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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

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

ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 
февруари 2016 година.
  

Бр. 08-878/1 Претседател
9 февруари 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА 
ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 11/12 и 147/15) 
во членот 28 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „во рок од три дена од денот на приемот на одлуката.“.

Член 2
Во членот 34 став (2) се менува и гласи:
„(2) Барањето за остварување право на пензија само од вториот столб се поднесува по 

наполнување на 65 години живот. Членот на пензиски фонд од ставот (1) на овој член кон 
барањето од ставот (1) на овој член приложува изјава заверена на нотар дека се откажува 
од правото на пензија од прв столб и правото на најнизок износ на пензија. Членот на 
пензиски фонд може да избере меѓу: 

а) еднократна исплата на средствата од втор столб од неговата индивидуална сметка 
или 

б) остварување на пензија само од средствата од втор столб, доколку пензијата е 
поголема или еднаква на 40% од најнискиот износ на пензија на денот на остварувањето 
право на пензија од втор столб.

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:
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(3) Во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член 
пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд на кој барателот е член доставува 
барање до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да достави 
потврда дека членот на пензинскиот фонд нема остварено право на пензија поради не 
исполнување на условите по однос на должината на пензискиот стаж.

(4) Овластеното службено лице од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија е должно да ја достави потврдата од ставот (3) на овој член во рок од три 
дена од денот на приемот на барањето.“

Член 3
Во член 89 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

пре¬кр¬шок на овластено службено лице во Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, ако во рок од три дена од денот на приемот на барањето не 
постапи согласно со членот 34 став (4) од овој закон.”

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: 
„ставовите (1), (2) и (3).

Член 4
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената 
на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).


