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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ  СО ЗАКОНОТ И 

ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Во Република Северна Македонија системот на пензиското и инвалидското 

осигурување е составен од:  
- задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска 

солидарност (во натамошниот текст: прв столб); 
- задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 

втор столб),  и 
- доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 

трет  столб). 
Задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување 

поблиску се уредeни со посебни закони. 
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен 

весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 
88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013,  44/2014, 
192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и „ Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 180/2019), го уредува задолжитеното капитално финансирано пензиско 
осигурување. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Во Законот за задолжитеното капитално финансирано пензиско осигурување 

(“Службен весник на Република Македонија” ” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013,  
44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и „ Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 180/2019), во посебна глава уредени се прекршочните одредби.

Новиот Закон за прекршоците („Службен весник на РСМ“ бр. 96/19) е објавен во 
„Службен весник на Република Северна Македонија„ на 17.05.2019 година и  влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. Во преодните одредби од Законот за прекршоците е уредено дека законите  
во кои се пропишани прекршочни санкции ќе се усогласат со одредбите на овој закон во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  Законите во кои се 
пропишани прекршочни санкции ќе продолжат да се применуваат се до нивното 
усогласување со одредбите на овој закон, но најдоцна шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Со новиот Закон за прекршоците се определуваат општите услови за пропишување на 
прекршоците и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната 
одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишува 
прекршочната постапка што ја водат судовите и прекршочните органи.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените измени и дополнувања не предизвикуваат фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ    ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република  Северна Македонија.
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V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 91/2008, 119/10, 23/13 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 152/2019), се предлага овој закон  да се донесе по скратена 
постапка.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1
Во Законот за задолжително  капитално финансирано пензиско осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија” број 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08, 
48/09,  50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13,  44/14, 192/15, 30/16, 21/18, 245/18 и „ 
Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19), членот 3 се менува и 
гласи:

„Член 3
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Друштво” е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е 

основано и работи соглано со овој закон;
2. „Задолжителен пензиски фонд” е отворен инвестиционен фонд основан и упра-

вуван од страна на друштво за управување со задолжителни пензи`ски фондови и 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

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

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

б)  кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непо-
средно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент 
и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, посе-
дува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер 
поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото 
правно лице;

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

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

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

4. „Контрола“ во смисла на точката  3. од овој член е кога едно лице:
а) директно или индиректно поседува мнозински влог во друго правно лице; или
б) директно или индиректно поседува мнозинство од правата на глас во друго 

правно лице; или
в) има право да назначува и разрешува мнозинство членови на органите на 

управување на друго правно лице, директно или индиректно, вклучувајќи и склучен 
договор со еден или повеќе акционери на другото правно лице за отстапување или 
здружување на нивните права на глас заради остварување заеднички интереси или

г) има право да остварува, директно или индиректно, значително влијание врз 
управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на 
друго правно лице;

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

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани 
повлекувања и има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и од која врши 
повлекувања на средствата;

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

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

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

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

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

12. „Пензиско друштво” е друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в)  информирање за надоместоците и трансакционите провизии;
г)   информирање за приносот на задолжителниот пензиски фонд;
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         д)  информирање за инвестиционото портфолио на задолжителниот пензиски 
фонд;

ѓ)  информирање за индивидуални сметки;
е) зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски 

фонд;  
ж) склучување на договори за програмирани повлекувања и
з) други активности заради рекламирање и обезбедување на информации 

поврзани со работењето на друштвото и на задолжителниот пензиски фонд, и

17. „Одговорно лице за прекршок“ е:

а) член на Управен одбор и/или член на Надзорен одбор на друштво или од него 
овластено лице;

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

в) директор, помошник директор или друго лице на раководна позиција на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна  Македонија;

г) управител на Центарот за котација или од него овластено лице и
д) член на орган на управување и /или орган на надзор на правно лице кое 

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

Член 2
Во член 18 во ставот (1) зборовите „раководно лице во друштвото“ се заменуваат 

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

Член 3 
Во член 18-а во ставовите (1) и (2) зборовите „раководно лице во друштвото“ се 

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

Член 4 
Во член 21 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Лицето одговорно за индивидуални сметки е одговорно за правилно и 

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

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

од внатрешен ревизор”.
Член 6

Во член 21-б во ставот (1) по зборот „назначи“ се додаваат зборовите „лице 
одговорно за пресметка на програмирани повлекувања“.

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

лица кои“ се бришат.
Член 8

Во член 39-ј став (5) во  точката и) зборовите „ќе бидат на раководни места и други 
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лица кои“ се бришат.

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

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

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

друштвото и задолжителниот пензиски фонд со кој тоа управува и информирање 
поврзано со задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, согласно 
закон.

(2) Лицето одговорно за контрола на агенти е должно да врши контрола над 
активностите на агентите поврзани со зачленување и премин на членови од еден во друг 
задолжителен пензиски фонд и склучување на договори за програмирани повлекувања.“

Член 11
Во член 104 во ставот (2) по зборовите „управен одбор“ сврзникот „и“ се заменува 

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

Член 12
Во член 130 во ставот (1) зборовите „членовите 133, 134, 135, 135-а, 136, 136-а, 

136-б, 136-ѓ и 136-е“ се заменуваат со зборовите „членот 136-а“.
Член 13

Во член 131 во ставот (4) зборовите „тужба за поведување на управен спор пред 
управниот суд“ се заменуваат со зборовите „правен лек согласно Законот за 
прекршоците“.

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

Законот за прекршоците“.
Член 14

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

согласно Законот за прекршоците. За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 
136, 136-а и 136-ѓ од овој закон, овластените лица за контрола се должни на сторителот 
на прекршокот да му предложат постапка за порамнување со издавање на прекршочен 
платен налог пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

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

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

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

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

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

зиски фонд ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на трети лицаспротивно 
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начленот 67 став (3) од овој закон; 
4) не ги распоредува придонесите, пренесените средства, надоместок за 

ненавремен пренос на средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки 
на членовите или на пензионираните членови на задолжителните пензиски фондови и не 
води евиденција согласно со членот 81 од овој закон;

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

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

7) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на сметко-
водствената единица на секој датум на процена и не ја промени проценетата вредност на 
одредена хартија од вредност, согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;

8) го води сметководството на друштвото и задолжителниот пензиски фонд спро-
тивно на законите на Република Северна Македонија и на меѓународните сметководстве-
ни стандарди и на формата и содржината на финансиските извештаи пропишани од 
Агенцијата во смисла на членот 88 од овој закон;

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

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

членовите 104, 105, 106, 107 и 108 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;
12) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 

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

ја пренесе одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон;
14) се задолжува спротивно на целите и граничувањата од членот 113 на овој за-

кон;
15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;
16) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средс-

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

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

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

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

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

ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекр-
шокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало по-
голема имотна штета.

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

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

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



10

методологија пропишана од Агенцијата согласно со членот 10 ставови (6) и (7) од овој за-
кон;

4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 10 став (9) од овој закон;
5)не побара согласностза секое стекнување или пренос на акциисогласно со чле-

нот 16 став (1) од овој закон;
6) купи акции на друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови 

или се реорганизира, спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон;
7) не се вклучи во Центарот согласно со членот 39-е став (5) од овој закон.
8) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-ж од овој за-

кон;
9) изврши спојување спротивно на членовите 39-и, 39- ј и 39-љ од овој закон.
(4) Глоба до двократен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото 

за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на 
овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(5) Глоба во износ од 400 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од став (3) на овој член 
само на одговорно лице за прекршок во друштвото за управување со задолжителни пен-
зиски фондови.

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

Член 16
Членот 134 се менува и гласи:
„ (1) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе се 

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

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

(4) и (5) од овој закон;
3)  отпочне со активности на управување со задолжителен пензиски фонд, 

маркетинг и испитување на јавното мислење спротивно на условите од член 39-е став (6) 
од овој закон.;

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

нот за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на член 59 став 7 од овој закон;
6) постапи спротивно на членот 61 став (3) од овој закон;
 7) не ги исполнува обврските од членот 63 став (1) на овој закон;

3) не ги исполни обврските од членот 63 став (3) од овој закон;
8) не ги обезбеди правата на членот на задолжителниот пензиски фонд кој престанал 

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

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

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

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

12) дава погрешни и неточни информации за задолжителен пензиски фонд или за 
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друштвото кое управува со тој фонд или дава изјави или предвидувања за идните инве-
стициони резултати за задолжителен пензиски фонд или не постапи по решението на 
Агенцијата во смисла на членот 75 ставови (1), (2) и (5) на овој закон.

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

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

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

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

17) не го утврди приносот за задолжителниот пензиски фонд со кој управува сог-
ласно со членот 86 од овој закон;

18) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содр-
жани во членот 94 ставови (1), (2), и (3) од овој закон;

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

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

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

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

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

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

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

согласно со членот 121 од овој закон, и
 27) не постапува согласно ставовите и мислењата изнесени во актите на 

Агенцијата.
(2) Глоба до двократен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото 

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

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

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

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

3) не воспостави организациона единица согласно со членот 21-а став (1) од овој 
закон;

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

управување со ризици и не достави извештај согласно со членот 21-в ставови  (1), (2) и 
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(5) од овој закон;
6) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок 

од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со 
членот 22 од овој закон;

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

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

за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на 
овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

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

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

Член 17
Членот 135 се менува и гласи:
„ (1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000  евра во денарска противредност ќе се 

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

1) доколку не постапи согласно со членот 75 став (4) на овој закон;

2) доколку не постапи согласно со членот 77 став (7) од овој закон;

3) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето-средствата на 
задолжителниот пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на 
задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 85 ставови (1) и (2) од овој закон, и

4) не доставува информации и податоци до Агенцијата или не доставува податоци и 
информации во рокови предвидени со  членот 96 од овој закон.

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

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

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

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

Член 18
Членот 135 -а се брише.

Член 19
Членот 136 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000  евра во денарска противредност ќе се 
изрече за прекршок на чувар на имот доколку:
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1) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција на овла-
стеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од 
овој закон;

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

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

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

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

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

(4) од овој закон;
9) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот сог-

ласно со членот 121 од овој закон, и 
10) во случај на раскинување на договорот за чување имот, не ги исполни обврски-

те од членот 123 став (2) на овој закон.
(2) Глоба до двократен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на 

имот ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна корист или 
предизвикал поголема имотна штета.

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

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

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

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

одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, 
контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања не ја исполнува 
фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон.

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

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

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

5) како агент на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови не се 
придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 75 ставови (1) и (2) од 
овој закон
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6) лице одговорно за маркетинг не се придржува кон обврските од член 75-а став 
(1) од овој закон; 

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

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

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

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

изрече за прекршок на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна 
Македонија доколку:

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

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

согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противредност ќе се изрече за 

прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице за прекршок во Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Северна Македонија.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Член 23
Членот 136-г се менува и гласи:
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„ (1) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршок на службеното лице од надлежниот јавен орган ако не ги достави побараните 
доказите по службена должност во рок од три дена од приемот на барањето согласно со 
членовите 77 став (9) и 77-а став (4) од овој закон.     

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

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

за прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво доколку:
1) не ја уплати основната главнина на начин пропишан со членот 11 од овој закон;

       2) основната главнина потекнува од извори спротивни на членот 12 од овој закон;
3) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеци согласно со членот 

14 став (5) од овој закон, и
4) во поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 
39в од овој закон.
(2) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противредност ќе се изрече за 

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

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

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

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

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

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

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

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

изрече на овластено правно лицето кое технички го спроведува испитот од членот 77-ѓ 
став (7) од овој закон доколку не го блокира радио фрекфенцискиот опсег  во 
просторијата за полагање на испитот.

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

Член 27
Членот 136-ж се брише.

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

од денот на влегувањето во сила на овој закон.

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

Република Северна Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 
Со предложените одредби се врши усогласување со Законот за прекршоците 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 96/19).
Со членовите 1, 2 и 3 од Предлогот на Законот се заменува раководно лице со 

одговорно лице за: инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, 
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани 
повлекувања. Ова заради прецизирање на одговорност за поедини работи кои се вршат 
од страна на друштвата кои управуваат со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, односно друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови. 

Со членот 4 се дефинира лицето одговорно за индивидуални сметки, односно кои се 
неговите одговорности во однос на управувањето со индивидуалните сметки на 
членовите на пензиското друштво. 

Со членот 5 се уредува дека внатрешната ревизија е раководена од внатрешен 
ревизор. На овој начин се предвидува одговорност на внатрешниот ревизор во однос на 
раководењето на внатрешната ревизија во пензиското друштво.  

Во членовите 6, 7, 8 и 9 од предложените измени и дополнувања на Законот, се 
предлага да се бришат зборовите „ќе бидат на раководни места и други лица кои“, 
бидејќи поконкретно се утврдува одговорност на лица во поедини работи во рамките на 
пензиското друштво.

 Со членот 10 од Предлогот на Законот, се уредува одговорност на лицето 
одговорно за маркетинг на пензиско друштво.

Со членот 11  од Предлогот на Законот, во одговорно лице покрај член на Управен 
одбор се внесува и член на Надзорен одбор како одговорно лице. 

Со  член 12 од предложените измени и дополнувања на законот се удогласува 
надлежноста на Прекршочната комисија на агенцијата со Законот за прекршоците. 

Предлогот на Законот, со членот 13 упатува на Законот за прекршоците за правото 
на користење на правен лек против решенијата на Прекршчната комисија на Агенцијата.   

Во член 14 од Предлогот на законот се уредува постапката за порамнување 
усогласена со Законот за прекршоците. 

 Со членовите 15 до 27 од предложените измени и дополнување на Законот се врши 
усогласување на глобите согласно Законот за прекршоците, односно глобите се 
пропишуваат во распон и се намалуваат со прилагодување согласно Законот за 
прекршоците.  Исто така, се прецизираат надлежност на суд и на Комисија за одлуќување 
по прекршок, за водење на постапка и за изрекување на прекршочни санкции.  

Со членот 28 се пропишува дека подазконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој акон. 

Со член 29 од Предлогот на Законот, се уредува влегувањето во сила на 
предложениот закон. 
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II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предлогот  Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување содржи одредби кои се меѓусебно 
поврзани со одредбите од Законот за прекршоците.  

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Основна цел на Предлогот  Законот за изменување и дополнување на Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување е усогласување со Законот 
за прекршоци.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 3
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1) “Друштво” е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е 

основано и работи соглано со овој закон.
2) “Задолжителен пензиски фонд”е отворен инвестиционен фонд основан и упра-

вуван од страна на друштво за управување со задолжителни пензи`ски фондови и 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

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

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

б)  кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непо-
средно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент 
и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, посе-
дува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер 
поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото 
правно лице;

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

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

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

4-а) „Контрола“ во смисла на точката 4 од овој член е кога едно лице:
а) директно или индиректно поседува мнозински влог во друго правно лице; или
б) директно или индиректно поседува мнозинство од правата на глас во друго 

правно лице; или
в) има право да назначува и разрешува мнозинство членови на органите на 

управување на друго правно лице, директно или индиректно, вклучувајќи и склучен 
договор со еден или повеќе акционери на другото правно лице за отстапување или 
здружување на нивните права на глас заради остварување заеднички интереси; или

г) има право да остварува, директно или индиректно, значително влијание врз 
управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на 
друго правно лице.“

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

4-а). „Пензиониран член“ е физичко лице кое остварило право на пензија од 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани 
повлекувања и има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и од која врши 
повлекувања на средствата;
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4-б). „Овластен актуар“ е физичко лице кое има дозвола за работа како овластен 
актуар од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;

5) “Пренос на средства” е пренесување на средствата од сметката на членот отво-
рена во еден задолжителен пензиски фонд, во друг задолжителен пензиски фонд со кој 
управува друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

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

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

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

9) “Пензиско друштво” е друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. 

10) "Добра репутација" е чесност, компетентност, работливост и поседување 
особини кои даваат сигурност дека лицето со начинот на своето работење нема да влијае 
во насока на загрозување на стабилноста и сигурноста на пензиското друштво и фондот 
со кој управува, како и нарушување на угледот и довербата; 

11) ,,Независен член на надзорниот одбор”е физичко лице кое што:
(а)  во последните пет години:
- немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен 

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

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

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

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

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

12) „Материјал за маркетинг„ е целокупниот материјал за рекламирање, промоција 
или информација, кој се однесува на задолжителениот пензиски фонд или на друштвото 
кое управува со тој фонд и

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

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

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

в)  информирање за надоместоците и трансакционите провизии;
г)  информирање за приносот на задолжителниот пензиски фонд;
д)  информирање за инвестиционото портфолио на задолжителниот пензиски 

фонд;
ѓ)  информирање за индивидуални сметки;
е)  зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски 

фонд;  
ж) склучување на договори за програмирани повлекувања и
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з) други активности заради рекламирање и обезбедување на информации 
поврзани со работењето на друштвото и на задолжителниот пензиски фонд.

Член 18
(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото не 

може да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да работи како 
раководно лице во:

а)  друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови;
б) странски менаџер кој е избран да управува со средствата на задолжителниот 

пензиски фонд;
в) чувар на имот во кој се чуваат средствата на задолжителниот пензиски 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 поврзани 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 од-
бор на друштвото. Овие услови лицето не е должно да ги исполни во времето на пријаву-
вање за дозвола за основање на друштво или барање на согласност за членство во 
управниот или  надзорниот одбор.

Член 18-а
(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, раководно лице во друштвото и 

орган на друштвото има фидуцијарна должност да работи единствено во корист на 
интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот пензиски 
фонд. Должноста треба да ја спроведува со примена на високи стандарди на етика 
иинтегритет и без конфликт на интереси и да обезбеди нивна примена од страна на секој 
вработен и работно ангажиран во друштвото.

(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото 
треба да има соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на 
должностите кои му се доделени и секогаш да се информира за прашањата кои се 
однесуваат на неговиот делокруг на работа. 

Член 21
(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за индивидуал-
ната сметка на секој член и на пензиониран член на задолжителниот пензиски фонд, за 
неговите уплатени придонеси, односно исплатени и пренесени средства, бројот на сме-
тководствени единици на сметката и вредноста на сметката, како и други податоци утвр-
дени со закон.

(2) Друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови е должно да ги архивира и чува, согласно со закон, сите документи и 
друга евиденција во врска со задолжителниот пензиски фонд со кој управува, а особено:

а) податоците за членовите и за пензионираните членови и за претходните члено-
ви и за пензионирани членови вклучувајќи име, презиме и адреса, единствен матичен 
број и износот на индивидуалната сметка во моментот на напуштање на задолжителниот 
пензиски фонд; 

б) податоци за сите купени и продадени средства за задолжителниот пензиски 
фонд со кој управува, датумот на трансакциите, идентитетот на другата договорна страна 
и реализирана цена. 

(3) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни 
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пензиски фондови е должно да ја чува евиденцијата со сите податоци содржани на 
индивидуалните сметки и потсметки, врз основа на информациите со состојбата од 
последниот работен ден на секоја календарска година и на надворешен медиум.

(4) Сите документи и друга евиденција мораат да се чуваат за период од 50 годи-
ни.

(5) По истекот на времето од десет години од создавањето на некој документ или 
евиденција, истиот може да се чува единствено како електронски запис.

(6) Во случај друштвото или друштво за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови да престане да управува со задолжителен пензиски фонд, 
обврзано е да постапи согласно со одредбите од ставовите (2) и (4) на овој член.

(7) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот за водење, архивирање и чува-
ње на евиденцијата од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 21-а
(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна 

ревизија која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.
(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна 

контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото, особено на 
управувањето со средствата на задолжителниот пензискиот фонд преку, но не 
ограничувајќи се на:

а) оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола; 
б) оцена на поставеноста на информациониот систем; 
в) оцена на точноста и веродостојноста на финансиските извештаи на друштвото и 

задолжителниот пензиски фонд; 
г) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето 

согласно со закони и подзаконски акти од соодветната област; 
д) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите за областа 

на работење на друштвото, вклучувајќи ги и политиките за управување со ризикот и 
етичкиот кодекс на друштвото; 

ѓ) оцена на системите за спречување на перење пари; 
е) оцена на услугите што друштвото ги добива од надворешни соработници;
ж) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото;
з) оцена на процесот на исплати преку програмирани повлекувања и
ѕ) оцена на процесот на управување со ризици
(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишен план за 

работа за наредната година во кој задолжително се наведува предметот на ревизија со 
опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на 
контролите во текот на годината со планирано времетраење за спроведување на 
контролите. Надзорниот одбор на друштвото го одобрува годишниот план за работа и го 
доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото одобрување.

(4) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува извештај за 
своето работење за претходната година и го доставува на усвојување на надзорниот одбор 
на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата, најдоцна до 31 март. 

(5) Надзорниот одбор на друштвото усвоениот извештај од ставот (4) на овој член го 
доставува до Собранието на акционери на друштвото и истовремено го доставува до 
Агенцијата.

(6) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши 
работи единствено за внатрешната ревизија.

Член 21-б
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(1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар кој за својата работа одговара 
пред управниот одбор на друштвото.

 (2) Доколку овластениот актуар престане да врши актуарски работи во друштвото, 
друштвото е должно за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од престанокот.

(3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот на престанокот на вршење на 
работите на овластениот актуар да назначи нов овластен актуар. 

(4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар кој е поврзано лице со 
друштвото согласно со овој закон.

 (5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за пресметки на програмираните 
повлекувања и да провери дали направените пресметки и користените таблици на 
смртност и каматни стапки се пресметани во согласност со закон и подзаконските акти 
пропишани од Агенцијата.

(6) Овластениот актуар е должен да врши проверка на ликвидноста на 
задолжителниот пензиски фонд.

(7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува потврда со мислење за 
преземените дејствија од ставовите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма 
пропишани од Агенцијата.  

(8) Овластениот актуар потврдата со мислење од ставот (7) на овој член ја 
поднесува до управниот одбор на друштвото.

(9) Овластениот актуар изготвува извештај за своето работење за претходната 
година и го доставува на усвојување до надзорниот одбор на друштвото. 

(10) Доколку овластениот актуар при вршење на својата работа утврди дека 
програмираните повлекувања не се пресметани согласно со закон и подзаконски акти 
пропишани од Агенцијата, истиот е должен веднаш да го извести управниот одбор на 
друштвото. Доколку управниот одбор не го земе предвид известувањето на овластениот 
актуар, тој е должен веднаш да ја извести Агенцијата.

Член39-в
(1) Кон барањата од член 39-б став (1) од овој закон се доставува следната доку-

ментација:
а) нацрт на статут на друштвото;
б) нацрт на статут на задолжителниот пензиски 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 задолжителен пензиски фонд сог-
ласно со овој закон;

д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснува-
ња за карактерот на таквата поврзаност; 

ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од статутите или други 
основачки акти и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на 
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 на овој закон;

е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, 
основачите кои ќе држат 51% од основната главнина на друштвото имаат големо искус-
тво во управување со средства;

ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име 
основна главнина на друштвото; 

з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на 
друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции докол-
ку добијат дозвола за основање, и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон 
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вклучувајќи повлекување од било која функција што претставува конфликт на интереси и 
е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и напретходното 
професионално искуство со препораки;

ѕ) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага 
да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна 
ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на 
програмирани повлекувања;

и) укината со Одлука на Уставен суд на Република Македонија бр.165/08, објавена 
во “Службен весник на Република Македонија бр.40/09;

ј) план за имплементирање на основањето на друштво и задолжителен пензиски 
фонд, како и организационен план за структурата на друштвото;

к) информативен проспект за задолжителен пензиски фонд и програма за 
инвестициона стратегија на задолжителен пензиски фонд;

л) други потребни документи кои ги пропишува Агенцијата и
љ) потпишана изјава, од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи 

дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друш-
твото ќе се вклучи во Центарот за електронски систем за котација (во натамошниот текст: 
Центарот),  согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување 

(2) По приемот на барањата од член 39-б став (1) на овој закон, Агенцијата може 
да побара доставување на дополнителни документи и податоци.

(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата 
и документација и за таа цел може:

а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и 
финансирање тероризам или соодветна институција во странство и 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 39- ј
(1) Со спојување на друштвата од членот 39-и од овој закон се основа ново 

друштво.
(2) Новото друштво се основа врз основа на дозвола издадена од Агенцијата, а по 

основањето, од Агенцијата добива одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд. 

(3) Заради добивање на дозвола за основање на новото друштво за управување 
со задолжителни пензиски фондови, постојните друштва доставуваат до Агенцијата 
барање со документацијата наведена во ставот (5) од овој член и деловен план кој ги 
содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно овој 
закон. Барање за одобрение за управување со задолжителен  пензиски фонд и барање за 
запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови се доставува заедно со барањето за дозвола за основање 
на друштво.

(4) Барањата од ставот (3) од овој член се поднесуваат потпишани од овластени 
потписници на постојните друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои 
би биле основачи на новото друштво. Обрасците и содржината на барањата ги пропи-
шува Агенцијата. 

(5) Кон барањата од ставот (3) од овој член, друштвата за управување со 
задолжителни пензиски фондови треба да ги достават следните документи:

а) одлука за спојување донесена од надлежен орган на секое од друштвата;
б) договор за спојување на друштвата;
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в) организационен и финансиски план за имплементација на новото друштво;
г) назив на новото друштво и на новиот пензиски фонд;
д) информации за тоа дали акционерите се поврзани лица;
ѓ) документи за финансиската состојба на акционерите на секое друштво, за сите 

години од неговото основање а најмногу за период од пет години кој претходи на датумот 
на поднесување на барањето, вклучувајќи и документи со кои се потврдува дека ниту 
еден од акционерите нема заостанати неплатени даноци и придонеси за социјално 
осигурување;

е) ревидиран информативен проспект за новиот задолжителен пензиски фонд;
ж) нацрт на статут на новиот задолжителен пензиски фонд во кој се наведуваат 

планираните надоместоци;
з) нацрт на договор со чуварот на имот за новиот задолжителен пензиски фонд и 

детали за раскинувањето на постојните договори;
ѕ) имиња на предложените членови на управниот и надзорниот одбор и доколку 

овие лица не се дел од друштвата кои се спојуваат и информации од членот 39-в став (1) 
точка з) на овој закон;

и) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага 
да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна 
ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на 
програмирани повлекувања;

ј) програма за инвестиционата стратегија на новиот задолжителен пензиски фонд;
к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека 

по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото ќе 
се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци 
од капитално финансирано пензиско осигурување и

л) други документи кои ги пропишува Агенцијата.
(6) Агенцијата издава дозвола за основање на ново друштво за управување со 

задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд врз основа на документите од ставот (5) на овој член и по исполнување на условите 
од овој закон.

(7) По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски 
фонд Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број. 

(8) Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица 
наредниот ден од денот на запишување во регистарот на задолжителни и доброволни 
пензиски фондови.

(9) Новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови е правен 
наследник на двете друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои го 
основале.

(10) Агенцијата поблиску го уредува начинот на спојување на друштвата од членот 
39-и на овој закон и на пензиските фондови од членот 39 - л на овој закон.

53-б
(1) Согласно член 53 став (5) на овој закон пензиското друштво, чуварот на 

имот, странскиот менаџер на средства, Центарот или осигурителот се должни во опре-
делениот рок да ги отстранат незаконитостите и да достават известување до Агенција-
та за отстранетите незаконитости со приложени докази дека незаконитостите се отстра-
нети или исправени. Доколку пензиското друштво не ги отстрани незаконитостите, 
Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителните и/или 
доброволните пензиски фондови на тоа друштво.

(2) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на пензиското 
друштво и управувањето со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови утвр-
ди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, претседателот на Советот 
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на експерти или лице овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка 
пред надлежен орган. 

(3) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминале 
повеќе од три години од денот кога е сторен прекршокот. Застареноста на поведување и 
водење на прекршочната постапка во секој случај настанува по истекот на пет години од 
денот кога е сторен прекршокот.

Член 104
(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови е должно средствата на задолжителниот пензиски фонд да ги 
инвестира согласно со одредбите од овој закон и инвестиционата стратегија со цел  за 
остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираните 
членови на задолжителниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска 
анализа да се минимизира ризикот од загуби: 

1) кои настанале поради неплаќање на издавачот или другата договорна страна;
2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски 

пазари;  
3) во реалната вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради 

инфлацијаи
4) кои се последица од продажба на средствата на задолжителниот пензиски фонд 

поради обезбедување на ликвидност на задолжителниот пензиски фонд. 
(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во друштвото или друштвото за 

управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови при управувањето и 
контролата на инвестирањето на средствата на задолжителниот пензиски фонд е должен 
да применува степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен 
човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член треба да ја исполнува 
својата обврска во согласност со неговите фидуцијарни должност и треба да обезбеди 
нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.

Член 130
Прекршочен орган

(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 135-а, 136, 136а, 
136б,136-ѓ и 136-е од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува Комисија за одлучување по прекршок (во понатамошниот текст: Прекршочна 
комисија). 

(2) Советот на експерти ги определува членовите на Прекршочната комисија од 
редот на овластените службени лица вработени во Агенцијата, а може да определи и 
секретар на Прекршочнатакомисија. 

(3) Прекршочната комисија е составена од три члена, од кои еден ја врши 
функцијата на претседател на Прекршочната комисија, итоа:

- претседателот треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и 
најмалку пет години работно искуство во својата област и

- двајца членови со висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство 
релевантни за задолжителните пензиски фондови од областа на правото, економијата, 
финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето или актуарската наука . 

(4) Членовите на Прекршочната комисија имаат право на надомест за својата 
работа во Прекршочната комисија, чија висина ја определува Советот на експерти која 
треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на работата на членовите и 
сложеноста на прекршоците.
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Член 131
Работа на Прекршочната комисија

(1) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата 
на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и 
самостојно убедување.

(2) Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои 
се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема 
дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоци и/или со друг закон.

(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој закон и 
изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон. 

(4) Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна 
санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред управниот суд. 

(5) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, 
изречените санкции и донесените одлуки. Агенцијата го пропишува начинот на 
евиденција и начинот на пристап до информациите кои се содржани во евиденцијата.

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

Член 132
Порамнување

(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 135-а, 136, 136 а, 136 б, 
136 в, 136 г, 136 д, 136-ѓ и 136-е од овој закон, овластените лица за контрола се должни 
на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да 
поднесат барање за прекршочна постапка.

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за 
порамнување, овластеното лице за контрола составува записник во кој се забележуваат 
битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на 
прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место и 
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот.

(3) Овластеното лице за контрола може во постапката за порамнување на 
сторителот на прекршокот да му даде платен налог.

(4) Доколку сторителот го прими платниот налог должен е истиот да го потпише. 
Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник. 

(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот 
налог го потпишува службено односно одговорно лице кое се нашло на лице место при 
контролата или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го 
потпише записникот и да го прими платниот налог.

(6) Изјавата од став (5) на овој член се забележува во записникот.
(7) Доколку не постојат основи за спроведување на постапката за порамнување со 

повикување на сторителот, овластеното лице за контрола до сторителот,  доставува по 
пошта, платен налог со записник од констатиран прекршок. Постапката за порамнување 
се смета дека е спроведена  и овластеното лице за контрола може да поднесе барање за 
покренување на прекршочна постапка доколку сторителот:

а) го примил по пошта платниот налог но не го платил во предвидениот рок или
б)  го вратил платниот налог со назнака дека не сака да го прими. 
(8) Овластеното лице за контрола е должно да води евиденција за покренатите 
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постапки и за нивниот исход.

Член 133
(1) Глоба во износ од 40.000  евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

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

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

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

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

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

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

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

7) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на                             
сметководствената единица на секој датум на                                                                              
процена и не ја промени проценетата вредност на одредена хартија одвредност,                          
согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;

8) го води сметководството на друштвото и задолжителниот пензиски фонд                 
спротивно на законите на Република Северна Македонија и на меѓународните                            
сметководствени стандарди и на формата и содржината на финансиските извештаи 
пропишани од Агенцијата во смисла на членот 88 од овој закон;

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

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

членовите 104, 105, 106, 107 и 108 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;
12) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 

110 на овој закон;
13) го довери управувањето со средствата на задолжителниот                                     

пензиски фонд или ја пренесе одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од 
овој закон;

14) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој               
закон;

15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;
16)не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на                  

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

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

18)не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на                                 
средствата на задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 123 став (1) од овој              
закон;
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19) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон и
20)не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата                  

согласно со членот 126 став (5) од овој закон.

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

(3) Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за      
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови доколку:

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

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

методологија пропишана од Агенцијата согласно со членот 10 ставови (6) и (7) од овој за-
кон;

4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 10 став (9) од овој закон;
5) не ја уплати основната главнина на начин пропишан со членот 11 од овој закон;
6) основната главнина потекнува од извори спротивни на членот 12 од овој закон;
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 задолжителни пензиски фондови 

или се реорганизира, спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон;
9-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон;
9-б) не се вклучи во Центарот согласно со членот 39-е став (5) од овој закон.
10) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-ж од овој 

закон;
11) изврши спојување спротивно на членовите 39-и, 39- ј и 39-љ од овој закон.
(4) Глоба до десеткратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на                        

друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од                 
ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало                                 
поголема имотна штета.

(5)Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за                   
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото за                                 
управување со задолжителни пензиски                                                                                        
фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, а за прекршокот од став (3) на овој член само на одговорно лице во                             
друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на                                
одговорното лице во друштвото од став (5) на овој член ако прекршокот го сторил од                   
користољубие.

Член 134
(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
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прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

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

(3),(4) и (5) од овој закон;
3) не достави поднесок за раскинување на договорот и не воспостави 

индивидуална сметка согласно со член  59 став (1) и (5) на овој закон;
4) постапи спротивно на членот 61 став (3) од овој закон;
5) не ги исполнува обврските од членот 63 став (1)на овој закон;
6)не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на                           

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

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

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

8а) Доколку не ги исполнува условите од членот 76 став (1) на овој закон;
9)применува постапки на маркетинг на задолжителни пензиски фондови                              

забранети со членот 79 од овој закон;
10)не го утврди приносот за задолжителниот пензиски фонд со кој управува                                      

согласно со членот 86 од овој закон;
11)не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите и на 

пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 95 од 
овој закон;

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

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

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

15) постапи спротивно на ограничувањата предвидени со член 109 од овој закон;
16) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот 

согласно со членот 121 од овој закон;
17) не постапува согласно ставовите и мислењата изнесени во актите на 

Агенцијата;
(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на                             

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

(3) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку: 

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

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

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

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

6) не ги исполни обврските од членот 21-г од овој закон и актите пропишани од 
Агенцијата;

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

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

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

друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од                 
ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвика поголема                     
имотна штета.

(5)Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за                    
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото за                                       
управување со задолжителни пензиски                                                                                           
фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, а за прекршокот од став (3) на овој член само на одговорно лице во                             
друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на                                 
одговорното лице во друштвото од став (5) на овој член ако прекршокот го сторил од                    
користољубие.

Член 135
(1) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за                     

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

1)отпочне со активности на управување со задолжителен пензиски фонд, 
маркетинг и испитување на јавното мислење спротивно на условите од член 39-е став (6) 
од овој закон.;

2) 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;

3) не ги исполни обврските од членот 63 став (3) од овој закон;
4)не ги обезбеди правата на членот на задолжителниот пензиски фонд кој                              

престанал да уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од 
овој закон;

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

5-а) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на задолжителен                 
пензиски фонд со деловен соработник согласно со членот 76 став (2) од овој закон;

6) склучува договор за членство,договор за премин или договор за програмирани 
повлекувања со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од 
овој закон. 

7) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект                       
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содржани во членот 94 ставови (1), (2), и (3) од овој закон;
8) не достави информативен проспект и статут на член и на пензиониран член на 

задолжителен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице и не извести лице согласно со 
членот 94 ставови (4) и (5) од овој закон.

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

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

(3)Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за                      
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во друштвото за                                    
управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за                                                
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на                                      
одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски                                  
фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски                              
фондови ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.

135-а

 (1)Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противредност ќе се изрече за                    
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1)доколку не постапи согласно со членот 75 став (4) на овој закон.

2) доколку не постапи согласно со членот 77 став (7) од овој закон;

3) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето-средствата на 
задолжителниот пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на 
задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 85 ставови (1) и (2) од овој закон;

4) не доставува информации и податоци до Агенцијата или не доставува податоци 
и информации во рокови предвидени со  членот 96 од овој закон;

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противредност ќе се изрече за                
прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови доколку:

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

Член 136
(1) Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противредност ќе се изрече за                   

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

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

1a) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон.
2) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и               

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

3) не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;
4) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на овој закон;
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5) постапи спротивно на членот 118 од овој закон.
6) ги покрива штетите од средствата на задолжителниот пензиски 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               

согласно 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) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на 

имот ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна                              
корист или предизвикал поголема имотна штета.

(3)Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противредност ќе се изрече за                        
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во чуварот на имот.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на                       
одговорното лице во чуварот на имот ако прекршокот од ставот (1) на овој член го                       
сторил од користољубие. 

Член 136-а
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за                          

прекршок на физичко лице доколку:
1) како агент на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови не се 

придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2) и (3) од 
овој закон и

Член 136-б
Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противредност ќе се изрече за прекршок 

на физичко лице доколку:
1) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77               

ставови (4) и  (5) од овој закон.

Член 136-в
(1)  Глоба во износ од 20.000  евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

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

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

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

придонесите согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за                

прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во Фондот на пензиското и                        
инвалидското осигурување на Македонија.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) 
на овој член е надлежниот суд.

Член 136-г
(1) Глоба во износ од 2000 до 3000евра во денарска противредност ќе му се 

изрече за прекршок на одговорно лице во Агенцијата, доколку:
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1) прифати функција или вработување или стекнува акции спротивно на членот 51 
став (7) од овој закон ;

2) не донесе решение во рокот утврден со членот  77 –ј став (10) од овој закон и
3) постапи спротивно на членот 77-е став (9) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра денарска противвредност ќе му се изрече 

на одговорно лице во Агенцијата кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за 
полагање на испитотако дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните 
услови од овој закон.

(3) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра денарска противвредност ќе им се изрече 
на овластените претставници од членот 77-ѓ став (5) од овој закон ако дозволат 
кандидатот да постапи спротивно на член 77-е ставовите (2), (3) и (4) од овој закон. 

(4) Глоба во износ од 100 до 200 евра денарска противвредност ќе му се изрече на 
кандидатот ако постапи спротивно на член 77-е ставовите (2), (3) и (4) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра денарска противвредност ќе им се изрече 
на членовите на Комисијата од членот 77-ј став (6) од овој закон ако утврдат 
неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до 
Советот на експерти. 

(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
запрекршок на службеното лице во Агенцијата ако не ги побара доказите по службена 
должност во рок од три дена од приемот на барањето согласно со членовите 77 став (8) и 
77-а став (3) од овој закон.

(7) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
запрекршок на службеното лице од надлежниот јавен орган ако не ги достави побараните 
докази по службена должност во рок од три дена од приемот на барањето согласно со 
членовите 77 став (9) и 77-а став (4) од овој закон.

(8) За прекршоците предвидени со овој член прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

Член 136-д
(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за  

прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво и во                   
поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 39 в од овој 
закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за              
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во правното лице.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2)  
на овој член е надлежниот суд.

Член 136-ѓ
Глоба во износ од 4.000  евра  во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице доколку како:
1) член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото 

доколку не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од овој закон.
2) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 21-б ставови (5), 

(6), (7) и (10) од овој закон и
3) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на 

ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 21-в став (3) од 
овој закон.

Член 136-е
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Глоба во износ од 40.000  евра  во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на Центарот доколку:

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

2) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (5) од овој закон.

136-ж 
(1) Глоба во износ од 10.000 евра денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластено правно лицето кое технички го спроведува испитот од членот 77-ѓ став (7) од 
овој закон доколку не го блокира радио фрекфенцискиот опсег  во просторијата за 
полагање на испитот.

(2) За прекршокот од став (1) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд

(3) Oдмерувањето на висината на глобата за правното лице  од став (1) на овој член 
се врши согласно Законот за прекршоците. 


