
 
Врз основа на член 22а став (2) 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)” и член 36 став (2) од Законот за 
доброволно капитално финанирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” бр.7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување , донесе  
 

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ ОД 
ОБЛАСТА  НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНОТО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА  

ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШ ТВА 
 

(неофицијален пречистен текст) 
(„Службен весник на Република Македонија”бр.138/2008 и 85/2013) 

 

 
I Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се уредуваат видот  и начинот на спроведување на 
обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за 
претставниците на друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, 
друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и 
друштвата за управување со добороволни пензиски фондови (во натамошниот текст: 
пензиски друштва). 

 
II  Вид на обуки 

 
Член 2 

 (1) Обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување 
можат да бидат организирани и спроведени од страна на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата), 
или од други релевантни домашни и странски правни лица, по предлог од страна на 
Агенцијата. 

(2) Обукитe од став (1) на овој член можат да бидат  во врска со: 
а) постапката за добивање дозволи за основање на пензиски друштва, добивање 

одобренија за управување со задолжителен или добороволен пензиски фонд  како и 
постапката за нивно повлекување или одземање; 

 б) управувањето со средства, пазари на капитал, финансиски инструменти, 
новини и деловни практики на финансиските пазари и пазарите на капитал, анализа 
на сметководствени и финансиски извештаи и управувањето со ризик;  
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             в) начинот на водење на сметководството на задолжителните и доброволните 
пензиски фондови; 
             г) работењето на правните лица кои се чувари на средствата на задолжителните 
и/или доброволните пензиски фондови и на странските менаџери на средства на 
задолжителниот и/или доброволниот  пензиски фонд во врска со работењето со тие 
средства; 
     д) правата на членовите и на пензионираните членови на задолжителните и/или 
доброволните пензиски фондови; 
             ѓ) начинот и постапката на известување на членовите и на пензионираните 
членови и унапредување на транспарентноста на пензискиот систем од страна на 
пензиските друштва;  

    e) развивањето на свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските 
друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од 
членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, за учество во 
професионална пензиска шема, за правата на членовите и на пензионираните членови 
на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со 
капитално финансираното пензиско осигурување; 
 ж) промоцијата, организацијата и  развојот на капитално финансираното пензи-
ско осигурување во Република Македонија; 

з) Регулативата на ЕУ во врска со капитално финасираното пензиско 
осигурување; и 

      ѕ) други прашања од областа на капитално финансираното пензиско 
осигурување. 

 
Член 3 

Обуките од член 2 на овој правилник можат да се организираат и спроведуваат 
заради стекнување на сертификат за успешно завршување на обуката кој се доделува 
на претставниците на пензиските друштва кои учествувале на обуката и кои го 
положиле испитот организиран во врска со обуката. 

 
 

III Начин на спроведување на обуките  
 

Член 4  
(1) Обуките организирани од страна на Агенцијата можат да се спроведат на еден 

од следните начини: 
a) предавања, презентации или семинари чие траење, датум и место на 

одржување однапред го определува Агенцијата, а на обуката задолжително 
учествуваат претставници по избор на пензиското друштво чии работни задачи и 
задолженија во рамките на пензиското друштво се во врска со предметот на обуката; 

б) електронска обука преку тековно објавување на текст, аудио или видео 
материјал на веб страната на Агенцијата; и 
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в) тековно објавување на едукативни материјали од областа на капитално 
финансираното пензиско осигурување во печатена или електронска форма 
(списаниja,брошури или цд-а). 

(2) Претставниците на пензиските друштва задолжително учествуваат на 
обуките организирани и спроведени од страна на Агенцијата според динамика 
определена од страна на Агенцијата. 
 

Член 5 
 Агенцијата ги известува пензиските друштва за предметот, начинот, времето и 

местото на спроведувањето на обуките од областа на капитално финансираното 
пензиско осигурување. 

 
IV. Завршна одредба 

 
Член 6 

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

Член 7 
(Член 2 од „Службен весник на Република Македонија”бр. 85/2013) 

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

 
 
  
                                                                              Претседател на Управниот одбор,  
                                                                                                   Анета Димовска, с.р. 


