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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување, врз основа на член 17 став (10) 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 и 50/2010), на седницата 
одржана на 25.11.2010 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
УПРАВЕН ОДБОР И НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за добивање на одобрение од 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во 
натамошниот текст: Агенцијата) за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на 
пензиско друштво. 

 
Член 2 

При основање на пензиско друштво, основачите доставуваат до Агенцијата список 
на кандидати за членови на управен и на надзорен одбор на пензиското друштво. 
Доколку основачите добијат дозвола за основање на пензиско друштво и одобрение за 
управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, тогаш се смета дека 
членовите добиле одобрение. 

Пензиското друштво доставува до Агенцијата барање со документација за одобрение  
на реизбор или на избор на член на управен или на надзорен одбор, 60 дена пред истекот 
на мандатот на постојниот член на управен или  на надзорен одбор.  

 
Член 3 

Заради добивање на одобрение за избор на член на управен или на надзорен одбор, 
пензиското друштво до Агенцијата ги доставува следните документи: 

а) Одлука од надлежен орган на пензиското друштво за избор на член управен или на 
надзорен одбор, која стапува на сила по добивање на одобрение од Агенцијата или 
статутот на друштвото доколку при основање на пензиското друштво членовите се 
именувани со статутот на друштвото;  

б) Кратка биографија на предложениот член; 
в) Фотокопија од документ за лична идентификација на предложениот член; 
г) Заверен препис на дипломи за образование на предложениот член. За член на 

управен одбор, доколку образованието е стекнато во странство, дипломата треба да е 
призната како високо образовна квалификација стекната во странство од надлежен орган 
во Република Македонија.  

д) Доказ за претходното работно искуство на предложениот член; 
ѓ) Пополнет прашалник за член на: 
1) управен одбор пропишан на Образец број 1 од овој правилник „Прашалник за член 

на управен одбор на пензиско друштво“ или  
2) надзорен одбор пропишан на Образец број 2 од овој правилник „Прашалник за член 

на надзорен одбор на пензиско друштво“ . 
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е) Изјава, од предложениот член, дадена под морална, материјална и кривична одговорност 
дека не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија и дејност од 
областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со 
средства и  инвестирање, управување со задолжителни пензиски  фондови или 
финансиски услуги и дека  не е осудуван за кривично дело од областа на финансиите и 
банкарството и предизвикување на стечај на правно лице, заверена на нотар; и 

ж) Изјава од предложениот член, заверена на нотар, дадена под морална материјална и 
кривична одговорност дека е согласен да ја извршува функцијата доколку добие одобрение, 
и да се повлече од било која функција, доколку таа предизвикува конфликт на интереси 
согласно закон. 

Покрај документите од став 1 на овој член, заради добивање одобрение за избор на 
член на управен одбор пензиското друштво до Агенцијата ги доставува следните 
документи: 

а) Програма за работење на пензиското друштво и пензиските фондови изработена од 
предложениот член на управен одбор за периодот на неговиот мандат. Програмата треба 
да  се однесува на неговиот делокруг на работа и треба да биде усогласена со програмите 
на сите постојни или предложени членови на управниот одбор.  

б) Препораки од најмалку две лица за искуството на предложениот член во 
пропишаните области, кои не се поврзани лица со пензиското друштво и не се на 
раководна позиција во пензиското друштво. 

в) Изјава пропишана на Образец број 3 на овој правилник „Изјава за вработување“. 
Доколку членот на надзорен одбор се предлага како независен член, покрај 

документите од став 1 на овој член, пензиското друштво треба да достави негова изјава 
дадена на Образец број 4 од овој правилник „Изјава на независен член на надзорен одбор 
на пензиско друштво“. 

Заради добивање на одобрение на реизбор на член на надзорен одбор пензиското 
друштво до Агенцијата ги доставува документите од став 1 точите а), е) и ж) на овој член, 
а при реизбор на член на управен одбор документите од став 1 точите а), е) и ж) и став 2 
точка а) од овој член. 

 
Член 4 

Барањето, заедно со документите наведени во член 3 на овој правилник, се доставува 
во оригинал или заверен препис на македонски јазик. Доколку документите се на 
странски јазик се доставуваат во нивниот оригинал и со заверен превод на македонски 
јазик од постојан судски преведувач во Република Македонија. 

Доколку документацијата е непотполна или неуредна, Агенцијата определува 
дополнителен рок во кој е потребно да се достави документацијата. Доколку пензиското 
друштво не ја дополни документацијата или не ги отстрани недостатоците во 
предвидениот рок, се смета дека се откажало од барањето, а Агенцијата донесува 
заклучок со кој се запира поведената постапка. 

Агенцијата може да побара пензиското друштво да достави дополнителна 
документација во рокови кои ќе ги определи, за потребите на издавање на одобрението.  

 
Член 5 

По комплетирање на целокупната документација директорот на Агенцијата спроведува 
интервју со предложениот кандидат за член на управен одбор за начинот на спроведување 
на програмата за работа на пензиското друштво и пензиските фондови, со кое ги оценува 
неговите организациски способности. 

Агенцијата може да спроведе тестирање на предложениот кандидат за член на 
управен одбор за познавање на прописите од областа на капитално финансирано 
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пензиско осигурување односно познавање на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување, подзаконските акти кои произлегуваат од овие закони, како и 
други прописи од областа на финансиите кои се од значење за работењето на пензиското 
друштво и пензиските фондови. 

 
Член 6 

Врз  основа  на оценката за исполнувањето на условите од  Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување и/или Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување и од овој правилник директорот на Агенцијата му 
предлага на Управниот одбор на Агенцијата да донесе решение за издавање одобрение за 
изборот на предложениот кандидат за член на управен одбор или надзорен одбор или 
решение со кое ќе го одбие барањето. 

 
Член 7 

Доколку надзорниот одбор на пензиското друштво од своите редови именува вршител 
на должноста член на управен одбор, пензиското друштво  доставува барање на одобрение 
со одлука од надзорниот одбор, која стапува на сила по добивање на одобрение од 
Агенцијата. 

Управниот одбор на Агенцијата донесува решение за одобрение за именувањето од 
став 1 на овој член, кое не може да биде подолго од шест месеци од денот на издавањето 
на одобрението. 

По конечноста на решението од став 2 на овој член пензиското друштво поднесува 
барање до Централниот регистар за упис на вршителот на должност член на управен 
одбор. 

 
Член 8 

Секој член на управен одбор на пензиското друштво, годишно доставува до Агенцијата 
изјава пропишана на Образец број 5 на овој правилник „Изјава за исполнување на 
условите за член на управен одбор“ заверена на нотар. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”.  

 
   Бр. 01-2329/7                                      Претседател 

27 ноември 2010 година                            на Управниот одбор, 
     Скопје                                             Анета Димовска, с.р. 
 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

4 од 10 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

5 од 10 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

6 од 10 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

7 од 10 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

8 од 10 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

9 од 10 



Службен весник на РМ, бр. 154 од 30.11.2010 година 

10 од 10 

 


