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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, 88/2008 и 48/2009), 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 20.07.2009 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ 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 

 
Член 1 

1) Во Правилникот 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 („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/2008), член 9 став (2) се менува и гласи: 

„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: 
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во случај кога постои  
каде  
 

iP  е пондер за задолжителниот пензиски фонд i  
n  е број на задолжителни пензиски фондови 

iN  е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со 
задолжителниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец 

iR  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 iR  се зема просекот од приносите на постојните 
задолжителните пензиски фондови.  

minR е минималниот остварен принос од сите задолжителни пензиски фондови 
( ( )iRR minmin =  ).” 

2) Член 9 став (4) се менува и гласи: 
“(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: 

 
 
 

 
во случај кога сите 0>iR  
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во случај кога постои  
 
каде       
 

iP  е пондер за доброволниот пензиски фонд i  
n  е број на доброволните пензиски фондови 

iN  е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со доброволниот 
пензиски фонд i во текот на претходниот месец 

iR  е остварен принос на доброволниот 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 iR  се зема просекот од приносите на постојните 
доброволни пензиски фондови.  

minR е минималниот остварен принос од сите доброволни пензиски фондови (                      
).” 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-1311/8                                Претседател 

20 јули 2009 година                                       на Управниот одбор,  
  Скопје                                          Анета Димовска, с.р. 

 


