
ско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, ќе биде Народната банка на 
Република Македонија. 

(2) По истекот на четири години од вршењето на улогата чувар на имот на пензиските 
фондови од страна на Народната банка на Република Македонија, Агенцијата ќе изврши 
оцена дали банките во Република Македонија се спремни за вршење на улогата чувар на 
имот на пензиски фондови и ќе ја извести Владата на Република Македонија и Народната 
банка на Република Македонија. Врз основа на оцената ќе се утврди дали, по истекот на 
петте години, Народната банка на Република Македонија и понатаму ќе биде чувар на 
имот на пензиски фондови или таа улога ќе ја преземат банките во Република Македони-
ја.  
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Член 141 
(1) На Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на средствата на 

пензиските фондови соодветно ќе се применуваат одредбите за условите и начинот на вр-
шење на улогата чувар на имот на овој закон, освен одредбите од членовите 116, 117 став 
(1), 118 став (3), 119 став (2), 121, 122 и 123 на овој закон. 

(2) Член на Советот на Народната банка на Република Македонија или вработен во На-
родната банка на Република Македонија не може да биде член на органи на управување 
или вработен во друштвото. 

(3) Во периодот утврден во членот 140 став (1) на овој закон, нема да се применува 
ограничувањето од членот 108 став (1) точка д) потточка 2) на овој закон. 

(4) Народната 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 транс-

акциите за инвестирање на средствата на пензискиот фонд и ги чува документите за по-
рамнување 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 соби-

ра 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 до-

биени од друштвото се содржат во евиденцијата од членот 105 став (4) на овој закон и де-
ка реализацијата на трансакциите е во согласност со налозите; 
ѓ) соработува и врши надгледување на субчуварот 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 142 
1) На Народната банка на Република Македонија во вршење на улогата чувар на имот 

на пензиските фондови нема да се применуваат одредбите во врска со начинот на вршење 
на контрола од членовите 47 и 53 на овој закон. 

(2) Контрола на извршувањето на улогата чувар на имот на средствата на пензиските фон-
дови од страна на Народната банка на Република Македонија ќе се врши во согласност  со 
одредбите на Законот за Народната банка на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� број 3/2002, 51/2003 и 85/2003). 

 
Член  143 

(1) На договорот за чување на имот склучен меѓу друштвото и Народната банка на Републи-
ка Македонија како чувар на имот на пензиски фондови, согласно членот 119 став (1) на овој 
закон, претходна согласност дава Агенцијата. 
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(2) Доколку друштвото не постапува согласно со договорот за чување на имот, Народ-
ната банка на Република Македонија како чувар на имот на пензиски фондови ја известу-
ва 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 ста-
вот (2) на овој член, по претходна согласност од Народната банка на Република Македо-
нија. 

(4) Доколку во рокот од ставот (2) на овој член друштвото не ги исполни своите обвр-
ски 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, Аген-
цијата ги презема сите права и обврски на друштвото од договорот за чување на имот до 
изборот на ново друштво. 

 
Член 144 

(1) За вршење на работите на чувар на имот на пензиски фондови, Народната банка на Ре-
публика 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 Аген-
цијата. 

 
Член 145 

Доколку, согласно со членот 140 став (2) на овој закон, Народната банка на Република Маке-
донија улогата на чувар на имот на пензиски фондови ја пренесе на банка, средствата на пензи-
скиот 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 пренесу-
ваат 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 146 

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. 

 


