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793. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 февруари 2016 година. 
   

Бр. 08-876/1 Претседател 
9 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 
13/13, 164/13  44/14 и 192/15), во членот 51 став (1) точка 
д) алинеја 5 сврзникот „или“ се брише. 

Во точката д) алинеја 6 се брише.  
 

Член 2 
Во членот 55 став (3) во точките а) и б) зборот 

„писмено“ се брише. 
 

Член 3 
Во членот 61 став (2) зборовите: „заверена на но-

тар“ се бришат. 
 

Член 4 
Во член 77 по ставот (7) се додаваат два нови става 

(8) и (9), кои гласат: 
„(8) Службеното лице од Агенцијата кое ја води по-

стапката е должно во рок од три дена од денот на прие-
мот на барањето по службена должност да ги побара до-
казите за исполнетост на условите од ставот (6) точките 
а), б), г) и д) на овој член од надлежниот јавен орган.   

(9) Службеното лице од надлежниот јавен орган е 
должно да ги достави бараните докази од ставот (8) на 
овој член во рок од три дена од денот на приемот на ба-
рањето.“ 

Ставовите (8), (9), (10) и (11)  стануваат ставови  
(10), (11), (12) и (13). 

 
Член 5 

Во член 77-а по ставот (2) се додаваат два нови ста-
ва (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Службеното лице од Агенцијата кое ја води по-
стапката е должно во рок од три дена од денот на прие-
мот на барањето по службена должност да ги побара 
доказите за исполнетост на условите од ставот (2) али-
неи 1 и 4 на овој член од надлежниот јавен орган. 

(4) Службеното лице од надлежниот јавен орган е 
должно да ги достави бараните докази од ставот (3) на 
овој член во рок од три дена од денот на приемот на ба-
рањето.“ 

 
Член 6 

Во членот 106 став (5) зборот „писмено“ се брише. 
 

Член 7 
Во членот 121 став (2) зборот „писмена“ се брише.  
 

Член 8 
Во член 136-г по ставот (5) се додаваат два нови 

става (6) и (7), кои гласат: 
„(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за пре¬кр¬шок на 
службеното лице во Агенцијата ако не ги побара дока-
зите по службена должност во рок од три дена од прие-
мот 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 про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на службено-
то 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 членови-
те 77 став (9) и 77-а став (4) од овој закон.“ 

Ставот (6) станува став (8). 
 

Член 9 
Започнатите постапки до денот на започнувањето 

на примената на овој закон ќе завршат согласно со за-
конот по кој биле започнати. 

 
Член 10 

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој 
закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето 
на примената на Законот за општата управна постапка 
согласно со членот 141 од Законот за општата управна 
постапка  („Службен весник на Република Македонија“ 
број 124/15). 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL 

ME FINANCIM KAPITAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me 

financim kapital (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 
13/13, 164/13  44/14 dhe 192/15), në nenin 51 paragrafi (1) 
pika d) alineja 5 lidhësja "ose" , shlyhet. 

Në pikën d) alineja 6 shlyhet.   
 

Neni 2 
Në nenin 55  paragrafi (3) në pikat a) dhe b)  fjala 

“shkrim”, shlyhet. 
 

Neni 3 
Në nenin 61 në paragrafin (2) fjalët: ”e vërtetuar në 

noter” shlyhen.  
 

Neni 4 
Në nenin 77 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të 

rinj (8) dhe (9) si vijon: 
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“(8) Personi zyrtar i Agjencisë i cili e udhëheq 
procedurën është i obliguar në afat prej tre ditëve nga dita e 
pranimit të kërkesës me detyrë zyrtare t’i kërkojë provat 
për plotësimin e kushteve nga paragrafi (6) pikat a), b), g) 
dhe d) të këtij neni nga organi publik kompetent.    

(9) Personi zyrtar nga organi kompetent publik  është i 
obliguar t’i paraqesë provat nga paragrafi (8) të këtij neni  
në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.” 

Paragrafët (8), (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë (10), 
(11), (12) dhe (13). 

 
Neni 5 

Në nenin 77-a pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë 
të rinj (3) dhe (4) si vijon: 

“(3) Personi zyrtar i Agjencisë i cili udhëheq me 
procedurën është i obliguar në afat prej tre ditë nga dita e 
pranimit të kërkesës me detyrë zyrtare t’i kërkojë provat 
për plotësimin e kushteve nga paragrafi (2) alinetë 1 dhe 4 
të këtij neni nga organi publik kompetent.  

(4) Personi zyrtar nga organi kompetent publik është i 
obliguar të paraqesë provat e kërkuara nga paragrafi (3) të 
këtij neni në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të 
kërkesës.” 

 
Neni 6 

Në nenin 106 në paragrafin (5) fjala “shkrim” shlyhet. 
 

Neni 7 
Në nenin 121 në paragrafin (2) fjala “shkrim” shlyhet.  
 

Neni 8 
Në nenin 136-g pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë 

të rinj (6) dhe (7) si vijon: 
“(6) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në 

kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit zyrtar të Agjencisë nëse nuk i kërkon provat me 
detyrë zyrtare në afat prej tre ditë nga pranimi i kërkesës në 
pajtim me nenin 77 paragrafi (8) dhe 77-a paragrafi (3) të 
këtij ligji.  

(7) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në 
kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit zyrtar të organit kompetent publik nëse nuk i 
paraqet provat e kërkuara me detyrë zyrtare në afat prej tre 
ditë nga pranimi i kërkesës në pajtim me nenin 77 paragrafi 
(9) dhe 77-a paragrafi (4) të këtij ligji.” 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8). 
 

Neni 9 
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 

të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të 
cilin kanë filluar.  

 
Neni 10 

Dispozitat e neneve 2,3,4,5,6,7 dhe 8 të këtij ligji do të 
fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me 
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër124/15). 

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë." 

794. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

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

НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за употреба на знаковниот јазик, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 февруари 2016 година. 
   

Бр. 08-877/1 Претседател 
9 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК 

 
Член 1 

Во Законот за употреба на знаковниот јазик 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
105/2009 и 150/15), членот 5  се менува и гласи: 

„Глувото и наглувото лице поднесува барање за ос-
тварување на правото на толкувач до Центарот за соци-
јална работа надлежен за подрачјето на кое подносите-
лот на барањето има живеалиште или престојувалиште. 

Центарот за социјална работа од ставот 1 на овој 
член издава решение за остварување на правото на тол-
кувач, во рок од 30 дена од денот на приемот на бара-
њето од ставот 1 на овој член. 

Центарот за социјана работа од ставот 1 на овој 
член, решението од ставот 2 на овој член го доставува 
до Сојузот за остварување на правото за обезбедување 
лица од листата на толкувачи. 

Образецот на барањето за остварување на правото 
на толкувач и потребна документација ги пропишува 
министерот за труд и социјална политика во соглас-
ност со министерот за информатичко општество и ад-
министрација.“ 

 
Член 2 

Во членот 6 став 1 по зборот „евиденција“ се дода-
ваат зборовите: „согласно со Законот за општата уп-
равна постапка“.  

 
Член 3 

Во член 24 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-
то службното лице во центарот за социјална работа, до-
колку не постапи во рок од членот 5 став 2 од овој за-
кон.“ 

 
Член 4 

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се до-
несе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 


