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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Врз основа на член 88 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 129 став (2) 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 на седницата одржана на 30.10.2008 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОСНОВНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува сметковниот план, формата и содржината на 
основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за  задолжителните и 
доброволните пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиски фондови) за кои 
сметководството се води согласно со Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување, Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за 
финансиско известување. 

(2) Содржината на сметковниот план е дадена во Прилог бр.1, формата и содржината на 
основните финансиски извештаи во Прилог бр.2, формата и содржината на 
дополнителните финансиски извештаи се дадени во Прилог бр.3 и белешките кон 
финансиските извештаи во Прилог бр.4, како составни делови од овој правилник. 

 
Член 2 

(1) Состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, нето средствата и 
промените на нето средствата расположливи за пензии односно пензиски надоместоци се 
евидентираат на синтетички (трицифрени) сметки на сметковниот план, согласно 
сметководствениот план даден во Прилог 1. 

(2) Пропишаните синтетички (трицифрени) сметки можат да се расчленуваат на 
аналитички сметки. 

 
Изготвување на финансиските извештаи,  
доставување со Агенцијата и објавување 

 
Член 3 

Финансиските извештаи од Прилог 2 и 3 на овој правилник и белешките кон 
финансиските извештаи од Прилог 4 на овој правилник, за првото тромесечие, за првото 
полугодие и првите девет месеци, друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови, друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и 
друштво за управување со доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: 
пензиско друштво) е должно да ги изработи и достави до Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување во електронска и писмена форма, во рок од 
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30 дена од последниот ден на пресметковниот период, годишните неревидирани 
финансиски извештаи во рок од 30 дена од последниот ден на деловната година, а 
годишните ревидирани финансиски извештаи во рок од 90 дена од последниот ден на 
деловната година. 

 
Член 4 

(1) Пензиското друштво  треба  да  ги  објави  годишните  ревидирани  финансиски  
извештаи  од Прилогот 2 од Образец бр. 1 до Образец бр. 5 и од Прилогот 3 од Образец бр. 
6 до Образец бр. 9 од овој правилник, во еден од најтиражните дневни весници кој се 
дистрибуира на целата територија на Република Македонија. 

(2) При објавувањето на финансиските извештаи за првото тромесечие, првото 
полугодие и за првите девет месеци од пресметковната година, пензиското друштво треба 
да ги објави финансиски извештаи од прилог 2 од овој правилник во еден од најтиражните 
дневни весници кој се дистрибуира на целата територија на Република Македонија. 

 
Завршни одредби 

 
Член 5 

Со отпочнување на примена на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и 
дополнителните извештаи за пензиските фондови („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/2006) и Правилникот за измена и дополнување на правилникот за 
сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и 
дополнителните извештаи за пензиските фондови  („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 39/2007).  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а почнува да се применува од 01.01.2009 година. 

 
    Бр.01-1603/6                              Претседател 

30 октомври 2008 година                        на Управниот одбор,   
       Скопје                                    Анета Димовска, с.р. 
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