
  

 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 

став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, 

донесе 

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 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 и 245/2018 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 180/2019), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, 

доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За определување и продолжување на роковите за постапување на Агенцијата за 

супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување согласно Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, за време на траење на 

вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Роковите кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 

осигурување, се определени за преземање на одделни дејствија од страна на Агенцијата за 

супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, согласно член 39-д став 

(1), член 77 став (8) и (9), член 77-а став (3) и (4), член 77-д став (4), член 77-е став (7), 

член 77-ж став (4), член 77-ј став (10) и (11) од Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување, кои истекуваат за време на траење на вонредната 

состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и 

продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови 

колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2880/1 Претседател на Владата 

7 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје  Оливер Спасовски, с.р. 


