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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 30 став (5) од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци 
од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број 11/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 31.01.2014 
година, донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОЕКЦИИ НА ПЕНЗИИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

СМЕТКИ ЗА ПРОГРАМИРАНИ ПОВЛЕКУВАЊА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на проекции на пензиите и 

износите на индивидуалната сметка на крајот на периодот од 10 и 20 години за 
програмирани повлекувања, од страна на пензиското друштво. 

Член 2
Пензиското друштво ги врши проекциите на пензиите и износите на индивидуалната 

сметка врз основа на соодветни актуарски пресметки, општо познати и признати 
актуарски методологии, актуарски стандарди и практика и согласно важечките прописи.

Член 3
За проектирање на пензиите преку програмирани повлекувања се користи  формулата 

за програмирани повлекувања пропишана со закон. 
За проектирање на износите на индивидуалната сметка, на крајот на периодот од 10 и 

20 години, се користи намалувањето на средствата заради исплатите на програмираните 
повлекувања, намалувањето на средствата заради наплатени надоместоци од пензиското 
друштво и порастот на средствата заради инвестирање на средствата на пензискиот фонд.

Член 4
При проектирање на пензиите преку програмирани повлекувања и износите на 

индивидуалната сметка, на крајот на периодот од 10 и 20 години, за корисниците на 
пензија, пензиското друштво користи:

а) последни таблици на смртност изработени согласно Правилникот за правилата и 
минималните стандарди за таблиците на смртност и претпоставките дека корисникот на 
пензија ќе го доживее крајот на секоја проектирана година;

б) каматна стапка пресметана согласно Правилникот за правилата и минималните 
стандарди за определување на каматни стапки; 

в) индексот за трошоците за живот и
г) тековните надоместоци кои ги наплатува пензиското друштво.

Член 5
Пензиското друштво, на членот и на корисникот на пензија, ги презентира проекциите 

на пензиите и износите на индивидуалните сметки за програмирани повлекувања заедно 
со детално објаснување на претпоставките користени при нивната изработка.
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Член 6
Овој правилник влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”, a ќе се применува од 01.03.2014 година.

Бр. 01-127/9 Совет на експерти
13 февруари 2014 година Претседател,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.


