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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Врз основа на член 39ѕ, став (1), став (2) и став (3) 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), член 46 став (1), 
став (2), став (3) и став (4), член 77 од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2008),Управниот 
одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, по 
претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика, на седницата, 
одржана на 1 септември 2008 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ 

ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува начинот на управување со задолжитeлниот 

и/или доброволниот пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за 
управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на друштвото за управување  
со задолжителни пензиски фондови, друштвото за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и друштвото за управување со доброволни пензиски 
фондови (во натамошниот текст: пензиско друштво). 

 
II. Начин на управување со задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд по 
повлекување на одобрението за управување со задолжителниот и/или доброволниот 

пензискиот фонд 
 

Член 2 
Пензиското друштво на кое му е повлечено одобрението за управување со 

задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, продолжува да работи со задолжителниот 
и/или доброволниот пензиски фонд под засилен надзор на Агенцијата за супервизија на 
капитално  финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенција), во 
согласност со одредбите на овој правилник. 

 
Член 3 

Во  својата  работа  во  случајот  од  член  2  на  овој  правилник, пензиското друштво 
без претходно одобрение од Агенцијата, не може да: 

- донесува стратешки одлуки поврзани со управувањето на задолжителните и/или 
доброволните  пензиски фондови; 

- врши значајни промени во составот на портфолиото на задолжителниот и/или 
доброволниот пензиски фонд или инвестиционата стратегија на задолжителниот  и/или 
доброволниот пензиски фонд. 
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Член 4 
(1) Во случајот од член 2 на овој правилник, пензиското друштвото треба да побара 

одобрение од Агенцијата за секој налог за инвестирање еден работен ден пред да го 
испрати налогот до чуварот на имот. 

(2) Чуварот на имот го извршува налогот од став (1) на овој член само со писмена 
согласност од Агенцијата. 

 
Член 5 

Агенцијата, во случајот од член 2 на овој правилник, во секое време може да бара 
дополнителни информации од пензиското друштво врз кое врши надзор во врска со 
неговото работење. 

 
Член 6 

Пензиското друштво дневно доставува до Агенцијата копија од евиденцијата  на 
индивидуалните и/или доброволните индивидуални и професионални  сметки со 
податоците пропишани во Правилникот за индивидуалните сметки на членовите на 
задолжителен пензиски фонд и за архивирање на документи и евиденција за задолжителен 
пензиски фонд и Правилиникот за доброволни и професионални сметки на членовите на 
доброволен пензиски фонд и за архивирање на документи и евиденција за доброволен 
пензиски фонд. 

 
III. Начин на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по 
укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен  

пензиски фонд 
 

Член 7 
Со укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен 

пензиски фонд на пензиското друштво, управувањето и раководењето со задолжителниот 
и/или доброволниот пензиски фонд го  презема Агенцијата се до основањето на ново 
пензиско друштво. 

 
Член 8 

Во  извршувањето  на  работите  од  член  8  на  овој  правилник, Агенцијата постапува 
согласно одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување односно одредбите на Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување кои се однесуваат на заштитата на правата на членовите на 
задолжителниот и/или доброволниот пензиски фондови. 

 
IV. Начин на распределба на членовите на задолжителниот и/или доброволниот 

пензиски фонд по конечноста на одлуката за укинување на одобрението за 
управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд 

 
Член 9 

(1) Кога одлуката за укинување на одобрението за управување со задолжителен 
пензиски фонд ќе стане конечна, Агенцијата ги распределува членовите во постојните 
задолжителни пензиски фондови по случаен избор. Доколку има помалку од два 
задолжителни пензиски фонда, Агенцијата управува со пензискиот фонд со кој 
управувало друштвото на кое му е укинато одобрението за управување со задолжителен 
пензиски фонд се до основање на ново друштво. 
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(2) Бројот на членовите кои се распределуваат во секој задолжителен пензиски фонд се 
определува според приносот на задолжителниот пензиски фонд и висината на 
надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со 
задолжителниот пензиски фонд преку пондер определен од Агенцијата и на датум 
определен од Агенцијата, со користење на следната формула:  

 
Pi=0.7*F1i+0.3*F2i, каде i=1...n 
F1i=Xi/∑(Xj), каде j=1...n 
Xi=Nmin/Ni; 
F2i=Yi/∑(Yj), каде j=1...n 
Yi=Ri/Rmax, 
каде, 
Pi е пондер за задолжителниот пензиски фонд i 
n е број на задолжителни пензиски фондови 
Ni е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со задолжителниот 

пензиски фонд i во текот на претходниот месец 
Nmin е најмалиот надомест од придонеси наплатуван од друштвата во текот на 

претходниот месец (Nmin = min(Ni)). 
Ri е остварен принос на задолжителниот пензискиот фонд i со состојба на последниот 

ден од претходниот месец за претходните 36 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку 
фондот i работи помалку од 36, а повеќе од 12 месеци, приносот се пресметува за сите 
месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку 
од 12 месеци, тогаш како вредност за Ri се зема просекот од приносите на постојните 
пензиски фондови.  

Rmax е максималниот остварен принос од сите задолжителни пензиски фондови. (Rmax 
=max(Ri)). 

(3) Кога одлуката за укинување на одобрението за управување со доброволен пензиски 
фонд ќе стане конечна, Агенцијата ги распределува членовите во постојните доброволни 
пензиски фондови по случаен избор. Доколку нема ниту еден доброволен пензиски фонд, 
Агенцијата управува со пензискиот фонд со кој управувало друштвото на кое му е 
укинато одобрението за управување со доброволен пензиски фонд се до основање на ново 
друштво. 

 (4) Бројот на членовите кои се распределуваат во секој доброволен пензиски фонд се 
определува  според приносот на доброволниот пензиски фонд и висината на надоместокот 
од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со доброволниот 
пензиски фонд преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од 
Агенцијата, со користење на следната формула:  

 
Pi=0.7*F1i+0.3*F2i, каде i=1...n 
F1i=Xi/∑(Xj), каде j=1...n 
Xi=Nmin/Ni; 
F2i=Yi/∑(Yj), каде j=1...n 
Yi=Ri/Rmax, 
Каде, 
Pi е пондер за доброволниот пензиски фонд i 
n е број на доброволни пензиски фондови 
Ni е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со доброволниот 

пензиски фонд i во текот на претходниот месец 
Nmin е најмалиот надомест од придонеси наплатуван од друштвата во текот на 

претходниот месец (Nmin = min(Ni)). 
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Ri е остварен принос на доброволниот пензиски фонд i со состојба на последниот ден 
од претходниот месец за претходните 36 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку 
фондот i работи помалку од 36, а повеќе од 12 месеци, приносот се пресметува за сите 
месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку 
од 12 месеци, тогаш како вредност за Ri се зема просекот од приносите на постојните 
пензиски фондови.  

Rmax е максималниот остварен принос од сите доброволни пензиски фондови. (Rmax 
=max(Ri)). 

 
V. Завршни одредби 

 
Член 10 

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 
постапкатаза управување со задолжителен пензиски фонд по повлекување или укинување на 
одобрението за управување со  пензиски фонд на друштвото за управување со пензиски 
фондови („Службен весник на Република Македонија бр. 37/2006). 

 
Член 11 

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

 
  
  Бр. 01-1329/4                                  Претседател 

1 септември 2008 година                на Управниот одбор,  
       Скопје                             Анета Димовска, с.р. 

 


