Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Скопје, февруари 2009 година

Согласно член 50 став (6) точка в) од Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување, Управниот одбор на Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата
одржана на 23.02.2009 година, донесе
Годишна програма за работа на Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување (МАПАС) за 2009 година
Во Годишната програма за работа на Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување се содржани основните активности
кои во текот на 2009 година треба да ги изврши Агенцијата, согласно член 47 од
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.
Поконкретно Агенцијата ќе ги извршува следните работи:

I. Правна рамка
Активности во врска со закони поврзани со областа на капитално финансирано
пензиско осигурување
Агенцијата ќе учествува во изготвување на дизајнот на Законот за исплата
на пензии од капитално финансираното пензиско осигурување чиј предлагач е
Министерството за труд и социјална политика.
Рок: Втора половина на 2009 година
Агенцијата ќе покрене иницијатива за измени и дополнувања на Законот за
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во делот кој го уредува
даночниот третман на уплатите во доброволното капитално финансирано пензиско
осигурување, особено околу третманот на уплатите на работодавците како
организатори на професионални пензиски шеми, од аспект на данокот на добивка.
Агенцијата ќе покрене иницијатива и за соодветни измени во Законот за
персонален данок на доход и Законот за данок на добивка.
Рок: Прв и втор квартал од 2009 година.

Подзаконски акти поврзани со Закон за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување и Закон за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување
Во текот на 2009 година Агенцијата треба да ги изготви и донесе следните
подзаконски акти и упатства:
- Акти за имплементација на прекршочна постапка;
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-

Правилник за начинот на вршење на повратот на данокот на
индивидуалната сметка на член на доброволен пензиски фонд, како и
формата и содржината на барањето за поврат на данок;
Одлука за максималниот износ до кој членот има право единствено на
еднократна исплата на вкупниот износ на неговата сметка во доброволен
пензиски фонд;
Одлука за утврдување датум на почеток на активности на маркетинг и
испитување на јавното мислење за доброволното капитално финансирано
пензиско осигурување;
Одлука за максималниот износ на надоместокот од придонеси уплатени во
задолжителен пензиски фонд кој го наплатуваат друштвата кои управуваат
со задолжителни пензиски фондови за 2010 година;
Техничко упатство за дефинирање на формата на податоци и размена на
датотеки со чувар на имот на пензиските фондови.
Техничко упатство за дефинирање на формата на податоци и размена на
датотеки со пензиски друштва.

Рок: Во текот на 2009 година
Донесување на интерни акти на Агенцијата
Со донесувањето на Законот за доброволно капитално финансирано
пензиско осигурување се зголемија и надлежностите на Агенцијата како
регулаторно и супервизорско тело во пензискиот систем на Република Македонија.
Ова, од своја страна, ја наметна потребата од реорганизација на работата во
рамките на Агенцијата и донесување на нови интерни акти. За таа цел Агенцијата
ќе изготви нов Правилник за внатрешна организација на работата на Агенцијата и
нов Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.
Со цел да се изврши усогласување со Законот за придонеси од
задолжителното социјално осигурување Агенцијата ќе изготви нов Правилник за
плати, надоместоци и други примања на работниците во Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско осигурување.
Рок: Прв квартал од 2009 година
Издавање на дозволи за основање на нови пензиски друштва и дозволи за
проширување на дејноста на постојните друштва за управување со задолжителни
пензиски фондови
Со последните измени и дополнувања на Законот за задолжително
капитално финансирано пензиско осигурување и донесувањето на Законот за
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, отворена е можност,
Агенцијата да пристапи кон издавање дозволи за основање на нови пензиски
друштва, како и издавање дозволи за проширување на дејноста на постојните
друштва. Овие активности на Агенцијата вклучуваат отварање на постапка во која
Агенцијата ќе ја разгледува доставената документација на заинтересираните лица
и ќе одлучува по барањата на заинтересираните лица за добивање дозвола за
основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и
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одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд, барањата за добивање
дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни
пензиски фондови и одобренија за управување со задолжителен и доброволен
пензиски фонд, барањата за добивање дозвола за основање и друштво за
управување со доброволни пензиски фонд и одобрение за управување со
доброволен пензиски фонд. Во оваа постапка ќе се разгледува и доставената
документација на постојните друштва за управување со задолжителни пензиски
фондови и ќе се одлучува по нивните барањата за добивање дозвола за вршење
дејност- управување со доброволни пензиски фондови и одобрение за управување
со доброволен пензиски фонд.
Прекршочна комисија
Во 2009 година ќе се формира и ќе започне со работа Комисијата за
одлучување по прекршок.
Рок: Прв квартал од 2009 година
II. Деловни процеси и ИТ опременост
Натамошен развој на деловните процеси на МАПАС
функционирањето на вториот столб (ажурирање и унапредување)
-

поврзани

со

Следење и ажурирање на деловните процеси кои се дел од
вонтеренската супервизија на друштвата за управување со пензиски
фондови
Унапредување на процесите со оглед на проблемите согледани во
пракса или на барање на инволвираните институции
Тестирање и усогласување на процесите на размена на податоци со
новите чувари на имот на пензиските фондови и евентуални нови
пензиски друштва
Анализа и прилагодување на постојните деловни процеси согласно
измените за законите и подзаконските акти
Унапредување на дизајнот на процесот за теренска супервизија
(институционална и финансиска): дефинирање на опфат, изработка на
прирачници, процедури и обука на вработените на МАПАС.

Рок: во текот на цела 2009 година
Анализа, прилагодување на постојните деловни процеси и креирање нови деловни
процеси согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување и соодветните подзаконските акти
Рок: во текот на цела 2009 година
Одржување на софтверските решенија на деловните процеси во врска со вториот
столб во соработка со софтверска куќа.
Рок: во текот на цела 2009 година
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Развивање нови софтверски решенија за деловните процеси поврзани со третиот
столб во соработка со софтверска куќа:
- Изработка на софтверски решенија за модулите кои се дел од
деловните процеси од третиот столб, тестирање заедно со
инволвираните институции и имплементација на софтверските
решенија.
Рок: во текот на цела 2009 година
Тековно одржување
- База на податоци, на апликацискиот сервер, на оперативните системи и
на хардверскиот систем
- Апликативен кориснички и клиентски софтвер за дигиталното
потпишување на xml датотеките за размена со останатите институции
- Неделен бекап на траки
- Автоматски генерирани статистички извештаи на основа на базата на
податоци на Агенцијата
- Персонален нотификациски систем за информациониот систем на
Агенцијата
- Оптимизација на оперативната базата на податоци
- Усовршување на интранетот (домеинот) mapas.gov.mk
- Подобрување на телекомуникациските и интернет мрежи.
Рок: во текот на цела 2009 година
III. Супервизија на пензиските друштва
Агенцијата ја извршува својата функција преку комбинација на вонтеренска и
теренска контрола.
Вонтеренска супервизија
Агенцијата воспостави систем на автоматска вонтеренска супервизија со кој се
дава акцент на проактивната контрола и предвремено спречување на појавување
на проблеми, во однос на преземањето на корективни активности по
идентификација на грешките и проблемите. Вонтеренската контрола вклучува:
•
•
•
•
•
•
•

Контрола на маркетинг на друштвата
Контрола на агенти на друштвата
Контрола на зачленувањето во приватните пензиски фондови, редовно
дневно
Контрола на распределбата на придонесите на индивидуалните сметки на
членовите во пензиските фондови
Контрола на надоместоците што ги наплатуваат друштвата за управување
со пензиски фондови.
Контрола на инвестициските активности
Контрола на проценката на средствата на пензиските фондови.
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•
•
•

Контрола на сметководството и финансиските извештаи на
фондови и друштвата за управување со пензиски фондови
Контрола на премин меѓу пензиските фондови
Контрола на исплатата на пензии од пензиските фондови

пензиските

Рок: на дневна основа во текот на 2009 година.
Теренска супервизија
Теренската супервизија се спроведува непосредно во работните простории
на друштвото за управување со пензиски фондови и посредно во просториите на
Агенцијата, преку документи доставени од друштвото и интервјуа со менаџерскиот
тим и вработените во друштвото за управување со пензиски фондови.
В.2.1. При редовната годишна целосна контрола на друштвата
(институционална контрола) ќе се опфати периодот на работење од 01.01.2008
година до 31.12.2008 година, а предмет на контролата ќе биде следниот:
1) Сметководството и финансиските извешаи на друштвото
2) Капитал и профитабилност на друштвото
3) Средства и инвестиции на друштвото
4) Организациска поставеност на друштвото
5) Ускладеноста со законските прописи и интерните акти на друштвото
6) Човечка и материјална адекватност
7) Работата на Надзорниот и Управниот одбор
8) Услугите кон членовите на пензискиот фонд
9) Агенти
10) Договори со надворешни соработници и даватели на услуги.
Рок: март-април 2009 година
Покрај редовната годишна целосна контрола на работењето на друштвата, во
рамките на институционалната контрола ќе се спроведат најмногу две редовни
контроли на работењето на друштвата во делот на маркетинг активностите филијалите.
Рок: втор и трет квартал на 2009 година.
При редовната годишна контрола на работењето на друштвата со
средствата на пензиските фондови ќе се опфати периодот на работење од
01.01.2008 година до 31.12.2008 година, а предмет на контролата ќе биде
следниот:
1) Инвестициските активности на друштвото со средствата на пензискиот
фонд. (анализи, инвестициски предлози, инвестициски одлуки,
почитување на овластувањата за тргување дадени на вработени во
друштвото, налози за инвестирање, реализација на налозите и
евидентирање на трансакциите)
2) Почитување на обврските кои произлегуваат од договорот за чувар на
имот
3) Почитување на забраната за тргување со поврзани лица
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4) Давање и земање заеми и гаранции од/за пензискиот фонд
5) Сметководствената евиденција и финансиските извештаи на пензискиот
фонд
6) Евиденција на промени и состојба на индивидуалните сметки на
членовите на пензискиот фонд.
7) Оценка на системот на интерни контроли и интерна ревизија.
Рок: февруари - март 2009 година
IV. Активности поврзани со членство
Активности поврзани со постапување по жалби и поплаки
Агенцијата ќе продолжи со постапување по жалби, поплаки и други
поднесоци со цел заштита на интересите на сегашните и идните членови на
пензиските фондови. Во рамките на Правниот сектор, Агенцијата постапува по
поплаки од: осигуреници, членови на пензиски фонд, агенти, друштва и други лица
кои сметаат дека се повредени нивните права. Правниот сектор постапувајќи по
жалби, поплаки и други поднесоци предлага преземање конкретни активности и
мерки. Во Правниот сектор се водат постапки за остварување на правата на
членовите на пензиските фондови, поединечни активности на друштвата кои не се
во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување и подзаконските акти, активности на маркетинг на агентите кои се
надвор од нивните овластувања и воопшто за повреда на правата и интересите на
осигурениците и членовите на пензиските фондови.
Рок: Во текот на 2009 година
Известување на распределени лица
Агенцијата ќе продолжи со известување на лицата кои во законски рок не се
определиле за задолжителен пензиски фонд, за тоа дека се распределени во еден
од задолжителните пензиски фондови и во кој фонд се распределени. На овие
лица Агенцијата им препорачува веднаш да ги достават своите лични податоци и
контакт информации до друштвото во чиј фонд се распределени, со цел да
добиваат редовни информации за нивната индивидуална сметка и други
информации кои друштвото ги доставува до своите членови.
Рок: Во текот на 2009 година
Премин на членови од еден во друг пензиски фонд
Агенцијата и во текот на 2009 ќе продолжи да ги презема соодветните
активности во врска со преминот на членовите. Овие активности вклучуваат прием
на времени договори за членство доставени од друштвата, писмено известување
до членот дека е примен времениот договор за членство и комуникација со
членовите во врска со нивните права и обврски поврзани со преминот меѓу
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пензиски фондови и со плаќањето на надомест за премин, како и соодветно
ажурирање на регистерот на членови.
Рок: Во текот на 2009 година
V. Организирање на испит за стекнување својство агент
Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
Агенцијата го спроведува испитот за стекнување својство агент четири пати
годишно и врши регистрација на агенти во Регистарот на агенти. Испитните сесии
се организираат под услов да постои интерес од страна на друштвата за
управување со пензиски фондови за пријавување на кандидати за стекнување
својство агент.
Рок: март, јуни, септември, декември 2009 година се спроведуваат редовните
сесии. Агенцијата ќе организира и дополнителни испитни сесии за доброволното
капитално финансирано пензиско осигурување.
Програма и организирање на испит за стекнување својство агент
-

-

Ажурирање на програмата за полагање испит за стекнување својство
агент согласно измените за Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално
финансирано пензиско осигурување и подзаконските акти.
Изготвување нова програма за дополнително полагање испит за
стекнување својство агент согласно Законот за доброволно капитално
финансирано пензиско осигурување и подзаконските акти.

Рок: прво тромесечје 2009 година
VI. Статистичка анализа и изготвување извештаи
Статистички анализи
Статистичка анализа на капитално финансираното пензиско осигурување односно
функционирањето на пензиските друштва и задолжителните и/или доброволните
пензиски фондови врз основа на статистичкото и аналитичкото известување што
подразбира:
- Изготвување и објавување на месечни билтени
- Квартални статистички извештаи и
- Годишен статистички извештај
Рок: тековно во 2009 година
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Изготвување на извештаи и анализи
Изработка на Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско
осигурување
Рок: второ тромесечје 2009 година
Спроведување истражувања и изработка на компаративни анализи и извештаи за
теми релевантни за капитално финансираното пензиско осигурување.
Рок: тековно во 2009 година
Анализа на трошоците на системот
Изработка на проекции:
- Придонеси и средства во вториот и третиот столб,
- Проекции на приходите и расходите на Агенцијата и оценка на
надоместокот кој го наплатува Агенцијата
- Анализа на работењето на пензиските друштва и проекции на приходите
и расходите на пензиските друштва со цел определелување на
максималниот надомест од придонеси во задолжителните пензиски
фондови кој го наплатуваат пензиските друштва
Рок: последно тромесечје во 2009 година
VII. Соработка со институции во земјата
Во текот на 2009 година Агенцијата ќе продолжи и ќе ја унапредува соработката со
институциите од земјата со кои има потпишано договори за соработка со цел да
обезбеди ефикасна супервизија.
Рок: во текот на цела 2009 година
Потпишување на договори за соработка со:
- Дирекција за спречување на перење пари
- Агенција за вработување на Република Македонија
- Управа за јавни приходи
Рок: прв квартал 2009 година
Агенцијата ќе започне со спроведувањето на мерки и активности согласно
Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата за
Република Македонија 2008-2012 во соработка со Министерството за економија.
Рок: во текот на 2009 година.
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VIII.

Соработка со институции од странство

Агенцијата ќе продолжи со соработка со институциите од регионот, а веќе се
иницирани средби со регулаторни и супервизорски тела на Република Турција, со
кои се очекува потпишување на договори за соработка.
Рок: во текот на 2009 година
Учество на средбите и конференциите организирани од ИОПС (Меѓународна
организација на пензиски супервизори) каде МАПАС има асоцијативно членство од
2007 година.
Рок: во тек на 2009 година
IX. Екипираност и обука
Со буџетот на Агенцијата за 2009 планирани се вкупно 24 вработени вклучувајќи ги
директорот и заменик директорот.
1) Во рамките на остручување на својот кадар Агенцијата и во 2009 година ќе
продолжи со реализација на планираната обука за вработените во Агенцијата
како дел од Планот за обуки, покриен преку заемот на Светска банка- СПИЛ,
како и обуки покриени од буџетот на Агенцијата. Предвидената обука ќе се
реализира во следниве области:
-

-

Обука на членовите на Комисијата за одлучување по прекршок согласно
Законот за прекршоци
Обука на вработените кои вршат контрола на работењето на пензиските
друштва и пензиските фондови
Обука за зајакнување на менаџерски вештини
Обука за комуникациски и презентациски вештини
Обука од областа на информатичката технологија во согласност со
софтверските и хардверските решенија применети во Агенцијата
Организирање на студиски патувања во супервизорски агенции и
институции од областа на капитално финансирано пензиско осигурување од
регионот и пошироко, односно во земји каде се практикува капитално
финансираното пензиско осигурување.
Посета на регионални семинари од областа на пензиските реформи
Посета на семинари за меѓународни пазари на капитал, вреднување на
средствата на пензиските фондови, сметководство на пензиските фондови
Локални семинари за законски решенија од области кои се поврзани или
влијаат на работењето на Агенцијата и/или на пензиските друштва.

Рок: во текот на целата 2009 година
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X. Едукација на јавноста
Согласно законските обврски на Агенцијата, во 2009 година ќе ја продолжи
комуникацијата со јавноста со цел нејзина континуирана едукација од областа на
капиталното финансирано пензиско осигурување.
Активности: интервјуа, изјави и соопштенија за јавноста во пишани и електронски
медиуми и редовно ажурирање на веб страната на Агенцијата.
Рок: во текот на цела 2009 година
Учество во третата фаза на јавната едукативна кампања на Министерството за
труд и социјална политика подржана од Светска банка
Во рамки на јавната едукативна кампања која се спроведува од страна на
Министерството за труд и социјална политика, во која учествуваат и Агенцијата и
Фондот на ПИОМ, Агенцијата ќе земе активно учество во последната фаза на
кампањата која се однесува на карактеристиките на третиот столб.
Рок: второ тромесечје на 2009 година
Лиценцирање на друштва за трет столб/ пререгистрација на постојните друштва
-

соопштение за јавноста
објава на веб страната на Агенцијата

Рок: во текот на 2009 годинa
XI. Учество на вработените на Агенцијата во работни тела
Усогласување со ЕУ директиви и регулативи
- Поткомитет за инклузија
- Работна група за слободно движење на работници
- Работната група за право на основање и слобода на давање на услуги
- Работната група за финансиски услуги
- Работната група за социјална политика и вработување
- Соработка со Сектор за централно финансирање и склучување
договори при Министерството за финансии, како институција корисник
на Компонента I- Помош при транзиција и градење на институции од
Инструментот за претпристапна помош (ИПА)
- Соработка со кабинетот на Заменик претседателот на Владата на
Република Македонија за Европски прашања во врска со препораките на
Европската Унија за зголемување на независноста на регулаторните
тела.
Други тела
- Министерски совет за поддршка на имплементацијата на пензиската
реформа
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-

Работна група за поддршка на имплементацијата на пензиската
реформа
Пазарен комитет

Рок: во текот на 2009 година
XII. Јавни набавки и изготвување на буџет
За потребите на Агенцијата, Секторот за административно-финансиски работи и
Правниот сектор ќе спроведат јавни набавки врз основа на претходно усвоен План
за јавни набавки, а во согласност со Законот за јавни набавки.
Рок: во текот на 2009 година
Подготовка на буџетот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано
пензиско осигурување за 2009 година. При подготвувањето на буџетот ќе треба да
се направат проекции за очекуван прилив на средства од наплата на надоместок
од друштвата за управување со пензиски фондови врз основа на кој ќе се
димензионираат потребите за 2010 година.
Рок: трет квартал
XIII.

Обезбедување на сопствен канцелариски простор

Во текот на 2009 година Агенцијата ќе ги разгледа можностите за намалување на
закупнината за деловниот простор по пат на купување на сопствен простор,
преселба во простор кој ќе го добие на трајно користење од државата и сл.
Рок: во текот на 2009 година

*****
Годишната програма на Агенцијата за 2009 година ќе се реализира во рамките на
утврдениот буџет на Агенцијата за истата година, со исклучок на активностите кои
ќе се финансираат преку заеми или донации (набавка на софтвер за трет столб,
некои обуки и сл.)
Бр.__________
_____________
Скопје

Претседател на Управниот одбор,
Анета Димовска
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