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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Врз основа на член 126 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 
40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008), Управниот одбор на  Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 22 јули 
2008година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И РОКОТ НА ВРАЌАЊЕ НА УПЛАТЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишуваат начинот и рокот на враќањето на 

уплатените средства во задолжителен пензиски фонд од Буџетот на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Буџетот). 

 
Член 2 

(1) Доколку во вршењето контрола на законското работење на друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондови и/или друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштво) и 
задолжителниот пензиски фонд со кој тоа управува, Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) се 
утврди намалување на средствата на задолжителниот пензиски фонд во случаите од член 
125 став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, веднаш за тоа го известува друштвото. 

(2) Друштвото во случајот од став (1) веднаш треба  да изврши надоместување на 
намалените средства.  

(3) Доколку друштвото веднаш не ги надомести намалените средства на 
задолжителниот пензиски фонд или само делумно ги надомести, Агенцијата ја проценува 
вредноста на средствата на друштвото. 

 
Член 3 

Во постапката на утврдување на причините за намалување на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд, Агенцијата согласно Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, соработува со чуварот на имот, друштвото во кое е 
утврдено намалување на средствата и со соодветните надлежни органи и институции. 

 
Член 4 

(1) Ако средствата на друштвото се недоволни за да го надоместат намалувањето и не е 
веројатно загубата во задолжителниот пензиски фонд да биде покриена од страна на 
друштвото во наредните шест месеци, Агенцијата ќе подготви и достави писмен извештај 
до Министерството за финансии. 

(2) Извештајот до Министерството за финансии содржи детално објаснување за 
намалувањето на средствата на задолжителниот пензиски фонд и причините за 
намалувањето, како и предлог за уплата на средства од Буџетот, мерките кои биле 
преземени од страна на Агенцијата по утврдување на намалувањето на средствата, 
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можноста да се надоместат средствата на задолжителниот пензиски фонд во рок од шест 
месеци, мерките што се преземени против друштвото, предлози поврзани со плаќањето на 
ненаплатениот дел од намалените средства (пари), како и предлози за избегнување на 
намалување на средствата на задолжителниот  пензиски фонд во иднина. 

 (3) Извештајот од став (1) на овој член, во рок од пет дена од денот на неговото 
доставување до Министерството за финансии, се објавува во средствата за јавно 
информирање, на интернет страницата на Агенцијата и на интернет страницата на 
друштвото. 

 
Член 5 

По објавувањето на извештајот од член 4 на овој правилник, Агенцијата доставува 
писмено известување за можноста за уплата на средствата од Буџетот во задолжителниот 
пензиски фонд до сите членови на задолжителниот пензиски фонд. 

 
Член 6 

Агенцијата го известува Министерството за финансии за потребниот износ на средства 
што од Буџетот треба да се уплатат во задолжителниот пензиски фонд последниот работен 
ден пред денот на уплата на тие средства. 

 
Член 7 

(1) Агенцијата го пресметува потребниот износ на средства земајќи ја во предвид 
промената во вредноста на сметководствената единица помеѓу денот кој следи по 
намалувањето на средствата и денот на подготвување на информацијата за потребниот 
износ на средства. 

(2) Доколку има и други намалувања на средствата во задолжителниот пензиски фонд 
согласно член 2 став (1) на овој правилник, Агенцијата ќе ја прилагоди вредноста на 
сметководствената единица. Вредноста на единицата се прилагодува  од денот на 
подготвување на информацијата со додавање на износот за кој се намалени средствата на 
задолжителниот пензиски фонд, а кои не биле надоместени до денот на пресметката,  на 
вкупниот износ на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд во кој имало 
намалување на средствата. Врз основа на таквата промена се пресметува новата вредност 
на сметководствената единица. 

(3) Врз основа на променетата вредност на сметководствената единица, Агенцијата ќе 
го пресмета износот на средствата што треба да се врати во задолжителниот пензиски 
фонд за секој ден на намалување на средствата посебно. 

(4) Во случај од став (3) од овој член, Агенцијата ќе го пресмета просечното враќање на 
средствата во задолжителниот пензиски фонд посебно за секој ден на намалувањето. 

(5) Врз основа на просечниот износ на вратените средства за секој ден на намалувањето 
на средствата, Агенцијата ќе прилагоди 80% од вредноста на намалувањето, посебно за 
секој ден на намалувањето на средствата, за да го пресмета вкупниот износ на средствата 
на задолжителниот пензиски фонд. 

 
Член 8 

Врз основа на пресметката направена од страна на Агенцијата, се врши пренос на 
средствата од Буџетот на сметката на задолжителниот пензиски фонд што се води кај 
чуварот на имот. 

Член 9 
Чуварот на имот ги известува Агенцијата и друштвото, доколку на друштвото не му е 

укинато одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд, за приемот на 
уплатените средства во задолжителниот пензиски фонд од Буџетот. 
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Член 10 
Друштвото, по уплатата на средствата од Буџетот во задолжителниот пензиски фонд, 

врши повторна проценка на сметководствената единица со вклучување на износот од 
уплатените средства од Буџетот во вредноста на нето средствата на задолжителниот 
пензиски фонд. 

 
Член 11 

Друштвото веднаш писмено го известува секој член на задолжителниот пензиски фонд 
за уплатата на средствата од Буџетот и за промената на вредноста на сметководствената 
единица на неговата индивидуална сметка, која настанала како резулатат на уплатата на 
средствата од Буџетот. 

 
Член 12 

Друштвото веднаш ја известува Агенцијата за промените на вредноста на 
сметководствената единица која настанала како резултат на уплатата на средствата од 
Буџетот. 

 
Член 13 

Информација за надоместување, прекин на забраната поврзана со членството и 
привремен пренос на средствата се објавува во рок од осум работни дена од денот на 
надоместувањето, во средствата за јавно информирање, на интернет страницата на 
Агенцијата и на интернет страницата на друштвото. 

 
Член 14 

Намалените средства се враќаат во Буџетот и се уплаќаат на сметката која ќе ја 
определи министерот за финансии, во износ кој бил уплатен во задолжителниот пензиски 
фонд од Буџетот, зголемен за камата во висина на есконтната стапка на Народната банка 
на Република Македонија. 

 
Член 15 

(1) Во случај на вишок на парични средства над износот од член 14 од овој правилник, 
Агенцијата ќе побара враќање на вишокот на парични средства на сметката на 
задолжителниот пензиски фонд кај чуварот на имот, доколку задолжителниот пензиски 
фонд се уште постои и има членови. 

(2) Во случај вишокот на средствата од став (1) на овој член да биде во финансиски 
инструменти во кои задолжителниот пензиски фонд може да ги инвестира средствата, 
Агенцијата ќе наложи инструментите да се префрлат на сметката на задолжителниот 
пензиски фонд. Доколку средствата  се забранети за инвестирање во задолжителен 
пензиски фонд, истите се претвораат во парични средства или дозволени финансиски 
инструменти и се префрлаат на сметката на задолжителниот пензиски фонд. 

 
Член 16 

(1) Вишокот на средства кој се враќа во задолжителниот пензиски фонд, друштвото го 
внесува во вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд и врши 
повторна проценка на сметководствената единица. 

(2) Друштвото веднаш писмено  ги известува Агенцијата и сите членови на 
задолжителниот пензиски фонд, за уплатата на вишокот на средства и за промената на 
вредноста на сметководствените единици кои се наоѓаат на индивидуалната сметка на 
членот. 
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Член 17 
Доколку постои вишок на средства над износот определен во член 14 од овој 

правилник, а задолжителниот пензиски фонд повеќе не постои или нема повеќе членови, 
вишокот на средства, согласно член 126 од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, се уплаќа во Буџетот.  

 
Член 18 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
начинот и рокот на враќањето на уплатените средства во пензискиот фонд од Буџетот на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 80/2007).  

 
Член 19 

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

 
     Бр. 01-1164/13                                             Претседател 
22 јули 2008 година                             на Управниот одбор, 

     Скопје                                Анета Димовска, с.р.  
 


