
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА  НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Скопје, декември 2005 година 



 2 

Врз основа на член 68 став (3) точка б), член 99 став (2) и член 102 
став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 
85/2003 и 40/2004) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 
20.12.2005 година, донесе   

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ  

 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредуваат надоместоците што ги 

наплаќаат друштвата за управување со пензиски фондови (во натамошниот 
текст: друштвата), се определува временскиот период за  намалување на 
надоместок на член на пензиски фонд и начинот и периодот на плаќање на 
надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (во натамошниот текст: Фондот на ПИОМ). 

 

Надоместоци што ги наплаќаат друштвата  
 

Член 2 
(1) Друштвото може да ги наплаќа  од секој поединечен член и од секој 

времено распределен осигуреник во пензискиот фонд со кој тоа друштво 
управува, следните надоместоци:  
 

а) надоместок заснован на износот на придонесите (во 
натамошниот текст: надоместок од придонеси) кој се изразува како 
процент, а друштвото го наплаќа преку намалување на фиксен процент 
од придонесите уплатени на секоја индивидуална сметка и на секоја 
индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие парични 
придонеси да бидат претворени во сметководствени единици на 
пензискиот фонд; и 

 

б) месечен надоместок во висина од 0,05% од вредноста на 
вкупните нето средства на пензискиот фонд (во натамошниот текст: 
надоместок за управување со средствата).  

 

Член 3 
 Кога средствата од индивидуалната потсметка се пренесуваат на 
индивидуална сметка на член на пензиски фонд, тие не се сметаат за 
придонес и  за нив не се наплаќа никаков надоместок. 
 

Член 4 
Друштвото ја уредува структурата и висината на надоместокот од 

придонесите и надоместокот за управување со средствата во статутот на 
пензискиот фонд со кој управува и истите јасно ги објаснува во 
информативниот проспект. Износот на надоместокот од придонесите мора во 
секое време да е еднаков или понизок од висината на надоместокот од 
придонесите определен во понудата на друштвото на јавниот тендер за 
издавање на дозвола за основање на друштво и одобрение за управување со 
пензиски фонд. 
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Член 5 
(1) Надоместокот од придонеси се смета дека е стекнат кога 

придонесите се примени од чуварот на имот на соодветниот пензиски фонд и 
одобрени од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) и се наплатува секој 
работен ден. Надоместокот од придонеси се пресметува со множење на 
процентот на надоместок од придонеси кој се наплаќа  со износот на 
придонесите уплатени на секоја индивидуална сметка или индивидуална 
потсметка, зависно од случајот, секој ден кога се примаат придонеси. 
 

  (2) Надоместокот за управување со средства се смета дека е стекнат 
на секој датум на проценка, а се наплаќа петтиот работен ден во месецот по 
проценката. Надоместокот за управување со средства се пресметува на секој 
датум на проценка со делење на 0,05% со бројот на датуми на проценка во 
тој месец и потоа резултатот се множи со вредноста на нето средствата на 
пензискиот фонд.  
 

Начин и време на плаќање на надоместоците на друштвата 
 

Член 6 
(1) Секој работен ден Агенцијата му дава на чуварот на имот 

информација за надоместокот од придонеси што е достасан и што треба да 
се плати. По приемот на фактура од друштвото за овој надоместок,  чуварот 
на имот истиот ден ја прави соодветната уплата доколку износот на 
фактурата е еднаков со износот даден од Агенцијата.  

 

(2) Агенцијата, секој прв работен ден во месецот, на чуварот на имот 
му дава  информација за износот на надоместокот за управување со средства 
кој е достасан и кој треба да се плати. 
 

 (3) Секое друштво поднесува електронска фактура месечно до чуварот 
на имот за плаќање на надоместокот за управување со средствата, 
пресметан согласно член 5 став (2) на овој правилник на следниот начин: 

 

а) фактурата се поднесува во рок од три работни дена од последниот 
работен ден во месецот; 
 

б) друштвото  доставува  фактура на чуварот на имот за плаќање;  
 

в) по приемот на фактурата  чуварот на имот истиот ден го плаќа 
надоместокот за управување со средства на друштвото доколку износот на 
фактурата е еднаков со износот даден од Агенцијата.  
 

(4) Чуварот на имот ги известува друштвото и Агенцијата доколку 
износот на фактурата не е еднаков со износот од информацијата. Доколку е 
потребна корекција на износот на фактурата, друштвото веднаш доставува 
нова фактура, а доколку е потребна корекција на износот од информацијата 
од Агенцијата, Агенцијата веднаш доставува нова информација, по што 
чуварот постапува согласно ставовите (1)  и (3) од овој член. 
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Промени во надоместоците кои ги наплаќаат друштвата 
 

Член 7 
Друштвото може да го намали надоместокот од придонесите под 

нивото определено во понудата на јавниот тендер. Доколку надоместокот од 
придонесите се намали, тој може повторно да се зголеми под услов висината  
на надоместокот од придонесите да не е поголема од висината на 
надоместокот определена во понудата на јавниот тендер. 
 

Член 8 
(1) Намалување на процентот на надоместокот од придонесите 

почнува да се применува од 1-ви во месецот кој следи еден месец по месецот 
во кој е објавена промената. Откако ќе се објави, одлуката за намалување на 
процентот на надоместокот од придонесите, не може да се поништи пред 
датумот на отпочнување на примената.  
 

(2) Зголемување на надоместокот од придонесите почнува да се 
применува од 1-ви во месецот кој следи шест месеци по објавувањето на 
промената.  
 

(3) Друштвото е должно да ја извести Агенцијата доколку го поништи 
зголемувањето на надоместокот од придонеси пред датумот на примена и да 
го објави во најмалку еден дневен весник што излегува во Република 
Македонија.  Во тој случај, друштвото  може повторно да го зголеми 
надоместокот од придонеси, по истекот на најмалку 2 месеца од датумот на 
објавување на поништувањето.  
 

Член 9 
Друштвото е должно да достави до Агенцијата  барање за одобрување 

на намалување или зголемување на процентот на надоместокот од 
придонесите. По приемот на одобрувањето од Агенцијата, друштвото е 
должно да ја објави промената во најмалку  еден дневен весник што излегува 
во Република Македонија. 

Член 10 
(1) Друштвото доставува писмено известување до секој член кој има 

индивидуална сметка во пензискиот фонд со кој управува за секоја одлука за 
зголемување на процентот на надоместок од придонеси, на истиот датум кога 
известување е објавено во весник. 
 

(2) Друштвото му доставува копија од известувањата од став (1) на овој 
член на секое лице кое има намера да потпише договор за членство со тоа 
друштво пред потпишувањето  на договорот за членство од страна на тоа 
лице. 

 
Начин и време на плаќање на надоместоците на Фондот на ПИОМ  

од страна на друштвата 
 

Член 11 
(1) Согласно член 102 од Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување  секое друштво плаќа надоместок на 
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Фондот  на ПИОМ за работите кои оваа институција ги извршува согласно 
Законот.   
 

(2) Секое друштво плаќа месечен надоместок на Фондот на ПИОМ 
изразен како процент од придонесите собрани од Фондот на ПИОМ и 
пренесени на чуварот на имот за секој пензиски фонд.  
 

Член 12 
Друштвото го плаќа надоместокот за Фондот на ПИОМ на следниот 

начин:  
 

а) Фондот на ПИОМ го пресметува надоместокот за Фондот на ПИОМ 
за секој пензиски фонд и изготвува пресметка, наведувајќи ги вкупните 
трошоци и деталите за пресметка на надоместокот за Фондот на ПИОМ. 
Фондот на ПИОМ ја доставува пресметката за придонесите уплатени во 
претходниот месец до секое друштво по електронски пат најдоцна до петтиот 
работен ден секој месец. 
 

б) Друштвото е должно да го депонира износот кој го должи според 
фактурата на Фондот на ПИОМ на банкарска сметка определена од Фондот 
во рок од пет дена од приемот на фактурата од Фондот на ПИОМ. Во 
фактурата на Фондот на ПИОМ се даваат точни инструкции за вршењето на 
плаќањето. 
 

в) Друштвото може да ја оспори пресметката на надоместокот за 
Фондот на ПИОМ извршена од страна на Фондот на ПИОМ со испраќање на 
писмено известување за своите забелешки во рок од пет работни дена од 
приемот на соодветната фактура. Фондот на ПИОМ доставува писмен 
одговор до друштвото во рок од десет работни дена, што се смета за конечна 
одлука за надоместокот за Фондот на ПИОМ. 
 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото 

објавување во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за надоместоци бр. 02-197 од 29.06.2004 година, објавен во 
„Службен весник на Република Македонија” број 40 од 21 јуни 2004. 
 

Бр. 02-609/4 

20 декември 2005 година 

С к о п ј е 

 

 

Претседател на Управниот одбор, 
        Александар Генчов, с.р. 

 

 

 


