
Врз основа на член 39а став (3), 39б став (2) и  39в став (1) точка л) од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, (“Службен весник на РМ” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 
98/2012 и 13/2013)  и член 37 став (3), 38 став (2), 39 став (1) точка љ), 43 став (1), 48 став (4) и 
став (5) точка л), 53 став (3), 54 став (2), 55 став (1) точка љ), 59 став (1) и став (3), 61 став (3), 65 
став (1) и став (3), 67 став (3), 71 став (1), 74, 79 став (4) и став (5) точка л) од Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, („Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата 
донесе  

 
 

Правилник за лиценцирање на пензиски друштва 
(пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија”бр.140/2013 и Службен Весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/2021) 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
 Со овој правилник поблиску се уредува:  
 а) начинот и постапката за добивање дозвола за основање на друштво за управување 
со задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд, формата на барањето за добивање дозвола за основање на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови, на барањето за добивање одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд и на барањето за запишување на задолжителен пензиски фонд во 
регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови, како и други документи кои 
треба да ги достават заинтересираните лица кои би биле основачи на друштвото. 
 б) начинот и постапката за добивање дозвола за основање на друштво за управување 
со задолжителни и доброволни пензиски фондови и одобренија за управување со 
задолжителен и со доброволен пензиски фонд, формата на барањето за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, на 
барањата за добивање одобренија за управување со задолжителен  и  со доброволен 
пензиски фонд и на барањето за запишување на задолжителниот и доброволниот пензиски 
фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови како и други документи 
кои треба да ги достават заинтересираните лица кои би биле основачи на друштвото. 
  в) начинот и постапката за добивање дозвола за основање на друштво за управување 
со доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, 
формата на барањето за добивање дозвола за основање на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови,на барањето за добивање одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд и на барањето за запишување на доброволен пензиски фонд во 
регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови, како и други документи кои 
треба да ги достават заинтересираните лица кои би биле основачи на друштвото. 
 г) начинот и постапката за добивање дозвола за вршење на дејност - управување  со 
доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд на 
друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и формата на барањето за 
добивање дозвола за вршење дејност – управување со доброволни пензиски фондови, на 
барањето за добивање одобрение за управување со доброволен пензиски фонд и на 
барањето за запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови, како и другите документи кои треба а ги достави друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондови и  
 д) начинот и постапката за добивање дозвола за вршење на дејност - управување со 
задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд 
на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, формата на барањето за 
добивање дозвола за вршење дејност – управување со задолжителни пензиски фондови, на 
барањето за добивање одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и на 
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барањето за запишување на задолжителниот  пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови, како и други документи кои треба да ги достави друштвото за 
управување со доброволни пензиски фондови. 
 

II. Начин и постапка за добивање дозвола за основање на друштво за управување со 
задолжитени пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски 

фонд 
 

 Член 2 
    Заради добивање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови и одобрение за управување со  задолжителен пензиски фонд, 
заинтересираните лица до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) доставуваат барање за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, барање за добивање 
одобрение за управување со  задолжителен пензиски фонд и барање за запишување на 
задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови. 
    Кон барањата од став (1) на овој член, заинтересираните лица ја доставуваат  
документацијата наведена во член  3 и 4 од овој правилник. 
    Барањата од став (1) од овој член се поднесуваат потпишани од законските 
застапници или овластените потписници на лицата кои би биле основачи на друштвото. 
Доколку  има повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден барател, барањата со до-
кументација се поднесуваат потпишани и од овластениот застапник на групата  
заинтересирани лица.   
               Заинтересираните лица ги доставуваат барањата од  став (1) на овој член на Образец 
бр.1 „Барање за добивање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови”, на Образец бр. 4 „Барање за добивање одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд” и на Образец бр. 21 “Барање за запишување на задолжителен 
пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови” од овој 
правилник. 
              Повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден барател доставуваат изјава на 
Образец бр. 6 „Изјава за учество од група правни лица како заинтересирано лице за основање на 
друштво за управување со задолжителни пензиски фондови” од овој правилник. Изјавата треба 
да биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на секое 
заинтересирано лице. Доколку законскиот застапник или овластениот потписник на  некое  од  
правните лица од групата не ја потпише изјавата, ќе се смета дека тоа лице не е член на 
групата. 
 

Член 3 
Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со задолжителни 

пензиски фондови, доставуваат документи со правни и финансиски информации и тоа: 
 а) изјава заверена  од  нотар  или  друг  со  закон  овластен  орган,  со  содржина 
дефинирана во Образец бр.9 „Изјава на заинтересирани лица за основање на друштво за 
управување со задолжителни пензиски фондови” од овој правилник. Изјавата треба да биде 
потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник  на  заинтересираното лице 
кое ги доставува барањата. Во случај на група правни лица како заинтересирано лице, 
изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на 
секое заинтересирано лице.  
 б) извештај за промените во основната главнина и резервите, со состојба не постара од  

шест месеци пред датумот на поднесување на барањата со  документација, ревидиран од над-
ворешен овластен ревизор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 

пензиски друштва, со кој се потврдува дека секое од заинтересираните лица кои би биле 
основачи на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови има капитал најмалку 
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во износ од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на 
Република Северна Македонија;  
  в) заверена копија од договор на правни лица кои дејствуваат заеднички, согласно 
Законот за трговски друштва и Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски 

друштва, доколку таков договор е склучен; 
 г) за секое заинтересирано лице кое би било основач : 
 - заверенa копиja од основачките акти односно статут; 
 - извадок  од  Централен регистар на Република Северна Македонија  во  кој  е  регистрирано, 
односно  извадок  од соодветна институција под чија јурисдикција е правното лице, не  постар  
од три месеци; 

 - имиња и адреси на членови на органот на управување; 
 - заверени копии од последните три годишни финансиски извештаи ревидирани од 
надворешен овластен ревизор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети 
условите од членот 15 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување; 

- список на менаџерскиот тим со  податоци  за  компетентност, стручност и  искуство 
согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски друштва; 
 - список на поврзаните лица согласно член 3 точка 4) од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување и објаснување на карактерот на таквата 
поврзаност; 
  - извод од акционерската книга од Централниот депозитар за хартии од вредност за 
домашни правни лица, односно од овластен субјект согласно прописите што важат во 
матичната земја за странските правни лица, не постар од 30 дена пред поднесување на 
барањата со документацијата; 
 - потврда од  надлежен  суд или  овластен  субјект согласно  прописите  што важат во 
матичната земја дека не е отворена постапка за стечај или не е во постапка  на  ликвидација, 
не  постара  од  три месеци; 
  - потврда  од  овластен  субјект  согласно  прописите  што  важат  во  матичната земја 

дека ги има платено даноците, придонесите и другите јавни давачки, не постара од три 
месеци; 
 - документ  со  кој  се  потврдува  дека на датумот на поднесување на барањата, 

основачите на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кои се странски 
финансиски институциии имаат рејтинг препорачлив за инвестирање од  реномирани  
меѓународни  кредитни  рејтинг  агенции  најмалку  за  период  од една   година пред да се 

пријават како основачи согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски 
друштва;    
 - документ за дадени средства на заинтересираното лице под хипотека, во залог или на 
друг начин оптоварени и 

г) изјава потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник  на  секое 
заинтересирано лице кое би било основач дека по добивање на одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ќе се 
вклучи во Центарот за електронски систем на котација (во натамошниот текст: Центарот). Во случај 
на група правни лица како заинтересирано лице, изјавата треба да биде потпишана од 
законскиот застапник или овластениот потписник на секое заинтересирано лице. Доколку 
законскиот застапник или овластениот потписник на некое  од  правните лица од групата не ја 
потпише изјавата, ќе се смета дека тоа лице не е член на групата. 
 Заинтересираните лица, кои би биле основачи на друштво за управување со 

задолжителни пензиски фондови, кои на датумот на поднесување на барањата ќе држат 51% од 

основната главнина на друштвото, доставуваат документи кои содржат информации за  искуство  
во управување со средства и тоа за: 
 а) вкупно управувани средства: 
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 - вкупниот број на управувани фондови и нивна распореденост по вид, по број на 
членови, по големина и по земји или  
 - вкупните средства со кои управуваат и нивна распореденост по вид, големина и по 
земји;  
 б) искуството во управување со ризици, усогласеност со прописи, сметководство, 
евиденција на сметки, известување до надлежните органи, вршење маркетинг, 
административни услуги и исплата на средства.;   
 в) искуството на мали пазари и во земји во развој во обучување на персонал,  
едукација на  потенцијални  членови,  придонес  во  развивање  на локални пазари на капитал 
и нови инвестициони или финансиски инструменти,  искуство  во  развивањето,  примената  и  
надгледувањето  на инвестиционата политика и сл; 
            г)  бројот на години на управување со средства и бројот на клиенти; 
            д) број на години и опис на работењето како финансиска  институција  во земјата и 
            ѓ) препораки за работењето на заинтересираните   лица   од   овластени институции и 
други  документи со кои може да се докаже бараното искуство. 
  Доколку нема заинтересирани лица  кои би биле основaчи на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови кои на датумот на поднесување на барањата држат 51% од 
основната главнина на друштвото, секое од заинтересираните лица ги доставува документите 
од став (2) на овој член. 

 
Член 4 

      Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови доставуваат документација која содржи информации за планираната 
организација и работење на друштвото и задолжителниот  пензиски фонд  и тоа: 
 а) нацрт  статут  на  друштвото; 
 б) план за имплементирање на основањето на друштвото и на задолжителниот  пензи-
ски фонд; 
 в) организационен план за структурата на друштвото, вклучувајќи видови и број на 
внатрешни организациони облици на друштвото, број  на  вработени  итн., како и план  за 

развој  на  друштвото со опис и  графички  приказ  кој  ги  прикажува фазите и времето на 
нивното извршување и нивната меѓусебна зависност; 
 г) нацрт  статут  на задолжителниот пензиски  фонд  со  кој  ќе управува; 

 д) деловен план кој содржи поединости за надоместоци и провизии во врска со 
задолжителниот пензиски фонд; 
 ѓ) финансиска  проценка  на  друштвото и на задолжителниот пензискиот фонд  што 

треба да вклучи проекции за вкупните приходи и расходи за  најмалку  пет години и тоа во три 
сценарија „оптимистичко, реално  и  песимистичко”; 
 е) информативен проспект за задолжителен пензиски фонд и програма за 
инвестициона стратегија на задолжителен пензиски фонд, опис на инвестиционите цели, 
репери кои ќе се користат и предлог за иницијална алокација на портфолиото;  

 ж) внатрешни   правила на однесување и на почитување на законите и процедурите од 
страна на друштвото и неговите вработени, особено правила со кои ќе се избегне конфликт на 
интереси при инвестирање на средствата на  задолжителниот пензиски   фонд; 
 з) нацрт-договор со чувар на имот во Република Северна Македонија согласно 
одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување  како и: 
  - ревидирани финансиски извештаи на чуварот на имот за последните три години од 
надворешен овластен ревизор согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 
  - акт за внатрешната структура на чуварот на имот од кој е видливо дека е основан 

сектор/оддел задолжен за изаршување на функцијата чувар на имот; 
  - приказ на организациска структура на одделот/секторот за чување на имот; 
  -  краток опис на информатичкот систем на чуварот на имот; 
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           - дополнителни информации за чуварот на имот содржани во Образец бр.12 
„Информации за чувар на имот” од овој правилник; 

 ѕ) план за маркетинг и контрола на маркетингот кој ги вклучува и предложените 

стратегии за ангажирање, обучување и исплаќање на агенти; 
и) предлог со  кој надворешен овластен ревизор има намера да соработува, како и 

информација  за  надворешните  соработници  со  опис  на  нивните  услуги  и начинот на кој 
тие ќе бидат надгледувани од страна на друштвото; 
  ј) опис на процедурите и софтверските апликации за зачленување, отварање и  
ажурирање на индивидуалните  сметки, исплата на програмирани повлекувања, истражување  
и  решавање  било какви  неусогласености,  редовно  одржување  на  базата  на  податоци  на 
членовите и пензионарите членови и за обезбедување точен и навремен процес на 
управување со индивидуалните сметки; 
  к) опис  на  компјутерските  и  комуникациските  системи,  системите и процедурите за 
чување  и заштита (бекап) , процедурите и контролите за заштита на информациите, главните 
софтверски  компјутерски програми кои ќе се користат, сметководствениот софтвер кој ќе се 
користи и кој треба да ги задоволи барањата на меѓународните  и македонските  
сметководствени  стандарди, како и административниот софтвер кој ќе се користи, вклучувајќи 
софтвер за евиденција на индивидуалните сметки на членовите и пензионарите членови и  
неговата флексибилност брзо да  се  усогласи  со измените во процедурите и прописите; 
 л) програма за спречување на перење пари   
 љ) кодекс за добро корпоративно управување на пензиското друштво и 
             м) програма за воспоставување ефикасни контролни механизми за  ублажување на сите 
ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на 
задолжителниот пензиски фонд.   
           Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови доставуваат документација која содржи информации за 
планирани раководни и одговорни лица на друштвото и тоа: 
 а) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на 
друштвото; 
 б) податоци за лицата кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага 
да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешната ревизија, 
индивидуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програмирани 
повлекувања;  
 в) за лицата од точка а) на овој став: 
 -  кратка биографија на предложениот член; 
 - фотокопија од документ за лична идентификација на предложениот член; 
 - заверен препис на дипломи за образование на предложениот член. За член на 
управен одбор, доколку образованието е стекнато во странство, дипломата треба да е 
призната како високо образовна квалификација стекната во странство од надлежен орган во 
Република Северна Македонија; 
 -доказ за претходното работно искуство на предложениот член; 
 - за член на управен одбор пополнет прашалник пропишан на Образец број 23 
„Прашалник за член на управен одбор на пензиско друштво“ од овој правилник; 
  - за член на надзорен одбор пополнет прашалник пропишан на Образец број 24 
„Прашалник за член на надзорен одбор на пензиско друштво“од овој правилник; 
 - изјава, од предложениот член, дадена под морална, материјална и кривична 
одговорност дека не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија и 
дејност од областа на правото, банкарството, сметководството,  осигурувањето,  управување 
со  средства и  инвестирање,  управување со задолжителни  пензиски  фондови или финанси-
ски услуги и дека  не е осудуван за кривично дело од областа на финансиите и банкарството и 
предизвикување на стечај на правно лице, заверена на нотар;   
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 -изјава од предложениот член, заверена на нотар, дадена под морална материјална и 
кривична одговорност дека е согласен да ја извршува  функцијата доколку добие одобрение,  
и  да се повлече од било која функција, доколку таа предизвикува конфликт на интереси 
согласно закон; 
 -препораки од најмалку две лица за искуството на предложениот член во пропишаните 
области, кои не се поврзани лица со заинтересираните лица кои би биле основачи и не се на 
раководна позиција во нив ; 
   -програма за работење на пензиското друштво и пензиските фондови изработена од 
предложениот член на управен одбор за периодот на неговиот мандат. Програмата треба да  
се однесува на неговиот делокруг на работа и треба да биде усогласена со програмите на сите 
предложени членови на управниот одбор; 
 -изјава за вработување  пропишана на Образец број 25 од овој правилник; 
 -  за лице кое се предлага за член на управен одбор кој има положено испит за 
инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство, 
заинтересираните лица кои би биле основачи доставуваат Уверение за положен стручен испит 
за инвестиционо советување издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија или Решение за издавање на уверение за инвестиционо советување од 
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за признавање на 
сертификат за инвестиционо советување стекнат во странство и 

- за членот на надзорен одбор кој се предлага како независен член,  заинтересираните 
лица кои би биле основачи доставуваат негова изјава дадена на Образец број 26 „Изјава на 
независен член на надзорен одбор на пензиско друштво“ од овој правилник. 
 г) за лицата од точка  б) од овој став:  
 - кратка биографија;  
 - фотокопија од документ за лична идентификација; 
 - заверен препис на дипломи за образование. Доколку образованието е стекнато во 
странство, дипломата треба да е призната како високо образовна квалификација стекната во 
странство од надлежен орган во Република Северна Македонија;  
 -доказ за претходното работно искуство на предложеното лице;   
 - изјава со која лицето е согласно да биде определено, да ги исполни сите услови про-
пишани со закон и да го извести управниот одбор на друштвото доколку биде поставено на 
функција или извршува активност која претставува конфликт на интерес и е забранета со за-
кон, заради одземање на неговите овластувања и одговорности и  
 - опис на стручните квалификации и на претходното професионално искуство со 
препораки. 
  Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови, доставуваат документација која содржи  информации за 
обезбедување квалитет на услуги со странки и тоа: 
 а) опис на  плановите  и  програмите  на  друштвото  за  овозможување  на лесен 
пристап на граѓаните низ целата земја кон друштвото, почитување на   законите  и другите   
прописи  за   известување   и   обезбедување на информации и овозможување лесен пристап 
до информациите за индивидуалните сметки на членовите и пензионираните членови, како и 
информации за постапките за решавање на поплаките од членовите и на пензионираните 
членови на  задолжителниот пензиски фонд и 
 б) опис на начинот  на  извршување на обврските на друштвото кон Агенцијата  
вклучувајќи ги плановите за навремено доставување на сите потребни извештаи, документи и 
информации до Агенцијата.  
 

Член 5 
 Заинтересираните лица ги доставуваат барањата заедно со потребната документација 
во запечатен и обележан плик - пакет со полн назив и точна адреса на испраќачот-
заинтересираното  лице, заедно со пропратно писмо надвор од пликот – пакетот. 
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            Пропратното писмо се евидентира, при што се запишуваат датумот и времето на прием 
како и евиденциониот број. Документите доставени како составен дел од барањето остануваат 
во Агенцијата.    
 

Член 6 
  Заинтересираните лица ги доставуваат барањата заедно со потребната документација 
на македонски јазик. Барањата со документацијата на странски јазик ги доставуваат во 
нивниот оригинал и со заверен превод на македонски јазик од постојан судски преведувач во 
Република Северна Македонија. 

 
Член 7 

       По приемот на барањата, Агенцијата може, од заинтересираните лица да побара доста-
вување на дополнителни документи и податоци. 

       Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и доку-
ментација и за таа цел може: 

 а) да побара информација од Управата за финансиско разузнавањеили соодветна 
институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски орга-
ни и институции вo               Република Северна Македонија и во странство; 

б) да прибира документи и податоци од други извори; 
        в) да спроведува интервју со предложениот кандидат за член на управен одбор за 

начинот на спроведување на програмата за работа на идното друштво и пензиските фондови, 
со кое ги оценува неговите организациски способности и 

 г) да спроведе тестирање на предложениот кандидат за член на управен одбор за 
познавање на прописите од областа на капитално финансирано пензиско осигурување 
односно познавање на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 

осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Законот 
за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финанасирано пензиско 
осигурување, подзаконските акти кои произлегуваат од овие закони, како и други прописи од 
областа на финансиите кои се од значење за работењето на пензиското друштво и пензиските 
фондови.  

 

    Член 8  
 Заинтересираните лица треба да уплатат надомест за барање за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и барање за 
добивање одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд определен со одлука на 
Агенцијата.  
  Со доставување на барањата од член 2 на овој правилник, заинтересираното лице 
приложува изјава со која се откажува доброволно и свесно од сите барања кои се поврзани со 
трошоците поврзани со постапката наведена во Образец бр.9 “Изјава на заинтересирани лица 
за основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови„ од овој правилник. 

  
Член 9 

Агенцијата обезбедува транспарентност во постапката преку:  
а) информирање за постапката на веб страницата на Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување (www.mapas.mk); 
б) давање јасни инструкции, правила и услови, рокови на постапката и можност за 

пристап до неопходните информации и потребната документација, како и за поднесување на 
барањата со потребна документација и 

в) навремено известување за донесените одлуки во постапкатата на заинтересираните 
лица и пошироката јавност. 
  

Член 10 
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  Агенцијата обезбедува доверливост и тајност на информациите содржани во 
документацијата поднесена од страна на заинтересираните лица во текот на постапката. 
 

Член 11 
   Секој обид на заинтересираните лица за директно или индиректно вршење на влијание 
во врска со постапката, може да предизвика донесување одлука од страна на Агенцијата со која 
се одбиваат барањата на заинтересираните лица. 
 

Член 12 
 Агенцијата одлучува за барањата во рок од 60 дена од денот на нивниот прием. 

 
Член 13 

 Агенцијата издава дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови и условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд на 
заинтересираните лица, врз основа на документите и  информациите од член 2, 3, 4 и 7  од овој 
правилник, доколку не е спротивно на интересите на осигурениците кои би можеле да се зачленат 
во идниот задолжителен пензиски фонд или станат пензионирани членови во иден задолжителен 
пензиски фонд кој ќе се основа согласно Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување и по оценка за исполнување на следните услови:  

 а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозво-
ла, во предложеното друштво ќе биде уплатена основната главнина пропишан со Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување; 

 б) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите распола-
гаат со финансиски средства за таа намена; 

 в) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите ги испол-
нуваат условите за основачи од член 14 и 15 од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

 г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени 
за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото 
управување, ги исполнуваат условите утврдени со Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

 д) документите поднесени согласно член 2, 3, 4 и 7 од овој правилник содржат одред-
би кои нема да ги загрозат интересите на членовите и на пензионираните членови на  
задолжитениот пензиски фонд или во тие документи не се содржани одредби со кои во довол-
на мера се заштитени тие интереси; 

ѓ) барателите докажале дека обезбедиле или ќе обезбедат навремено склучување до-
говори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување; 

е) предложениот назив на идното друштво или називот на идниот задолжителен пен-
зиски фонд нема да ги доведе во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани 
членови на фондот или било кое друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и 
задолжителниот пензиски фонд; 

ж) работењето на друштвото и на задолжителниот пензиски фонд ќе се врши согласно 
со стандардите на управување со задолжителни пензиски фондови и добрите деловни обичаи;  

з) од документите и од податоците произлегува дека идното друштво нема да врши други 
дејности освен оние за кои е овластено врз основа на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување и кои се директно поврзани со управувањето со 
задолжителниот пензиски фонд. 

 Агенцијата нема да одобри барања со документација на  заинтересираните лица, кои 
содржат неточни податоци и кои се во спротивност со Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување и овој правилник. 
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Член 14 
 Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 139-г од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 13 од овој правилник, 
Советот на експерти на Агенцијата донесува решение за издавање дозвола за основање на 
друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и условно одобрение за 
управување со задолжителен пензиски фонд  или решение  за одбивање на барањата. 
 Решението за издавање на дозволата за основање на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови и условното одобрение за управување со задолжителен 
пензиски фонд донесено од страна на Советот на експерти на Агенцијата, се доставува на 
заинтересираните лица кои поднеле барања.  
 Решението за издавање на дозволата за основање на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови и условното одобрение за управување со задолжителен 
пензиски фонд  се објавува  во  “Службен   весник  на Република Северна Македонија” по 
конечноста на решението. 
 Дозволата за основање на друштво за управување со задолжителни  пензиски 
фондови и условното одобрение за управување со задолжителен пензиски пензиски фонд  се 
издаваат по објавувањето на решението во „Службен весник на Република Северна 
Македонија”.  

 
Член 15 

 Заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање на друштво за 
управување со задолжителни пензиски фондови  и условно одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд се должни да основаат друштво согласно поднесената 
документација, врз основа на Законот за трговски друштва и Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување. Друштвото треба да биде основано во рок од 
90 дена од приемот на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата може да го продожи 
рокот за најмногу 90 дена.  

 Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање на 
друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и условно одобрение за 
управување  со задолжителен пензиски фонд, не основаат друштво во рокот определен во ста-
вот (1) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање. 

Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ја известува Агенцијата 
за основањето и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 
30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверена копија од статутот  на 
друштвото, последните верзии на документите од член 4 став (1) точки (г) и (з) од овој 
правилник и други документи во врска со работењето со задолжителниот пензиски фонд 
пропишани од Агенцијата. 

Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 39-д став (3) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Советот на експерти на 
Агенцијата донесува решение за полноважност на условното одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд, кое по неговата конечност се објавува  во  “Службен   весник  на 
Република Северна Македонија”. 

 По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд 
Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  
 Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот 
на запишување во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови. 

Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови во рок од 90 дена од 
денот на полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд,  треба 
да се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување.  
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 Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови не може да отпочне со 
активности на управување со задолжителен пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на 
јавното мислење пред добивање на дозволата за основање и одобрението за управување со 
задолжителен пензиски фонд, пред уписот во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија и пред датумот определен од Агенцијата. 
 

Член 16 
 На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола за основање на друштво 

за управување со задолжителни пензиски фондови и условно одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд, Агенцијата им доставува решение со образложение за одбива-
њето. Ова решение е достапно за јавноста, преку веб страната на Агенцијата. 

Против решението од став 1 на овој член заинтересираното лице може да поднесе тужба 
за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на 
решението. 
 

III. Начин и постапка за добивање дозвола за основање на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови и одобренија за управување со 

задолжителен и доброволен пензиски фонд 
 

Член 17 
Заради добивање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и 

доброволни пензиски фондови и одобренија за управување со  задолжителен и доброволен 
пензиски фонд, заинтересираните лица, до Агенцијата, доставуваат:  

а) барање за добивање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни  
и доброволни пензиски фондови;  

б) барање за добивање одобрение за управување со  задолжителен пензиски фонд;  
в) барање за добивање одобрение за  управување со доброволен пензиски фонд;   
г) барање за запишување на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на 

задолжителни и доброволни пензиски фондови и 
д) барање за запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на 

задолжителни и доброволни пензиски фондови. 
Кон барањата од став (1) на овој член, заинтересираните лица ја   доставуват  

документација наведена во членовите 18 и 19 од овој правилник. 
Барањата од став (1) од овој член се поднесуваат потпишани од законските  застапници 

или овластените потписници на лицата кои би биле основачи на друштво. Доколку има повеќе 
лица кои имаат интерес да настапат како еден барател, барањата со документација се поднесуваат 
потпишани  и од овластениот застапник на сите  заинтересирани лица. 

Заинтересираните лица ги доставуваат барањата од став (1) на овој член на Образец бр.2 
„Барање за добивање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови”, Образец бр.4 „Барање за добивање одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд”,  Образец бр.5 „Барање за добивање одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд”, Образец бр.21 “Барање за запишување на задолжителен пензиски 
фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови” и Образец бр.22 
“Барање за запишување на доброволен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови“ од овој правилник. 
  Повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден барател за тоа доставуваат изјава на 
Образец бр.7 „Изјава за учество од група правни лица како заинтересирано лице за основање на 
друштво за управување со задолжитени и доброволни пензиски фондови” од овој правилник. 
Изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на 
секое заинтересирано лице. Доколку законскиот застапник или овластениот потписник на 
некое од  правните лица од групата не ја потпише изјавата, ќе се смета дека тоа лице не е 
член на групата. 
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Член 18 
Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со задолжителни 

и доброволни пензиски фондови, доставуваат документи со правни и финансиски информации и 
тоа: 

а) изјава  заверена  од  нотар  или  друг  со  закон  овластен  орган,  со  содржина 
дефинирана во Образец бр.10 „Изјава на заинтересирани лица за основање на друштво за 
управување со задолжителни и доброволни  пензиски фондови” од овој правилник. Изјавата 
треба да биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на 
заинтересираното лице кое ги доставува барањата. Во случај на група правни лица како 
заинтересирано лице, изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или 
овластениот потписник на секое заинтересирано лице. Доколку законскиот застапник на 
некое од правните лица од групата не ја потпише изјавата, ќе се смета дека тоа лице не е 
член на групата; 
 б) извештај за промените во основната главнина и резервите, со состојба не постара од  
шест месеци пред датумот на поднесување на барањата со документација, ревидиран од 
надворешен овластен ревизор согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, со кој се потврдува дека секое од заинтересираните лица кои би биле 
основачи на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови има 
главнина најмалку во износ од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Северна Македонија;  
 в) заверена копија од договор на правни лица кои дејствуваат заеднички, согласно 
Законот за трговски друштва согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва (доколку таков договор е склучен); 

г) за секое заинтересирано лице кое би било основач : 
-  заверена копија од основачките акти односно статут на друштвата; 
- извадок од Централен регистар на Република Северна Македонија во кој е  

регистрирано, односно  извадок  од соодветна институција под чија јурисдикција е  правното 
лице, не  постар  од три месеци; 

- имиња и адреси на членови на органот на управување; 
- заверени копии од последните три годишни финансиски извештаи ревидирани од 

надворешен овластен ревизор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, како и секој дополнителен доказ потребен за да се докаже дека се исполне-

ти условите од членот 24 и 26  од  Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување; 

- список на менаџерскиот тим со податоци  за  компетентност, стручност и искуство 

согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски друштва; 
- список на поврзаните лица согласно член 4 точка 12) од Законот за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување и објаснување на карактерот на таквата 
поврзаност; 

 -извод од акционерската книга од Централниот депозитар за хартии од вредност за 
домашни правни лица,односно од овластен субјект согласно прописите што важат во 
матичната земја за странските правни лица, не постар од 30 дена пред поднесување на 
барањата со  документацијата; 

 - потврда од  надлежен  суд  или  овластен  субјект согласно  прописите  што важат во 
матичната земја дека не е отворена постапка  за  стечај  или  не е  во  постапка  на  
ликвидација, не  постара  од  три месеци; 

 - потврда  од  овластен  субјект  согласно  прописите  што  важат  во  матичната земја  
дека ги  има  платено  даноците, придонесите  и другите јавни давачки, не постара од три 

месеци; 
- документ со  кој  се потврдува  дека на датумот на поднесување на барањата, 

основачите на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови кои се 
странски финансиски институциии имаат рејтинг препорачлив за инвестирање од  реномирани  
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меѓународни  кредитни  рејтинг  агенции  најмалку  за  период  од една година пред да се пријават 
како основачи согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски друштва;  

 - документ за дадени средства на заинтересираното лице под хипотека, во залог или на 
друг начин оптоварени и 

г) изјава потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник  на  секое 
заинтересирано лице дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен и 
доброволен пензиски фонд друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови ќе се вклучи во Центарот. Во случај на група правни лица како заинтересирано лице, 
изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на 
секое заинтересирано лице.  

Заинтересираните лица, кои би биле основачи на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови, кои на датумот на поднесување на барањата 
ќе држат 51% од основната главнина на друштвото, доставуваат документи кои содржат 
информации за  искуство  во управување со средства и тоа за: 
 а) вкупно управувани средства: 
 - вкупниот број на управувани фондови и нивна распореденост по вид, по број на 
членови, по големина и по земји или  
 - вкупните средства со кои управуваат и нивна распореденост по вид, големина и по 
земји;  
 б) искуството во управување со ризици, усогласеност со прописи, сметководство, 
евиденција на сметки, известување до надлежните органи, вршење маркетинг, 
административни услуги и исплата на средства.;   
 в) искуството на мали пазари и во земји во развој во обучување на персонал,  
едукација на  потенцијални  членови,  придонес  во  развивање  на локални пазари на капитал 
и нови инвестициони или финансиски инструменти,  искуство  во  развивањето,  примената  и  
надгледувањето  на инвестиционата политика и сл; 
            г)  бројот на години на управување со средства и бројот на клиенти; 
            д) број на години и опис на работењето како финансиска  институција  во земјата и 
            ѓ) препораки за работењето на заинтересираните   лица   од   овластени институции и 
други  документи со кои може да се докаже бараното искуство. 
 Доколку нема заинтересирани лица  кои би биле основaчи на друштво за управување 
со задолжителни и доброволни пензиски фондови кои на датумот на поднесување на 
барањата држат 51% од основната главнина на друштвото, секое од заинтересираните лица ги 
доставува документите од став (2) на овој член. 
 

 
Член 19 

      Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови доставуваат документација која содржи 
информации за планираната организација и работење на друштвото и задолжителниот и 
доброволниот пензиски фонд  и тоа: 

 а) нацрт  статут  на  друштвото; 
 б) програма за имплементирање на основањето на друштвото и на задолжителниот и 

доброволниот пензиски фонд; 
  в) организационен план за структурата на друштвото, вклучувајќи видови и број на 
внатрешни организациони облици на друштвото, број  на  вработени  итн., како и план  за 
развој  на  друштвото со опис и  графички  приказ  кој  ги  прикажува фазите и времето на 
нивното извршување и нивната меѓусебна зависност; 

г) нацрт статут на задолжителниот пензиски фонд и нацрт статут на  доброволниот  
пензиски  фонд  со  кои  ќе управува; 

д) деловен план кој содржи поединости за надоместоци и провизии во врска со   
задолжителниот и доброволниот пензиски фонд; 
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ѓ) финансиска  проценка  на  друштвото, на задолжителниот и доброволниот 
пензиски фонд што треба да вклучи проекции за вкупните приходи и расходи за  најмалку  
пет години и тоа во три сценарија „оптимистичко,  реално  и  песимистичко”; 

е) информативен проспект за задолжителен и доброволен пензиски фонд и програма 
за инвестиционата стратегија на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, опис на 
инвестиционите цели, репери кои ќе се користат и предлог за иницијална алокација на 
портфолиото; 

ж) внатрешни правила на однесување и на почитување на законите и процедурите од 
страна на друштвото и неговите вработени, особено правила со кои ќе се избегне конфликт 
на интереси при инвестирање на средствата на  задолжителниот и доброволниот пензиски   

фонд; 
з) нацрт-договор со чувар на имот во Република Северна Македонија кој е во 

согласност со одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, нацрт-договор со чувар на имот во Република Северна Македонија кој е во 
согласност со одредбите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување како и: 

  - ревидирани финансиски извештаи на чуварот на имот за последните три години од 
надворешен овластен ревизор. согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 

  - акт за внатрешната структура на чуварот на имот од кој е видливо дека е основан 
сектор/оддел задолжен за изаршување на функцијата чувар на имот; 
  - приказ на организациска структура на одделот/секторот за чување на имот; 
  -  краток опис на информатичкот систем на чуварот на имот; 
  - дополнителни информации за чуварот на имот содржани во Образец Бр.12 
„Информации за чувар на имот” од овој правилник; 
 ѕ) план за маркетинг и контрола на маркетингот кој ги вклучува и предложените 
стратегии за ангажирање, обучување и исплаќање на агенти; 
и) предлог   со   кој надворешен овластен ревизор има   намера   да   соработува,   како   и 
информација  за  надворешните  соработници  со  опис  на  нивните  услуги  и начинот на кој 
тие ќе бидат надгледувани од страна на друштвото; 
 ј) опис на процедурите и софтверските апликации за зачленување, исплата на 
програмирани повлекувања, отварање и ажурирање на индивидуалните сметки, доброволните 
индивидуални и професионални сметки, истражување и решавање било какви  
неусогласености,  редовно  одржување  на  базата  на  податоци  на членовите и на 
пензионираните членови и за обезбедување  точен и навремен процес на управување со 
индивидуалните, доброволните индивидуални и професионални сметки;  
 к) опис  на  компјутерските  и  комуникациските  системи,   системите  и процедурите за 
чување  и заштита (бекап), процедурите и контролите за заштита  на  информациите, главните  
софтверски  комјутерски програми кои ќе се користат, сметководствениот софтвер кој ќе се 
користи и кој треба да ги задоволи барањата на меѓународните  и македонските  
сметководствени  стандарди, како и административниот софтвер кој ќе се користи, вклучувајќи 
софтвер за евиденција на индивидуалните сметки на членовите и пензионираните членови на 
пензиските фондови и неговата  флексибилност  брзо  да  се  усогласи  со измените во 
процедурите и прописите; 
 л) програма за спречување на перење пари;   
 љ)кодекс за добро корпоративно управување на пензиското друштво и 
 м) програма за воспоставување ефикасни контролни механизми за ублажување на сите 
ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на 
задолжителниот и доброволниот пензиски фонд. 
   Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови доставуваат документација која содржи 
информации за планирани раководни и одговорни лица на друштвото и тоа: 



14 

 

14 

 

 а) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друш-
твото; 
 б) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да 
бидат одговорни за инвестиционите одлуки, пресметка на програмирани повлекувања, 
управување со ризици, индивидуални сметки, внатрешна ревизија, маркетинг и контрола на 
агенти;  
 в) за лицата од точка а) од овој став потребно е да се достават документите наведени во 
член 4 став (2) точка в) од овој правилник; 
 г) за лицата од точка б) од овој став потребно е да се достават документите наведени во 
член 4 став (2) точка г) од овој правилник; 
   Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови, доставуваат документација која содржи  
информации за обезбедување квалитет на услуги со странки и тоа: 

а) опис на  плановите  и  програмите  на  друштвото  за  овозможување  на лесен 
пристап на граѓаните низ целата земја кон друштвото, почитување на   законите   и   
другите   прописи   за   известување   и   обезбедување на информации и овозможување 

лесен пристап до информациите за индивидуалните, доброволните  индивидуални и 
професионални сметки на членовите и пензионираните членови, како и  информации  за  
постапките за решавање на поплаките од членовите и од пензионираните членови  на  

задолжителниот и доброволниот пензиски фонд и 
б) опис на начинот  на  извршување на обврските на друштвото кон Агенцијата  

вклучувајќи ги плановите за навремено доставување на сите потребни извештаи, документи 
и информации до Агенцијата. 
 

Член 20 
Заинтересираните лица ги доставуваат барањата заедно со потребната документација 

во запечатен и обележан плик - пакет со полн назив и точната адреса на испраќачот-
заинтересираното  лице, заедно со пропратно писмо надвор од пликот – пакетот. 
             Пропратното писмо се евидентира, при што се запишуваат датумот и времето на прием, 
како и евиденциониот број. Документите доставени како составен дел од барањето остануваат 
во Агенцијата. 
 

Член 21 
 Заинтересираните лица  ги доставуваат барањата заедно со  потребната 

документација на македонски јазик. Барањата со документацијата на странски јазик ги 
доставуваат во нивниот оригинал и со заверен превод на македонски јазик од постојан судски 
преведувач во Република Северна Македонија. 

 
Член 22 

         По приемот на барањата, Агенцијата може од заинтересираните лица да побара доста-
вување на дополнителни документи и податоци. 
         Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и доку-
ментација и за таа цел може: 

   а) да побара информација од Управата за финансиско разузнавањеили соодветна 
институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски орга-
ни и институции во Република Северна Македонија и во странство; 

   б) да прибира документи и податоци од други извори. 
           в) да спроведува интервју со предложениот кандидат за член на управен одбор за 

начинот на спроведување на програмата за работа на пензиското друштво и пензиските 
фондови, со кое ги оценува неговите организациски способности и 

     г) да спроведе тестирање на предложениот кандидат за член на управен одбор за 
познавање на прописите од областа на капитално финансирано пензиско осигурување 
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односно познавање на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Законот 
за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финанасирано пензиско 
осигурување, подзаконските акти кои произлегуваат од овие закони, како и други прописи од 
областа на финансиите кои се од значење за работењето на пензиското друштво и пензиските 
фондови. 

 
Член 23 

 Заинтересираните лица треба да уплатат надомест за барање за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и 
барања за добивање одобрение за управување со  задолжителен и доброволен пензиски 
фонд. 
  Со доставување на барањата од член 17 на овој правилник, заинтересираното лице 
приложува изјава со која се откажува доброволно и свесно од сите барања кои се поврзани со 
трошоците поврзани со постапката наведена во Образец бр.10 “Изјава на заинтересирани лица 
за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови „ од 
овој правилник. 
 

Член 24 
Агенцијата обезбедува транспарентност во постапката преку:  
а)  информирање за постапката на веб страницата на Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување (www.mapas.mk) 
б) давање јасни инструкции, правила и услови, рокови на постапката и можност за 

пристап до неопходните информации и потребната документација, како и за поднесување на 
барањата со потребна документација и 

в) навремено известување за донесените одлуки во постапкатата на заинтересираните 
лица и пошироката јавност. 

 
Член 25 

 Агенцијата обезбедува доверливост и тајност на информациите содржани во  
документацијата поднесена од страна на заинтересираните лица во текот на постапката. 
 

Член 26 
 Секој обид на заинтересираните лица за директно или индиректно вршење на влијание 
во врска со постапката, може да предизвика донесување одлука од страна на Агенцијата со која 
се одбиваат барањата на заинтересираните лица. 

 
Член 27 

Агенцијата одлучува за барањата во рок од 60 дена од приемот на барањата. 
 

Член 28 
Агенцијата издава дозвола за основање друштво за управување со задолжителни и 

доброволни пензиски фондови и условни одобренија за управување со задолжителен и 
доброволен пензиски фонд, врз основа на документите и информациите од член 17,18, 19 и 22  
од овој правилник, доколку не е спротивно на интересите на лицата кои би можеле да се зач-
ленат во идниот задолжителен пензиски фонд кој ке се основа согласно Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и идниот доброволен пензиски 
фонд кој ке се основа согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување, или станат пензионирани членови во иден задолжителен и/или доброволен 
пензиски фонд, како и по оценка за исполнување на следните услови: 

а) документите и расположливите податоци покажуваат дека заинтересираните лица 
располагаат со финансиски средства за таа намена; 
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б) документите и расположливите податоци покажуваат дека заинтересираните лица 
ги исполнуваат условите за основачи од член  24 и 26 од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

в) документите и расположливите податоци покажуваат дека лицата предложени за 
членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото 
управување ги исполнуваат условите утврдени со Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

г) предложениот назив на идното друштво за управување со задолжителни и со 
доброволни пензиски фондови или називите на задолжителниот и доброволниот пензиски 
фонд нема да ги доведат во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани членови 
на фондот или било кое друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и пензиските 
фондови и 

д) дека работењето на друштвото за управување задолжтелни и доброволни пензиски 
фондови и на задолжителниот и  доброволниот пензиски фонд ке се врши согласно 
стандардите на управување со пензиски фондови и добрите деловни обичаи. 

Агенцијата нема да одобри барања со документација на  заинтересираните лица кои 
содржат неточни податоци и кои се во спротивност со Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и овој правилник. 

 
Член 29 

 Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 56 од Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и член 28 од овој правилник, 
Советот на  експерти на Агенцијата донесува решение за издавање на дозвола за основање 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, условно одобрение 
за управување со задолжителен и пензиски фонд и условно одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд или решение за одбивање на барањата. 
  Решението, за издавање на дозволата за основање на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови и условни одобренија за управување со 
задолжителен и доброволен пензиски фонд, донесено од страна на Советот на експерти на 
Агенцијата се доставува на  заинтересираните лица кои поднеле барања. 
  Решението за издавање на дозволата за основање на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови и условни одобренија за управување со 
задолжителен и доброволен пензиски фонд се објавува во “Службен весник на Република 
Северна Македонија” по неговата конечност. 
                

 
Член 30 

Заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање на друштво за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и условни одобренија за 
управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд се должни да основаат друштво 
согласно поднесената документација, врз основа на Законот за трговски друштва и Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Друштвото треба да биде 
основано во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата 
може да го продожи рокот за најмногу 90 дена.  

Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање на 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и условни 
одобренија за управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд не основаат друш-
тво во рокот определен во ставот (1) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе 
дозволата за основање. 

 Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ја 
известува Агенцијата за основањето и уписот во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверена 
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копија од статутот на друштвото, последните верзии на документите од член 19 став (1) точки 
(г) и (з) од овој правилник и други документи во врска со работењето со задолжителниот и 
доброволниот пензиски фонд пропишани од Агенцијата. 
 Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 57 став (3) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Советот на експерти на 
Агенцијата донесува решение за полноважност на условните одобрение за управување со 
задолжителен и доброволен пензиски фонд, кое по неговата конечност се објавува  во  
“Службен   весник  на Република Северна Македонија”. 

По полноважноста на одобренијата за управување со задолжителен и доброволен 
пензиски фонд Агенцијата ги запишува задолжителниот и доброволниот пензиски фонд во 
регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и им определува 
идентификациски број.  
 Запишувањето на задолжителниот  и на доброволниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица 
наредниот ден од денот на запишување во регистарот на задолжителни и доброволни 
пензиски фондови. 

Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови во рок од 
90 дена од денот на полноважноста на одобренијата за управување со задолжителен и 
доброволен пензиски фонд,  треба да се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на 
пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.  
 Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не може да 
отпочне со активности на управување со пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на 
јавното мислење пред добивање на дозволата основање и одобренијата за управување со 
задолжителен и доброволен пензиски фонд, пред уписот во Централниот регистар на 
Република Северна Македонија и пред датумот определен од Агенцијата. 
 

 
Член 31 

 На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола за основање на друштво 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и условни одобренија за 
управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд, Агенцијата им доставува решение 
со образложение за одбивањето. Ова решение е достапно за јавноста, преку веб страната на 
Агенцијата. 

Против решението од став 1 на овој член заинтересираното лице може да поднесе тужба 
за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на 
решението. 

 
 

IV. Начин и постапка за добивање дозвола за основање на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 

 
Член 32 

Заради добивање дозвола за основање на друштво за управување со доброволни 
пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, 
заинтересираните лица, до Агенцијата, доставуваат барање за добивање дозвола за основање 
на друштво за управување со доброволни пензиски фондов, барање за добивање одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд и барањe за запишување на доброволниот пензиски 
фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови. 
 Кон барањата од став (1) од овој член, заинтересираните лица ја доставуваат 
документацијата наведена  во член 33 и 34 од овој правилник. 

Барањата од став (1) од овој член се поднесуваат потпишани од законските  застапници 
или овластените потписници на лицата кои би биле основачи на друштво. Доколку  има повеке 
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лица кои имаат интерес да настапат како еден барател, барањата со документација се поднесуваат 
потпишани и од овластениот застапник на сите заинтересирани лица. 

Заинтересираните лица ги доставуваат барањата од став (1)  на овој член на Образец бр.3 
„Барање за добивање дозвола за основање на друштво за управување со доброволни пензиски 
фондови”, Образец бр.5 „Барање за добивање одобрение за управување со доброволен пензиски 
фонд” и Образец бр.22 “Барање за запишување на доброволен пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови“од овој правилник. 
   Повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден барател за тоа доставуваат изјава на 
Образец бр.8 „Изјава за учество од група правни лица како заинтересирано лице за основање на 
друштво за управување со доброволни пензиски фондови” од овој правилник. Изјавата треба да 
биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на секое 
заинтересирано лице. Доколку законскиот застапник или овластениот потписник на некое  од  
правните лица од групата не ја потпише изјавата, ќе се смета дека тоа лице не е член на 
групата. 
 

 
Член 33 

  Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со доброволни 
пензиски фондови доставуваат документација која содржи информации за планираната 
организација и работење на друштвото и доброволниот  пензиски фонд  и тоа: 

а) изјава  заверена  од  нотар  или  друг  со  закон  овластен  орган,  со  содржина 
дефинирана во Образец бр.11 „Изјава на заинтересирани лица за основање на друштво за 
управување со доброволни пензики фондови” од овој правилник. Изјавата треба да биде 
потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник  на  заинтересираното  лице  
кое ги доставува барањата. Во случај на група правни лица како заинтересирано лице, изјавата 
треба да биде потпишана од законскиот застапник или овластениот потписник на секое 
заинтересирано лице. Доколку законскиот застапник или овластениот потписник на некое од 
правните лица од групата не ја потпише изјавата, ќе се смета дека тоа лице не е член на 
групата; 

б) извештај за промените во основната главнина и резервите, со состојба не постара 
од последните шест месеци пред датумот на поднесување на барањата со документација, 
ревидиран од надворешен овластен ревизор согласно Правилникот за поблиските услови за 
основање на пензиски друштва, со кој  се потврдува дека секое од заинтересираните лица кои 
би биле основачи  на друштво за управување со доброволни пензиски фондови и кои 
поседуваат 51% или повеќе од основната главнина на друштвото има: 

-сопствени средства најмалку во износ од 9.000.000 евра во денарска противвредност 

по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на 
пријавување за дозвола – доколку е банка; 

- главнина најмалку во износ од 3.000.000 евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на пријавување за 
дозвола – доколку е друштво за осигурување; 

- главнина најмалку во износ од 500.000 евра во денарска противвредност по среден 

курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на пријавување за 
дозвола – доколку е друштво за управување со инвестициони фондови;  

- главнина најмалку во износ од 5000.000 евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на пријавување за 
дозвола за останати финансиски институции; 

- главнина најмалку во износ од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден 

курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на пријавување за 
дозвола доколку е странско друштво за управување со пензиски фондови а потврден од страна 
на надворешен овластен ревизор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 
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в) заверена копија од договор на правни лица кои  дејствуваат заеднички, согласно 
Законот за трговски друштва согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва (доколку таков договор е склучен); 

г) за секое заинтересирано лице кое би било основач: 

-  заверена копија од основачките акти односно статут; 
- извадок од Централен регистар на Република Северна Македонија во  кој  е  

регистрирано,  односно  извадок  од соодветна институција под чија јурисдикција е правното  
лице,  кои  би  биле  основачи  на  друштвото, не  постар  од три месеци; 

- имиња и адреси на членови на органот на управување; 
- заверени копии од последните три годишни финансиски извештаи ревидирани од 

надворешен овластен ревозор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се испол-
нети условите од членот 24 и 25 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување; 

- список на менаџерскиот тим со  податоци  за  компетентност,  стручност  и  искуство 
согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски друштва; 

- список на поврзаните лица согласно член  4  точка 12) од  Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување и објаснување на карактерот на таквата 
поврзаност; 

 - извод од акционерската книга од Централниот депозитар за хартии од вредност за 
домашни правни лица, односно од овластен субјект согласно прописите што важат во 
матичната земја за странските правни лица, не постар од 30 дена пред поднесување на 
барањата со документацијата; 

 - потврда од  надлежен  суд  или  овластен  субјект, согласно  прописите  што важат 
во матичната земја, дека не е отворена постапка  за  стечај  или  не е  во  постапка  на  
ликвидација, не   постара  од  три месеци; 

 - потврда  од  овластен  субјект  согласно  прописите  што  важат  во  матичната земја  
дека ги  има  платено  даноците, придонесите  и другите јавни давачки, не постара од три 
месеци; и 

- документ за дадени средства на заинтересираното лице, под хипотека, во залог или 
на друг начин оптоварени  

д) изјава потпишана од од законскиот застапник или овластениот потписник  на  секое 
заинтересирано лице дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски 
фонд друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот. Во 
случај на група правни лица како заинтересирано лице, изјавата треба да биде потпишана од 
законскиот застапник или овластениот потписник на секое заинтересирано лице.  
„Заинтересираните лица, кои би биле основачи на друштво за управување со доброволни 
пензиски фондови, кои  на датумот на поднесување на барањата ќе држат 51% од основната 
главнина на друштвото, доставуваат документи кои содржат информации за  искуство  во 
управување со средства и тоа за: 
 а) вкупно управувани средства: 
 - вкупниот број на управувани фондови и нивна распореденост по вид, по број на 
членови, по големина и по земји или  
 - вкупните средства со кои управуваат и нивна распореденост по вид, големина и по 
земји;  
 б) искуството во управување со ризици, усогласеност со прописи, сметководство, 
евиденција на сметки, известување до надлежните органи, вршење маркетинг, 
административни услуги и исплата на средства;   
 в) искуството на мали пазари и во земји во развој во обучување на персонал,  
едукација на  потенцијални  членови,  придонес  во  развивање  на локални пазари на капитал 
и нови инвестициони или финансиски инструменти,  искуство  во  развивањето,  примената  и  
надгледувањето  на инвестиционата политика и сл; 
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            г)  бројот на години на управување со средства и бројот на клиенти; 
            д) број на години и опис на работењето како финансиска  институција  во земјата и 
            ѓ) препораки за работењето на заинтересираните   лица   од   овластени институции и 
други  документи со кои може да се докаже бараното искуство.“ 

Доколку нема заинтересирани лица  кои би биле основaчи на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови кои на датумот на поднесување на барањата држат 51% од 
основната главнина на друштвото, секое од заинтересираните лица ги доставува документите од 
став (2) на овој член. 
 

Член 34 
     Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со доброволни 

пензиски фондови доставуваат документација која содржи информации за планираната 
организација и работење на друштвото и доброволниот  пензиски фонд  и тоа: 

а) нацрт  статут  на  друштвото; 
б) програма за имплементирање на основањето на друштвото и на доброволниот  пензиски 

фонд ; 

 в) организационен план за структурата на друштвото, вклучувајќи видови и број на 
внатрешни организациони облици на друштвото, број  на  вработени  итн., како и план  за 
развој  на  друштвото со опис и  графички  приказ  кој  ги  прикажува фазите и времето на 

нивното извршување и нивната меѓусебна зависност; 
г) нацрт  статут  на доброволниот пензиски  фонд  со  кој  ќе управува; 
д) деловен план кој содржи поединости за надоместоци и провизии во врска со 

доброволниот пензиски фонд; 
ѓ) финансиска  проценка  на  друштвото и на доброволниот пензиски фонд  што треба да 

вклучи проекции за вкупните приходи и расходи за  најмалку  пет години и тоа во три сценарија 
„оптимистичко,  реално  и  песимистичко”; 

е) информативен проспект за доброволен пензиски фонд и програма за инвестиционата 
стратегија на доброволниот пензиски фонд, опис на инвестиционите цели, репери кои ќе се 
користат и предлог за иницијална алокација на портфолиото; 

ж) внатрешни правила на однесување и на почитување на законите и процедурите од 
страна на друштвото и неговите вработени, особено правила со кои ќе се избегне конфликт на 
интереси при инвестирање на средствата на доброволниот пензиски фонд; 

з) нацрт-договор со чувар на имот во Република Северна Македонија кој е во согласност со 
одредбите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување како  и : 

- ревидирани финансиски извештаи на чуварот на имот за последните три години од 
надворешен овластен ревизор. согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 

 - акт за внатрешната структура на чуварот на имот од кој е видливо дека е основан 
сектор/оддел задолжен за изаршување на функцијата чувар на имот; 

- приказ на организациска структура на одделот/секторот за чување на имот; 
-  краток опис на информатичкот систем на чуварот на имот; 

- дополнителни информации за чуварот на имот содржани во Образец Бр.12 „Информации 
за чувар на имот” од овој правилник; 

ѕ) план за маркетинг и контрола на маркетингот кој ги вклучува и предложените стратегии за 
ангажирање, обучување и исплаќање на агенти; 

и) предлог   со   кој надворешен овластен ревизор  има   намера   да   соработува,   како   и 
информација  за  надворешните  соработници  со  опис  на  нивните  услуги  и начинот на кој тие ќе 
бидат надгледувани од страна на друштвото; 

 ј) опис на процедурите и софтверските апликации за зачленување, исплата на 

програмирани повлекувања, отварање и  ажурирање  на  доброволните индивидуални и 
професионални сметки,  истражување  и  решавање  било какви  неусогласености,  редовно  
одржување  на  базата  на  податоци  на членовите и пензионираните членови и за обезбедување  
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точен и навремен процес на управување со доброволните  индивидуални и професионални сметки; 
и 

 к) опис  на  компјутерските  и  комуникациските  системи, системите  и процедурите за 
чување  и заштита (бекап) , процедурите и контролите за заштита  на  информациите, главните 

софтверски комјутерски програми кои ќе се користат, сметководствениот софтвер кој ќе се користи 
и кој треба да ги задоволи барањата на меѓународните и македонските сметководствени стандарди, 
како и административниот софтвер кој ќе се користи, вклучувајќи софтвер за евиденција  на 
доброволни  индивидуални и професионални сметки на членовите и пензионираните членови на 
пензиските  фондови  и  неговата  флексибилност  брзо  да  се  усогласи  со измените во 
процедурите и прописите; 

л) програма за спречување на перење пари;  
љ)кодекс за добро корпоративно управување на пензиското друштво и 

             м) програма за воспоставување ефикасни контролни механизми за ублажување на сите 
ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на доброволниот 
пензиски фонд.   

   Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со  доброволни 

пензиски фондови доставуваат документација која содржи информации за планирани раководни и 
одговорни лица на друштвото и тоа: 

а) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштво-
то.  

б) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да 
бидат одговорни за инвестиционите одлуки, пресметка на програмирани повлекувања, 
управување со ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на 

агенти;  
в) за лицата од точка а) од овој став потребно е да се достават документите наведени 

во член 4 став (2) точка в) од овој правилник и 
 г) за лицата од точка б) од овој став потребно е да се достават документите наведени 
во член 4 став (2) точка г) од овој правилник. 

Заинтересираните лица кои би биле основачи на друштво за управување со доброволни 

пензиски фондови, доставуваат документација која содржи  информации за обезбедување  
квалитет на услуги со странки и тоа : 

а) опис на  плановите  и  програмите  на  друштвото  за  овозможување  на лесен пристап на 
граѓаните низ целата земја кон друштвото, почитување на   законите   и   другите   прописи   за   
известување   и   обезбедување на информации и овозможување лесен пристап до информациите 
за доброволните  индивидуални и професионални сметки на членовите и пензионираните членови, 

како и  информации  за  постапките за решавање на поплаките од членовите и пензионираните 
членови на  доброволниот пензиски фонд и 

б) опис на начинот  на  извршување на обврските на друштвото кон   Агенцијата  вклучувајќи 
ги плановите за навремено доставување на сите потребни извештаи, документи и информации до 
Агенцијата.  
 

Член 35 
Заинтересираните лица ги доставуваат барањата заедно со потребната документација во 

запечатен и обележан плик - пакет со полн назив и точната адреса на испраќачот-заинтересираното  
лице, заедно со пропратно писмо надвор од пликот – пакетот. 

Пропратното писмо се евидентира, при што ќе бидат запишани датумот и времето на 
прием, како и евиденциониот број. Документите доставени како составен дел од барањето  
остануваат во Агенцијата.    

 
Член 36 

 Заинтересираните лица  ги доставуваат барањата заедно со  потребната документација на 
македонски јазик. Барањата со документацијата на странски јазик ги доставуваат во нивниот 
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оригинал и со заверен превод на македонски јазик од постојан судски преведувач во Република 
Северна Македонија. 

 
Член 37 

  По приемот на барањата, Агенцијата може, од заинтересираните лица да побара доставу-
вање на дополнителни документи и податоци. 

  Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и докумен-
тација и за таа цел може: 

а) да побара информација од Управата за финансиско разузнавањеили соодветна 
институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и 

институции во Република Северна Македонија и во странство ; 
б) да прибира документи и податоци од други извори; 
в) да спроведува интервју со предложениот кандидат за член на управен одбор за начинот 

на спроведување на програмата за работа на пензиското друштво и пензиските фондови, со кое ги 
оценува неговите организациски способности и 

г) да спроведе тестирање на предложениот кандидат за член на управен одбор за 

познавање на прописите од областа на капитално финансирано пензиско осигурување односно 
познавање на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за исплата на пензии и 

пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување, подзаконските акти кои 
произлегуваат од овие закони, како и други прописи од областа на финансиите кои се од значење за 
работењето на пензиското друштво и пензиските фондови. 

 
Член 38 

 Заинтересираните лица треба да уплатат надомест за барање за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови и барање за добивање 
одобрение за управување со  доброволен пензиски фонд. 

 Со доставување на барањата од член 32 на овој правилник, заинтересираното лице 
приложува изјава, со која доброволно и свесно се откажува од сите барања кои се поврзани со  

трошоците од постапката, наведена во Образец бр.11 “ Изјава на заинтересирани лица за основање 
на друштво за управување со доброволни пензиски фондови„ од овој правилник. 
 

 Член 39 
Агенцијата обезбедува транспарентност во постапката преку:  
а)  информирање за постапката на веб страницата на Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување www.mapas.mk. 
б) давање јасни инструкции, правила и услови, рокови на постапката и можност за пристап 

до неопходните информации и потребната документација, како и за поднесување на барањата со 
потребна документација; и 

в) навремено известување за донесените одлуки во постапкатата на заинтересираните лица 
и пошироката јавност. 

 
Член 40 

 Агенцијата обезбедува доверливост и тајност на информациите содржани во  
документацијата поднесена од страна на заинтересираните лица во текот на постапката. 
 

Член 41 
 Секој обид на заинтересираните лица за директно или индиректно вршење на влијание 

во врска со постапката, може да предизвика донесување одлука од страна на Агенцијата со која 
се одбиваат барањата на заинтересираните лица. 
 

Член 42 
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 Агенцијата одлучува за барањата во рок од 60 дена од приемот на барањата. 
 

Член 43 
Агенцијата издава дозвола за основање друштво за управување со доброволни 

пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, врз 
основа на документите и информациите од член 32, 33 , 34 и 37, од овој правилник, доколку не 
е спротивно на интересите на лицата кои би можеле да се зачленат или станат пензионирани 
членови во идниот доброволен пензиски фонд кој ќе се основа согласно Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и по исполнување на следните 
услови:  

а) документите и расположливите податоци покажуваат дека заинтересираните лица 
располагаат со финансиски средства за таа намена; 

б) документите и расположливите податоци покажуваат дека заинтересираните лица 
ги исполнуваат условите за основачи од член  24 и 25 од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

в) документите и расположливите податоци покажуваат дека лицата предложени за 
членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото 
управување ги исполнуваат условите утврдени со Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

г) дека предложениот назив на идното друштво за управување со доброволни 
пензиски фондови или називот на доброволниот пензиски фонд нема да ги доведе во заблуда 
членовите, идните членови  или пензионирани членови на фондот или било кое друго лице 
кое би можело да има контакти со друштвото и пензискиот фонд; и 

  д) дека работењето на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и на 
доброволниот пензиски фонд ке се врши согласно стандардите на управување со пензиски 
фондови и добрите деловни обичаи. 

Агенцијата нема да одобри барања со документација на  заинтересираните лица, кои 
содржат  неточни податоци, и кои се во спротивност со Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување и овој правилник. 
 

Член 44 
Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 40  од Законот за 

доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и член 43 од овој правилник, Советот 
на експерти на Агенцијата донесува решение за издавање на дозвола за основање друштво за 
управување со  доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен 

пензиски фонд или решение за одбивање на барањата. 
Решението  за  издавање  на дозволата за основање на друштво за управување со 

доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 

донесено од страна на Советот на експерти на  Агенцијата им се доставува на  заинтересираните 
лица кои поднеле барања. 

Решението  за   издавање  на дозволата за основање на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови и условното одобрение за управување со доброволен пензиски 

фонд се објавуваат  во  “Службен   весник  на Република Северна Македонија” по конечноста 
на решението. 

Дозволата за основање на друштво за управување со доброволни  пензиски фондови 
и условното одобрение за управување со доброволен пензиски фонд се издаваат, по 
објавување на решението во “ Службен весник на Република Северна Македонија”.  

 
Член 45 

Заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање на друштво за 
доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски 
фонд се должни да основаат друштво согласно поднесената документација, врз основа на 



24 

 

24 

 

Законот за трговски друштва и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување. Друштвото треба да биде основано во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а 
од оправдани причини Агенцијата може да го продожи рокот за најмногу 90 дена.  

Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање на 
друштво за управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд  не основаат друштво во рокот определен во ставот 
(1) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање. 

Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ја известува Агенцијата за 
основањето и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 30 
дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверена копија од статутот на 
друштвото, последните верзии на документите од член 34 став (1) точки г) и з) од овој 
правилник и други документи во врска со работењето со доброволниот пензиски фонд 
пропишани од Агенцијата. 

Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 41 став (3) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Советот на експерти на 
Агенцијата донесува решение за полноважност на условното одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд, кое по неговата конечност се објавува  во  “Службен   весник  на 
Република Северна Македонија”. 

По полноважноста на одобрението за управување со доброволен пензиски фонд 
Агенцијата го запишува доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  
 Запишувањето на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот 
на запишување во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови. 

Друштво за управување доброволни пензиски фондови, во рок од 90 дена од денот на 
полноважноста на одобрението за управување со доброволен пензиски фонд,  треба да се 
вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување.  

Друштво за управување со доброволни пензиски фондови не може да отпочне со 
активности на управување со пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на јавното 
мислење пред добивање на дозволата за основање  и одобрението за управување со 
доброволен пензиски фонд, пред уписот во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија и пред датумот определен од Агенцијата. 

 
Член 46 

 На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола за основање на друштво 
за управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд, Агенцијата им доставува решение со образложение за одбивање-
то. Ова решение е достапно за јавноста, преку веб страната на Агенцијата. 

Против решението од став 1 на овој член заинтересираното лице може да поднесе тужба 
за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на 
решението. 

 
 

V. Начин и постапка за добивање дозвола за вршење на дејност - управување  со 
доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 

на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови 
 

Член  47 
Заради добивање дозвола за вршење на дејност – управување со доброволни 

пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, 
друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови основано согласно Законот за 



25 

 

25 

 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до Агенцијата, доставува бара-
ње за добивање дозвола за вршење на дејност – управување со доброволни пензиски 
фондови, барање за добивање условно одобрение за управување со доброволен пензиски 
фонд и барањe за запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови. 

Кон барањата од став (1) на овој член, друштвото за управување со задолжителни 
пензиски фондови (во натамошниот текст: барателот) ја доставува и  документацијата 
наведена во член 48 и 49  од овој правилник.  

 Барањата од став (1) од овој член се поднесуваат потпишани од законскиот застапник 
или овластениот потписник на друштвото на Образец бр.13” Барање за добивање дозвола за 
вршење дејност – управување со доброволни пензиски фондови од друштво за управуавње со 
задолжителни пензиски фондови “, Образец бр.15 „Барање за добивање одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд од друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови”  и Образец бр.22 “Барање за запишување на доброволен пензиски фонд во 
регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови” од овој правилник. 
 

Член 48 
  Барателот, заради добивање дозвола за вршење дејност - управување со доброволни 

пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд ја доставува 
следната документација со правни и финансиски информации: 

а) Изјава заверена од нотар или друг со закон овластен орган со содржина 
дефинирана во Образец бр.19 „Изјава на друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови” од овој правилник. Изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или 
овластениот потписник на  друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови; 

б) одлука за проширување на дејноста на друштвото за управување со задолжителни 
пензиски фондови донесена од страна на Собранието на акционери на друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондови и други одлуки за измена на тоа друштво; 

в) извештај за промените во основната главнина и резервите, со состојба не постара од 
шест месеци пред датумот на поднесување на барањата со документација, ревидиран од 
надворешен овластен ревизор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, со кој се потврдува дека секој од акционерите на барателот има основна 
главнина најмалку во износ од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Северна Македонија; 

г) заверена копија од договор на правни лица кои дејствуваат заеднички, согласно 
Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 

г) изјава заверена  од  нотар дека по добивање на одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд, друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови ќе се вклучи во Центарот, во делот на исплата на пензиски надоместоци од доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување. Изјавата треба да биде потпишана од 
законскиот застапник или овластениот потписник на  друштвото за управување со 
задолжителни пензиски фондови; 

д) за секој акционер на барателот : 
- изјава заверена од нотар или друг со закон овластен орган со содржина дефинирана 

во Образец бр.17 „Изјава на акционер на друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови” од овој правилник. Изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или 
овластениот потписник на секој акционер на друштвото за управување со задолжителни 
пензиски фондови; 

- заверена копија од основачките акти односно  статут;  
- извадок од Централен регистар на Република Северна Македонија во  кој  се  

регистрирани,  односно  извадок  од соодветна институција под чија јурисдикција е  правното  
лице,  за  секој од акционерите на барателот, не  постар  од три месеци; 
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- имиња и адреси на членови на органот на управување; 
- заверени копии од последните три годишни финансиски извештаи ревидирани од 

надворешен овластен ревозор , согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, како и секој дополнителен доказ потребен за да се докаже дека се испол-
нети условите од членот 24 и 26 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување; 

-список на менаџерскиот тим на секој акционер со податоци за  компетентност, 
стручност и искуство согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски 
друштва; 

-список на поврзаните лица со акционерите согласно член 4 точка 12) од Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и објаснување на карактерот на 
таквата поврзаност; 

 - извод од акционерска книга од Централен депозитар за хартии од вредност за 
домашни правни лица, односно од овластен субјект согласно прописите што важат во 
матичната земја за странските правни лица, за секој од акционерите на барателот, не постар 
од 30 дена пред поднесување на барањата со  документацијата; 

 - потврда од  надлежен  суд,  или  овластен  субјект согласно  прописите  што важат  во  
матичната  земја дека не е отворена постапка  за  стечај  или не е  во  постапка  на  
ликвидација, не постара  од  три месеци; 

 - потврда  од  овластен  субјект  согласно  прописите  што  важат  во  матичната земја  
дека секој од акционерите ги  има  платено  даноците, придонесите  и другите јавни давачки, 
не постара од три месеци; 

- документ   со   кој   се  потврдува   дека на датумот на поднесување на барањата, 
акционерите кои се странски финансиски институциии имаат рејтинг препорачлив за 
инвестирање од  реномирани  меѓународни  кредитни  рејтинг  агенции  најмалку  за  период  
од една година пред да се пријават како основачи согласно Правилникот за поблиските услови 
за основање на пензиски друштва; и 

- документ за дадени средства на барателот, под хипотека, во залог или на друг начин 
оптоварени. 

 
Член 49 

Барателот доставува документација која содржи информации за планираната 
организација и работење на идното друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови и тоа:  

а) нацрт на статут на идното друштво односно пречистен текст со внесени измени 
согласно одлуките од член 48 точка б) од овој правилник; 

б) програма за работење на идното друштво и доброволниот пензиски фонд; 
 в) организационен план за структурата на идното друштво, вклучувајќи видови и број на 
внатрешни организациони облици на друштвото, број  на  вработени  итн., како и план  за 
развој  на  друштвото со опис и  графички  приказ  кој  ги  прикажува фазите и времето на 
нивното извршување и нивната меѓусебна зависност; 

г)  нацрт на статут на доброволниот пензиски фонд со кој ке управува; 
д) деловен план кој содржи поединости за надоместоци и провизии во врска со   

задолжителниот и доброволниот пензиски фонд; 
ѓ) финансиска  проценка  на  друштвото, на задолжителниот и доброволниот пензиски 

фонд  што треба да вклучи проекции за вкупните приходи и расходи за најмалку  пет години и 
тоа во три сценарија „оптимистичко,  реално  и  песимистичко”; 

е) информативен проспект за задолжителен и доброволен  пензиски и програма за ин-
вестициската стратегија на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, опис на 
инвестиционите цели, репери кои ќе се користат и предлог за иницијална алокација на 
портфолиото; 
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ж) внатрешни   правила   на   однесување и  на почитување на законите и процедурите 
од страна на друштвото и неговите вработени, особено правила со кои ќе се избегне конфликт 
на интереси при инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски   
фонд; 

з) нацрт на договор со чувар на имот доброволниот пензиски фонд во Република 
Макдеонија кој е во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување како и : 

- ревидирани финансиски извештаи на чуварот на имот за последните три години од 
надворешен овластен ревизор. согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 

 - акт за внатрешната структура на чуварот на имот од кој е видливо дека е основан 
сектор/оддел задолжен за изаршување на функцијата чувар на имот; 

 - приказ на организациска структура на одделот/секторот за чување на имот; 
 -  краток опис на информатичкот систем на чуварот на имот; 
 - дополнителни информации за чуварот на имот содржани во Образец бр.12 

„Информации за чувар на имот” од овој правилник; 
ѕ) план за маркетинг и контрола на маркетингот кој ги вклучува и предложените 

стратегии за ангажирање, обучување и исплаќање на агенти; 
и) предлог   со   кој надворешен овластен ревизор има   намера   да   соработува,   како   

и информација  за  надворешните  соработници  со  опис  на  нивните  услуги  и начинот на кој 
тие ќе бидат надгледувани од страна на друштвото; 

 ј) опис на процедурите и софтверските апликации за зачленување, отварање и 
ажурирање на индивидуалните сметки, доброволните индивидуални и професионални 
сметки, исплата на програмирани повлекувања, истражување и решавање било какви  
неусогласености,  редовно  одржување  на  базата  на  податоци  на членовите и 
пензионирните членови и за обезбедување  точен и навремен процес на управување со 
индивидуалните, доброволните индивидуални и професионални сметки;  

 к) опис  на  компјутерските  и  комуникациските  системи,  системите  и процедурите за 
чување  и заштита (бекап), процедурите и контролите за заштита  на  информациите, главните 
софтверски комјутерски програми кои ќе се користат, сметководствениот софтвер кој ќе се 
користи и кој треба да ги задоволи барањата на меѓународните  и македонските  
сметководствени  стандарди, како и административниот софтвер кој ќе се користи, вклучувајќи 
софтвер за евиденција  на индивидуалните, доброволните индивидуални и професионални 
сметки на членовите и пензионираните членови на пензиските  фондови  и  неговата  
флексибилност  брзо  да  се  усогласи  со измените во процедурите и прописите; 

л) програма за спречување на перење пари;  
љ)кодекс за добро корпоративно управување на пензиското друштво и 

            м) програма за воспоставување ефикасни контролни механизми за ублажување на сите 
ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на 
задолжителниот и доброволниот пензиски фонд.   

Барателот доставува документација која содржи информации за планирани раководни 
и одговорни лица на друштвото и тоа: 

а) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на 
друштвото; 

 б) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да 
бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици,  внатрешна ревизија, 
индивидуални сметки, доброволни индивидуални и професионални сметки, маркетинг, 
контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања.  

в) за лицата од точка а) од овој став: 
- доколку кандидатите прв пат се предлагаат како членови, се доставуваат документите 

од член 4 став (2) точка в) на овој правилник; 
- доколку се врши  реизбор на предложениот член  се доставува: 
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1. Одлука од надлежен орган на барателот за избор на член управен или на надзорен 
одбор, која стапува на сила по добивање на одобрение од Агенцијата;  

2. Изјава, од предложениот член, дадена под морална, материјална и кривична 
одговорност дека не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија и 
дејност од областа на правото, банкарството, сметководството,  осигурувањето,  управување 
со  средства и  инвестирање,  управување со задолжителни  пензиски  фондови или финанси-
ски услуги и дека  не е осудуван за кривично дело од областа на финансиите и банкарството и 
предизвикување на стечај на правно лице, заверена на нотар; 

3. Изјава од предложениот член, заверена на нотар, дадена под морална материјална 
и кривична одговорност дека е согласен да ја извршува  функцијата доколку добие одобрение,  
и  да се повлече од било која функција, доколку таа предизвикува конфликт на интереси 
согласно закон и  

4. Програма за работење на барателот и пензиските фондови изработена од 
предложениот член на управен одбор за периодот на неговиот мандат. Програмата треба да  
се однесува на неговиот делокруг на работа и треба да биде усогласена со програмите на сите 
постојни или предложени членови на управниот одбор. 

5. Доколку  кандидатот кој се предлага за член на управен одбор има положено испит 
за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство, 
брарателот доставува Уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување 
издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, или 
Решение за издавање на уверение за инвестиционо советување од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија, за признавање на сертификат за инвестиционо 
советување стекнат во странство. 

 г) за лицата од точка б) од овој став: 
 - доколку лицата прв пат се предлагаат како кандидати се доставуваат документите од 

член 4 став (2) точка г) на овој правилник; 
 - доколку се врши реизбор на предложените лица се доставува изјава со која лицето е 

согласно да биде определено, да ги исполни сите услови пропишани со закон и да го извести 
управниот одбор на барателот доколку биде поставено на функција или извршува активност 
која претставува конфликт на интерес и е забранета со закон, заради одземање на неговите 
овластувања и одговорности и  

- опис на стручните квалификации и на претходното професионално искуство со 
препораки. 
 Барателот  доставува документација која содржи информации за обезебедување  
квалитет на услуги со странки и тоа: 

а) опис на  плановите  и  програмите  на  барателот за  овозможување  на лесен 

пристап на граѓаните низ целата земја кон друштвото, почитување на   законите и другите   
прописи   за   известување   и   обезбедување на информации и овозможување лесен 
пристап до информациите за индивидуалните, доброволните  индивидуални и професионални 
сметки на членовите и пензионираните членови, како и  информации  за  постапките за 
решавање на поплаките од членовите и од пензионираните членови  на  задолжителниот и 
доброволниот пензиски фонд и 

б) опис на начинот  на  извршување на обврските на барателот кон Агенцијата  
вклучувајќи ги плановите за навремено доставување на сите потребни извештаи, документи 
и информации до Агенцијата. 

 
Член 50 

Барањата заедно со потребната документација се доставуваат во запечатен и  
обележан плик -  пакет со полн назив и точната адреса на испраќачот-барател, заедно со 
пропратно писмо надвор од пликот – пакетот. 
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             Пропратното писмо се евидентира, при што ќе бидат запишани датумот и времето на 
прием, како и евиденциониот број. Документите доставени како составен дел од барањето  
остануваат во Агенцијата.  
   

Член 51 
Барањата заедно со  потребната документација се доставуваат  на македонски јазик. 

Барањата со документација на странски јазик се доставуваат во нивниот оригинал и со заверен 
превод на македонски јазик од постојан судски преведувач во Република Северна Македонија. 

 
Член 52 

        По приемот на барањата, Агенцијата може, од барателот да побара доставување на до-
полнителни документи и податоци. 

        Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и доку-
ментација и за таа цел може: 

а) да побара информација од Управата за финансиско разузнавањеили соодветна 
институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски орга-
ни и институции во Република Северна Македонија и во странство; 

б) да прибира документи и податоци од други извори; 
        в) да спроведува интервју со предложениот кандидат за член на управен одбор за 

начинот на спроведување на програмата за работа на барателот и пензиските фондови, со кое 
ги оценува неговите организациски способности; 

 г) да спроведе тестирање на предложениот кандидат за член на управен одбор за 
познавање на прописите од областа на капитално финансирано пензиско осигурување 
односно познавање на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Законот 
за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско 
осигурување, подзаконските акти кои произлегуваат од овие закони, како и други прописи од 
областа на финансиите кои се од значење за работењето на барателот и пензиските фондови. 

 
Член 53 

 Барателот треба да уплати надомест за барање за добивање дозвола за вршење 
дејност - управување со доброволен пензиски фонд и барање за добивање одобрение за 
управување со  доброволен пензиски фонд. 
   Со доставување на барањата од член 47 на овој правилник, барателот приложува 
изјава со која се откажува доброволно и свесно од сите барања кои се поврзани со трошоците 
поврзани со постапката наведена во Образец бр.17 “ Изјава на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови заради добивање дозвола за вршење дејност – управување со 
доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд“ од 
овој правилник. 
 

Член  54 
Агенцијата обезбедува транспарентност во постапката преку:  
а)  информирање за постапката на веб страницата на Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување www.mapas.mk. 
б) давање јасни инструкции, правила и услови, рокови на постапката и можност за 

пристап до неопходните информации и потребната документација, како и поднесување на 
барањата со потребна документација и 

в) навремено известување за донесените одлуки во постапкатата на барателот и 
пошироката јавност. 
 

Член 55 
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 Агенцијата обезбедува доверливост и тајност на информациите содржани во  
документацијата поднесена од страна на барателот во текот на постапката. 
 

Член  56 
 Секој обид на барателот за директно или индиректно вршење на влијание во врска со 
постапката, може да предизвика донесување одлука од страна на Агенциата со која се одбиваат 
неговите барања. 
 

Член 57 

 Агенцијата одлучува за барањата во рок од 60 дена од приемот на барањата.                                              
                                                

Член 58 
Агенцијата издава дозвола за вршење на дејност – управување со доброволни 

пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд на 

друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, врз основа на документите и 
информациите од член 47, 48, 49 и 52 од овој правилник, доколку не е спротивно на инте-

ресите на лицата кои би можеле да се зачленат во задолжителниот пензиски фонд кој ќе се 
основа согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
или во доброволниот пензиски фонд кој ќе се основа согласно Законот за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување, како и по оценка за исполнување на 
следните услови:  

а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде 
дозвола за вршење  на дејност – управување со доброволни пензиски фондови, во друштво 

за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ќе биде уплатена 
основната главнина пропишан со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување; 

б) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателот распо-
лага со финансиски средства за таа намена; 

в) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателот ги ис-

полнува условите за основачи од член 24 и 26 од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложе-
ни за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото 
управување, ги исполнуваат условите утврдени со Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување; 

д) документите поднесени согласно член 47, 48, 49 и 52 од овој  правилник содржат 
одредби кои нема да ги загрозат интересите на членовите и пензионираните членови на 
пензиските фондови или во тие документи не се пропуштени одредби со кои во доволна ме-
ра се заштитени тие интереси; 

ѓ) барателот докажал дека обезбедил или ќе обезбеди навремено склучување дого-

вори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото за управување со задолжителни 

и доброволни пензиски фондови согласно Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување; 

е) предложениот назив на друштвото за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови или називите на задолжителниот и  доброволниот пензиски 
фонд нема да ги доведат во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани членови 
на фондот или било кое друго лице кое би можело да има контакти со тоа друштво и пензи-
ските фондови; 

ж) работењето на друштвото за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови и на пензиските фондови ќе се врши согласно стандардите на управување 
со пензиски фондови и добрите деловни обичаи и 
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з) од документите и од податоците произлегува дека друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови нема да врши други дејности освен оние за 
кои е овластено врз основа од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и 

кои се директно поврзани со управувањето со пензиски фондови. 
 Агенцијата нема да одобри барања со документација на друштво за управување со 

задолжителни пензиски фондови, кои содржат неточни податоци и кои се во спротивност  со 
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и овој правилник.           

 
Член 59 

Врз  основа  на оценката за исполнувањето на условите наведени во член 62 од 
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и  член 58 од овој 
правилник, Советот на експерти на Агенцијата донесува решение за издавање дозвола за 
вршење на дејност – управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд или решение за одбивање на барањата. 

Агенцијата го доставува решението од став (1) на овој член на друштвото за 

управување со задолжителни пензиски фондови кое поднело барање. 
Решението   за   издавање  на дозвола за вршење на дејност – управување со 

доброволни пензиски фондови и условното одобрение за управување со доброволен 

пензиски фонд се објавуваат  во  „Службен   весник  на Република Северна Македонија” по 
конечноста на решението. 

 Дозволата за вршење на дејност – управување со доброволни пензиски фондови и 
условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд се издаваат, по 
објавувањето на решението во „Службен весник на Република Северна Македонија”. 

 
 

Член 60 
Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови на кое му е издадена 

дозвола за вршење на дејност – управување со доброволни пензиски фондови и условно 

одобрение за управување со доброволен пензиски фонд е должно да ја изврши промената 
во Централниот регистар на Република Северна Македонија согласно поднесената 
документација и согласно  на Законот за трговски друштва, а за тоа ја известува Агенцијата 

во рок од 30 дена од денот на извршената промена и доставува до Агенцијата документ со 
кој се потврдува уплатата на основната главнина преку влогови во износ од  1 800 000 евра  
во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Северна 

Македонија, заверена копија од статутот на друштвото, како и последни верзии на 
документите од член 49 став (1) точки г) и з) од овој правилник согласно Законот за 

доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.  
Друштвото е должно да изврши помена во Централниот регистар на Република 

Северна Македонија во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а од оправдани причини 
Агенцијата може да го продолжи рокот за најмногу 90 дена.  

Доколку друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови, на кои му е 
издадена дозвола за вршење на дејност – управување со доброволни пензиски фондови и 
условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, не ја изврши промената во 
Централниот регистар на Република Северна Македонија во рокот определен со ставот (2) на 
овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање. 
 Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 63 став (3) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Советот на експерти на 
Агенцијата донесува решение за полноважност на условното одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд, кое по неговата конечност се објавува  во  “Службен   весник  на 
Република Северна Македонија”. 
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По полноважноста на одобрението за управување со доброволен пензиски фонд 
Агенцијата го запишува доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  
 Запишувањето на доброволниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот 
на запишување во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови. 
 Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не може да 
отпочне со активности на управување со доброволен пензиски фонд, како и маркетинг и испи-
тување на јавното мислење пред добивање на дозволата за вршење на дејност - управување 
со доброволни пензиски фондови и одобрението за управување со доброволен пензиски 
фонд, пред промената во Централниот регистар на Република Северна Македонија и пред 
датумот определен од Агенцијата. 
 

Член 61 
На друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови на кои не му е 

издадена дозвола за вршење на дејност – управување со доброволни пензиски фондови и 
условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд,          Агенцијата му доставу-
ва  решение со образложение за одбивањето. Ова решение е достапно за јавноста, преку веб 
страната на Агенцијата. 

Против решението од став (1) на овој член друштвото може да поднесе тужба за 
поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на 
решението. 

 
VI. Начин и постапка за добивање дозвола за вршење на дејност - управување  со 

задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд на друштво за управување со доброволни пензиски фондови 

 
Член 62 

Заради добивање дозвола за вршење на дејност – управување со задолжителни 
пензиски фондови и условно одобрение за управување со задолжителен  пензиски фонд, 
друштвото за управување со доброволни пензиски фондови основано согласно Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, до Агенцијата, доставува барање 
за добивање дозвола за вршење на дејност – управување со задолжителни пензиски фондови, 
барање за добивање условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и 
барањe за запишување на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови. 

Кон барањата од став (1) на овој член, друштвото за управување со доброволни 
пензиски фондови (во натамошниот текст: апликантот) ја доставува и документацијата 
наведена во член 63 од овој правилник. 

Барањата од став (1) од овој член се поднесуваат потпишани од законскиот застапник или 
овластениот потписник на апликантот на Образец бр.14” Барање за добивање дозвола за 
вршење дејност – управување со задолжителни пензиски фондови од друштво за управување 
со доброволни пензиски фондови”, Образец бр.16 „Барање за добивање одобрение за 
управување со задолжителен пензиски фонд од друштво за управување со доброволни пензиски 
фондови” и Образец бр.21 “Барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во 
регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови” од овој правилник.  
 

Член 63 
Апликантот, заради добивање дозвола за вршење дејност- управување со 

задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд ја доставува следната документација со правни и финансиски информации: 

а) Изјава заверена од нотар или друг со закон овластен орган со содржина 



33 

 

33 

 

дефинирана во Образец бр.20 „Изјава на друштво за управување со доброволни пензиски 
фондови” од овој правилник. Изјавата треба да биде потпишана од законскиот застапник или 
овластениот потписник на апликантот. 

б) одлука за проширување на дејноста на апликантот донесена од страна на 

Собранието на акционери на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови  и 
други одлуки за измена на тоа друштво; 

в) извештај за промените во основната главнина и резервите, со состојба не постара 
од  шест месеци пред датумот на поднесување на барањата со документација, ревидиран од 
меѓународна ревизорска куќа, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва, со кој се потврдува дека секој од акционерите на апликантот има  

главнина најмалку во износ од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс 
на Народната банка на Република Северна Македонија; 

г) заверена копија од договор на правни лица (акционери) кои  дејствуваат 
заеднички, согласно Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за поблиските 
услови за основање на пензиски друштва 

г) изјава заверена  од  нотар дека по добивање на одобрение за управување со 

задолжителен пензиски фонд, друштвото за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот, во делот на исплата на пензии од задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување. Изјавата треба да биде потпишана од 

законскиот застапник или овластениот потписник на  апликантот; 
д) за секој акционер на апликантот: 
- изјава заверена од нотар или друг со закон овластен орган со содржина 

дефинирана во Образец бр.18 „Изјава на акционер на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови” од овој правилник. Изјавата треба да биде потпишана од 
законскиот застапник или овластениот потписник на секој акционер на апликантот; 

- заверена копија од основачките акти односно статути;  
- извадок  од  Централен регистар на Република Северна Македонија  во  кој  се  

регистрирани,  односно  извадок  од соодветна институција под чија јурисдикција е  
правното  лице,  за  секој од акционерите на апликантот, не  постар  од три месеци; 

- имиња и адреси на членови на органот на управување; 
- заверени копии од последните три годишни финансиски извештаи ревидирани од 

надворешен овластен ревозор, согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 

пензиски друштва, како и секој дополнителен доказ потребен за да се докаже дека се испол-
нети условите од членот 24 и 26 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување; 

-список на менаџерскиот тим на секој акционер со податоци за  компетентност, 

стручност и искуство согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски 
друштва; 

-список на поврзаните лица со акционерите во  согласно член 4 точка 12) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и објаснување на карактерот 
на таквата поврзаност; 

 - извод од акционерска книга од Централен депозитар за хартии од вредност за 
домашни правни лица, односно од овластен субјект согласно прописите што важат во 
матичната земја за странските правни лица, за секој од акционерите на апликантот, не 
постар од 30 дена пред поднесување на барањата со  документацијата; 

 - потврда од  надлежен  суд,  или  овластен  субјект согласно  прописите  што важат  
во  матичната  земја дека не е отворена постапка  за  стечај  или не е  во  постапка  на  

ликвидација, не постара  од  три месеци; 
 - потврда  од  овластен  субјект согласно  прописите  што  важат  во  матичната земја  

дека секој од акционерите ги  има  платено  даноците, придонесите  и другите јавни давачки, 
не постара од три месеци; 
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- документ   со   кој   се  потврдува   дека на датумот на поднесување на барањата, 
акционерите кои се странски финансиски институциии имаат рејтинг препорачлив за 
инвестирање од  реномирани  меѓународни  кредитни  рејтинг  агенции  најмалку за период 
од една година пред да се пријават како основачи согласно Правилникот за поблиските 

услови за основање на пензиски друштва; 
- документ за дадени средства на апликантот, под хипотека, во залог или на друг 

начин оптоварени. 
 Член 64 

Апликантот доставува документација која содржи информации за планираната 
организација и работење на идното друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови и тоа:.  

а) нацрт на статут на идното друштво односно пречистен текст со внесени измени 
согласно одлуките од член 63 став (1) точка б) од овој правилник ; 

  б) програма за работење на идното друштво и задолжителниот пензиски фонд. 
   в) организационен план за структурата на идното друштво, вклучувајќи видови и број 
на внатрешни организациони облици на друштвото, број  на  вработени  итн., како и план  за 

развој  на  друштвото со опис и  графички  приказ  кој  ги  прикажува фазите и времето на 
нивното извршување и нивната меѓусебна зависност; 

г)  нацрт на статут на задолжителниот пензиски фонд со кој ќе управува; 
д) деловен план кој содржи поединости за надоместоци и провизии во врска со   

задолжителниот и доброволниот пензиски фонд; 
ѓ) финансиска  проценка  на  друштвото, на задолжителниот и доброволниот пензиски 

фонд  што треба да вклучи проекции за вкупните приходи и расходи за најмалку пет години и 
тоа во три сценарија „оптимистичко,  реално  и  песимистичко”; 

е) информативен проспект за задолжителен и доброволен  пензиски фонд и  програма 
за инвестициската стратегија на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, опис на 
инвестиционите цели, репери кои ќе се користат и предлог за иницијална алокација на 
портфолиото; 

ж) внатрешни   правила   на   однесување и  на почитување на законите и процедурите 
од страна на друштвото и неговите вработени, особено правила со кои ќе се избегне конфликт 
на интереси при инвестирање на средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски   
фонд; 

з) нацрт на договор со чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд во Република 
Северна Македонија кој е во согласност со Законот за задлжително капитално финансирано 
пензиско осигурување,  како и : 

- ревидирани финансиски извештаи на чуварот на имот за последните три години од 
надворешен овластен ревизор. согласно Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва; 

- акт за внатрешната структура на чуварот на имот од кој е видливо дека е основан 
сектор/оддел задолжен за изаршување на функцијата чувар на имот; 

- приказ на организациска структура на одделот/секторот за чување на имот; 
-  краток опис на информатичкот систем на чуварот на имот; 
- дополнителни информации за чуварот на имот содржани во Образец Бр.12 

„Информации за чувар на имот” од овој правилник; 
 ѕ) план за маркетинг и контрола на маркетингот кој ги вклучува и предложените 

стратегии за ангажирање, обучување и исплаќање на агенти; 
и) предлог   со   кој надворешен овластен ревизор има   намера   да   соработува,   како   

и информација  за  надворешните  соработници  со  опис  на  нивните  услуги  и начинот на кој 
тие ќе бидат надгледувани од страна на друштвото; 

 ј) опис на процедурите и софтверските апликации за зачленување, отварање и 
ажурирање на индивидуалните сметки, доброволните индивидуални и професионални сметки, 
исплата на програмирани повлекувања, истражување и решавање било какви  
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неусогласености,  редовно  одржување  на  базата  на  податоци  на членовите и 
пензионираните членови и за обезбедување  точен и навремен процес на управување со 
индивидуалните, доброволните индивидуални и професионални сметки;  

 к) опис  на  компјутерските  и  комуникациските  системи, системите  и процедурите за 
чување  и заштита (бекап), процедурите и контролите за заштита  на  информациите, главните 
софтверски комјутерски програми кои ќе се користат, сметководствениот софтвер кој ќе се 
користи и кој треба да ги задоволи барањата на меѓународните  и македонските  
сметководствени  стандарди, како и административниот софтвер кој ќе се користи, вклучувајќи 
софтвер за евиденција  на индивидуалните сметки, доброволните индивидуални и 
професионални сметки на членовите и пензионираните членови на пензиските  фондови  и  
неговата  флексибилност  брзо  да  се  усогласи  со измените во процедурите и прописите; 

л) програма за спречување на перење пари;  
љ)кодекс за добро корпоративно управување на пензиските друштва и 

            м) програма за воспоставување ефикасни контролни механизми за ублажување на сите 
ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на 
задолжителниот и доброволниот пензиски фонд.   

Апликантот доставува документација која содржи информации за планирани 
раководни и одговорни лица на друштвото и тоа: 

а) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на 

друштвото; 
б) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да 

бидат одговорни за инвестиционите одлуки, управување со ризици, внатрешна ревизија, 
индивидуални сметки, доброволни индивидуални и професионални сметки, маркетинг и 

контрола на агенти и пресметка на програмирани повлекувања;  
в) за лицата од точка а) од овој став: 
- доколку кандидатите прв пат се предлагаат како членови, се доставуваат 

документите од член 4 став (2) точка в) на овој правилник; 
- доколку се врши  реизбор на предложениот член  се доставува: 
1. Одлука од надлежен орган на апликантот за избор на член управен или на 

надзорен одбор, која стапува на сила по добивање на одобрение од Агенцијата;  
2. Изјава од предложениот член, дадена под морална, материјална и кривична 

одговорност дека не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија и 

дејност од областа на правото, банкарството, сметководството,  осигурувањето,  управување 
со  средства и  инвестирање,  управување со задолжителни  пензиски  фондови или финанси-
ски услуги и дека  не е осудуван за кривично дело од областа на финансиите и банкарството и 

предизвикување на стечај на правно лице, заверена на нотар; 
3. Изјава од предложениот член, заверена на нотар, дадена под морална материјална 

и кривична одговорност дека е согласен да ја извршува  функцијата доколку добие 
одобрение,  и  да се повлече од било која функција, доколку таа предизвикува конфликт на 
интереси согласно закон и  

4. Програма за работење на апликантот и пензиските фондови со кои управува 
изработена од предложениот член на управен одбор за периодот на неговиот мандат. 

Програмата треба да  се однесува на неговиот делокруг на работа и треба да биде усогласена 
со програмите на сите постојни или предложени членови на управниот одбор. 

5. Доколку  кандидатот кој се предлага  за член на управен одбор има положено испит 
за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство, 
апликантот доставува Уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување 
издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, или 

Решение за издавање на уверение за инвестиционо советување од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија, за признавање на сертификат за инвестиционо 
советување стекнат во странство. 

 г) за лицата од точка б) од овој став: 
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 - доколку лицата прв пат се предлагаат како кандидати се доставуваат документите 
од член 4 став (2) точка г) на овој правилник; 

 - доколку се врши реизбор на предложените лица се доставува изјава со која лицето 
е согласно да биде определено, да ги исполни сите услови пропишани со закон и да го 
извести Управниот одбор на друштвото доколку биде поставено на функција или извршува 
активност која претставува конфликт на интерес и е забранета со закон, заради одземање на 
неговите овластувања и одговорности и  

- опис на стручните квалификации и на претходното професионално искуство со 
препораки. 

Апликантот доставува документација која содржи информации за oбезбедување 

квалитет на услуги со странки и тоа: 
а) опис на  плановите  и  програмите  на  апликантот  за  овозможување  на лесен 

пристап на граѓаните низ целата земја кон друштвото, почитување на   законите и другите   
прописи   за   известување   и   обезбедување на информации и овозможување лесен 
пристап до информациите за индивидуалните, доброволните  индивидуални и професионални 

сметки на членовите и пензионираните членови, како и  информации  за  постапките за 

решавање на поплаките од членовите и од пензионираните членови  на  задолжителниот и 
доброволниот пензиски фонд и 

б) опис на начинот на извршување на обврските на апликантот кон Агенцијата  
вклучувајќи ги плановите за навремено доставување на сите потребни извештаи, документи 
и информации до Агенцијата. 

Член 65 
Барањата заедно со потребната документација се доставуваат во запечатен и  

обележан плик - пакет со полн назив и точната адреса на испраќачот-апликант, заедно со 
пропратно писмо надвор од пликот – пакетот. 
             Пропратното писмо се евидентира, при што ќе бидат запишани датумот и времето на 
прием, како и евиденциониот број. Документите доставени како составен дел од барањето  
остануваат во Агенцијата.    
 

Член 66 
Барањата заедно со  потребната документација се доставуваат  на македонски јазик. 

Доколку истите се странски правни лица, барањата со документација ги доставуваат во 
нивниот оригинал и со заверен превод на македонски јазик од постојан судски преведувач во 
Република Северна Македонија. 
 

Член 67 
   По приемот на барањата, Агенцијата може, од апликантот да побара доставување на 

дополнителни документи и податоци. 
   Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и до-

кументација и за таа цел може: 
а) да побара информација од Управата за финансиско разузнавањеили соодветна 

институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски орга-
ни и институции во Република Северна Македонија и во странство; 

б) да прибира документи и податоци од други извори. 
в) да спроведува интервју со предложениот кандидат за член на управен одбор за 

начинот на спроведување на програмата за работа на пензиското друштво и пензиските 
фондови, со кое ги оценува неговите организациски способности и 
 г) да спроведе тестирање на предложениот кандидат за член на управен одбор за 
познавање на прописите од областа на капитално финансирано пензиско осигурување 
односно познавање на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Законот 
за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско 
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осигурување, подзаконските акти кои произлегуваат од овие закони, како и други прописи од 
областа на финансиите кои се од значење за работењето на пензиското друштво и пензиските 
фондови. 

 
Член 68 

 Апликантот треба да уплати надомест за барање за добивање дозвола за вршење дејност 
– управување со задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со задолжителен 
пензиски фонд. 
               Со доставување на барањата од член 62 на овој правилник, апликантот приложува 
изјава со која се откажува доброволно и свесно од сите барања кои се поврзани со трошоците 
поврзани со постапката наведена во образец бр.18“ Изјава на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови заради добивање дозвола за вршење дејност – управување со 
задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд„ од 
овој правилник. 
  

Член  69 
Агенцијата обезбедува транспарентност во постапката преку:  
а)  информирање за постапката на веб страницата на Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување (www.mapas.mk); 
б) давање јасни инструкции, правила и услови, рокови на постапката и можност за 

пристап до неопходните информации и потребната документација, како и поднесување на 
барањата со потребна документација и 
                в) навремено известување за донесените одлуки во постапкатата на заинтересираните 
лица и пошироката јавност. 
 

Член 70 
 Агенцијата обезбедува доверливост и тајност на информациите содржани во 

поднесената документација од страна на апликантот во текот на постапката. 
 

Член  71 
 Секој обид на апликантот за директно или индиректно вршење на влијание во врска со 
постапката, може да предизвика донесување одлука од страна на Агенцијата со која се одбиваат 
барањата на апликантот. 
 

Член 72 

  Агенцијата одлучува за барањата во рок од 60 дена од приемот на барањата. 
 

Член 73 
 Агенцијата издава дозвола за вршење на дејност – управување со задолжителни 
пензиски фондови и условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд на 
друштво за управување со доброволни пензиски фондови, врз основа на документите 
информациите од член 62, 63,64 и 67 од овој правилник, доколку не е спротивно на инте-
ресите на лицата кои би можеле да се зачленат во задолжителниот пензиски фонд кој ќе се ос-
нова согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување или 
доброволниот пензиски фонд кој ќе се основа согласно Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување, како и по оценка за исполнување на следните услови:  
 а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола 
за вршење  на дејност – управување со задолжителни пензиски фондови, во друштвото за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ќе биде уплатен основната 
главнина пропишана со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување; 
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 б) од документите и расположливите податоците произлегува дека апликантот распо-
лага со финансиски средства за таа намена; 
 в) од документите и расположливите податоци произлегува дека апликантот ги испол-
нува условите за основачи од член 24 и 26  од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување; 
 г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени 
за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото 
управување, ги исполнуваат условите утврдени со Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување; 
 д) документите поднесени согласно член 62, 63, 64 и 67 од овој правилник содржат 
одредби кои нема да ги загрозат интересите на членовите и пензионираните членови на пен-
зиските фондови или тие документи не содржат одредби со кои во доволна мера се заштите-
ни тие интереси; 
  ѓ) апликантот докажал дека обезбедил или ќе обезбеди навремено склучување догово-
ри за финансиско сметководство и ревизија на друштвото за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови согласно Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување; 
  е) предложениот назив на друштвото за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови или називите на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд нема да 
ги доведат во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани членови на фондот или 
било кое друго лице кое би можело да има контакти со тоа друштво и пензиските фондови; 
  ж) работењето на друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови и на пензиските фондови ќе се врши согласно стандардите на управување со пензи-
ски фондови и добрите деловни обичаи; и 
  з) од документите и од податоците произлегува дека друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови нема да врши други дејности освен оние за 
кои е овластено врз основа од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и кои се директно поврзани со управувањето со пензиски фондови. 

Агенцијата нема да одобри барања со документација на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови кои содржат  неточни податоци и кои се во спротивност со Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и  со овој правилник. 
 

Член 74 
 Врз  основа  на оценката за исполнувањето на условите наведени во  член 68 од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и член 73 од овој правилник, 
Советот на експерти на Агенцијата донесува решение за издавање дозвола за вршење на 
дејност – управување со задолжителни пензиски фондови и условно одобрение за управување 
со задолжителен пензиски фонд или решение за одбивање на барањата. 
 Агенцијата го доставува решението од став (1) на овој член на апликантот кој поднел 
барање. 
 По конечноста, решението за   издавање  на дозвола за вршење на дејност – управување 
со задолжителни пензиски фондови и условно одобрение за управување со задолжителен 
пензиски фонд се објавува  во  „Службен   весник  на Република Северна Македонија”. 
 Дозволата за вршење на дејност – управување со задолжителни пензиски фондови и 
одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд се издаваат по објавувањето на 
решението во „Службен весник на Република Северна Македонија”. 

Член 75 
   Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови на кое му е издадена 
дозвола за вршење на дејност – управување со задолжителни пензиски фондови и условно 
одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд е должно да ја изврши промената 
во Централниот регистар на Република Северна Македонија согласно поднесената 
документација и согласно на Законот за трговски друштва, а за тоа ја известува Агенцијата во 
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рок од 30 дена од денот на извршената промена и доставува до Агенцијата  документ со кој се 
потврдува уплатата на основната главнина преку влогови во износ од 1 800 000 евра во 
денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Северна 
Македонија, заверена копија од статутот на друштвото, како и последни верзии на 
документите од член 64 став (1) точки г) и з) од овој правилник согласно Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.  
 Друштвото треба да изврши промена во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата 
може да го продожи рокот за најмногу 90 дена.  
 Доколку друштвото за управување со доброволни пензиски фондови, на кое му е 
издадена дозвола за вршење на дејност – управување со задолжителни пензиски фондови и 
условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд, не изврши промена во 
Централниот регистар на Република Северна Македонија  во рокот определен со ставот (2) на 
овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање. 
 Врз  основа на оценката за исполнувањето на условите од член 69 став (3) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Советот на експерти на 
Агенцијата донесува решение за полноважност на условното одобрение за управување со 
задолжителен  пензиски фонд, кое по неговата конечност се објавува  во  “Службен   весник  на 
Република Северна Македонија”. 

  По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд 
Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.  

  Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и 
доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот 
на запишување во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови. 

     Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не може 
да отпочне со активности на управување со задолжителен пензиски фонд, како и маркетинг и 
испитување на јавното мислење пред добивање на дозволата за вршење на дејност - 
управување со задолжителни пензиски фондови и одобрението за управување со 
задолжителен пензиски фонд, пред промената во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија и пред датумот определен од Агенцијата. 

 
Член 76 

На друштвото за управување со доброволни пензиски фондови на кои не му е 
издадена дозвола за вршење на дејност – управување со задолжителни пензиски фондови и 
условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд, Агенцијата му доставува 
решение со образложение за одбивањето. Оваа решение е достапно за јавноста,  преку веб 
страната на Агенцијата. 

 Против решението од став (1) на овој член друштвото може да поднесе тужба за 
поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на 
решението. 

 
VII. Преодни и завршни одредби 

 
Член 77 

 Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
лиценцирање на пензиски друштва (,Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
45/2011 од 07.04.2011)  

 
Член 78 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во„Службен  
весник  на  Република Северна Македонија”. 
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Член 79 
(Член 7 од Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2021) 

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

 
 

 
 

Претседател на Советот на експерти 
         д-р Булент Дервиши с,р 
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ОБРАЗЕЦ БР.1 

Б А Р А Њ Е  
за добивање дозвола за основање друштво за управување со задолжителни пензиски фондови  

 
1._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

4._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
5._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник на секое заинтересирано правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на секое заинтересирано правно лице); 
 
6._______________________________________________________________________________ 
(Доколку заинтересираното лице е група правни лица -  назив на групата правни лица); 

застапувани од ___________________________________________________________________ 
                                 ( име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица); 
 

 Го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и добивање одобрение за 
управување со задолжителен пензиски фонд согласно условите од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва.  
 

                                                                    законски застапник/овластен потписник 
                                                                                                                      на секое правно лице 

1.________________________________ 

 
2.________________________________ 

 

3.________________________________ 

 
4.________________________________ 

 

5.________________________________ 
 

                                                                                                                   овластен застапник 
                                                                                                                  на групата правни лица 

6.________________________________ 
Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР.2 

Б А Р А Њ Е  
за добивање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови  

 
1._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

4._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
5._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник на секое заинтересирано правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на секое заинтересирано правно лице); 
 
6._______________________________________________________________________________ 
(Доколку заинтересираното лице е група правни лица -  назив на групата правни лица); 

 
застапувани од ___________________________________________________________________ 
                                 ( име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица); 
 

 Го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и добивање 
одобенија за управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд, согласно условите од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  
пензиски друштва. 

                                                                                                           законски застапник/овластен потписник 
                                                                                                                       на секое правно лице 

1.________________________________ 

 

2.________________________________ 

 
3.________________________________ 

 

4.________________________________ 

 

5.________________________________ 
                                                                                                                        овластен застапник 

                                                                                                                       на групата правни лица 
6.________________________________ 

Во____________на____________________година
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ОБРАЗЕЦ БР.3 

Б А Р А Њ Е  
за добивање дозвола за основање на друштво за управувaње со доброволни пензиски фондови  

 
1._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

4._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
5._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник на секое заинтересирано правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на секое заинтересирано правно лице); 
 
6._______________________________________________________________________________ 
(Доколку заинтересираното лице е група правни лица -  назив на групата правни лица); 

застапувани од ___________________________________________________________________ 
                                 ( име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица); 

 Го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови и добивање одобрение за 
управување со доброволен пензиски фонд, согласно условите од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва . 

                                                                                                           законски застапник/овластен потписник 
                                                                                                                      на секое правно лице 

1.________________________________ 

 
2.________________________________ 

 

3.________________________________ 
 

4.________________________________ 

 

5.________________________________ 
  

                                                                                                                                      овластен застапник 
                                                                                                                                   на групата правни лица 

 
6.________________________________                                                                                                                                                                  

Во____________на____________________година.
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ОБРАЗЕЦ БР.4 

Б А Р А Њ Е 
 за добивање одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд  

 
1._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

4._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
5._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник  на секое заинтересирано правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на секое заинтересирано правно лице); 
 
6._______________________________________________________________________________ 
(Доколку заинтересираното лице е група правни лица -  назив на групата правни лица); 

 
застапувани од ___________________________________________________________________ 
                                 ( име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица); 
 

 Го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и добивање одобрение за 
управување со задолжителен пензиски фонд, согласно условите од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва. 

                                                                                                                                                                                 
законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                                     на секое правно лице 

1.________________________________ 
 

2.________________________________ 

 

3.________________________________ 
 

4.________________________________ 

 

5.________________________________ 
 

                                                                                                                     овластен застапник 
                                                                                                                   на групата правни лица 

 
6.________________________________ 

Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР. 5 

Б А Р А Њ Е 
 за добивање одобрение за управување со доброволен пензиски фонд  

 
1._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

3._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

4._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
5._______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник на секое заинтересирано правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на секое заинтересирано правно лице); 
 
6._______________________________________________________________________________ 
(Доколку заинтересираното лице е група правни лица -  назив на групата правни лица); 

застапувани од ___________________________________________________________________ 
                                 ( име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица); 

 
 Го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд, согласно условите од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва. 

                                                                                                                                                                                    
  законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                                     на секое правно лице                                                                     

1.________________________________ 

 

2.________________________________ 

 

3.________________________________ 

 
4.________________________________ 

 

5.________________________________ 
                                                                                                                              овластен застапник 
                                                                                                                        на групата правни лица 

 
6._______________________________ 

 
Во____________на____________________година. 

 
 

ОБРАЗЕЦ БР.6 

                                                         И З Ј А В А 
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за учество на група правни лица како заинтересирано лице за основање на друштво за управување со 
задолжителни пензиски фондови  

 
1. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ___________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник  на секое правно 
лице,назив,адреса,телефон, факс и електронска пошта на секое правно лице од групата); 
Изјавуваме дека: 
- се обврзуваме да учествуваме како група правни лица во постапката за добивање дозвола за основање на 
друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и добивање на одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд согласно условите од Законот за  задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување и  Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва; 
- согласни сме дека заеднички и одделно сме одговорни за исполнување на обврските што произлегуваат од 
барањето со документацијата  што ги поднесуваме. 
- согласни сме дека доколку добиеме дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови и условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд, процентуалното учество на секое 
правно лице од групата правни лица, во вкупната основна главнина на друштвото кое ќе го основаме, е следното:  

 

Реден 
број 

Назив на правното лице 
од групата правни лица 

Процентуално 
учество 

Потпис на законски 
З застапник/овластен потписник 

1.    
2.    
3.    

 

Нашата група правни лица ќе биде идентификувана под име __________________________________________ 

                                                                                                                              (назив на групата правни лица); 
и ќе биде застапувана од_______________________________________________________во текот на целата постапка. 
                                                   (име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица); 

                                                                                            
                                                                                            законски застапник/овластен потписни на секое правно лице 

  1.________________________________ 
2.________________________________ 
3.________________________________ 

 
Во____________на____________________година. 
 
1 Доколку при пополнување на овој образец недостасува простор за внесување на пропишаните податоци, заинтересираните 

лица податоците ќе ги внесуваат на задната страна од Образецот 

 
            ОБРАЗЕЦ БР.7 

                                                                И З Ј А В А 

за учество на група правни лица како заинтересирано лице за основање на друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови  

 
1. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________________________________________ 

 
3. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме на законскиот застапник / овластениот оптписник  на секое правно лице,назив,адреса,телефон, факс и електронска пошта на 
секое правно лице од групата);  

Изјавуваме дека: 
- се обврзуваме да учествуваме како група правни лица во постапката за добивање дозвола за основање на 
друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и добивање на одобренија за 
управување со задолжителен и доброволен  пензиски фонд согласно условите од Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва;  
 - согласни сме дека заеднички и одделно сме одговорни за исполнување на обврските што произлегуваат од 
барањето со документацијата  што ги поднесуваме. 
- согласни сме дека доколку добиеме дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови и условни одобренија за управување со задолжителен и доброволен пензиски 
фонд, процентуалното учество на секое правно лице од групата правни лица, во вкупнната основна главнина на 
друштвото кое ќе го основаме, е следното: 
 

Реден 
број 

Назив на правното лице 
од групата правни лица 

Процентуално 
учество 

Потпис на законски  
  застапник/овластен потписник 

1.    
2.    
3.    

 

Нашата група правни лица ќе биде идентификувана под име _____________________________________________ 

                                                                                                                             (назив на групата правни лица) 

и ќе биде застапувана од______________________________________________________ во текот на целата постапка. 

                                        (име и презиме на овластениот застапник на групата правни лица) 
 

                                                             аконски застапник/овластен потписник  на секое правно лице 
                                                                                                                                      

1.________________________________ 
2.________________________________ 
3.________________________________ 

 
Во____________на____________________година. 

 

1 Доколку при пополнување на овој образец недостасува простор за внесување на пропишаните податоци, заинтересираните 

лица податоците ќе ги внесуваат на задната страна од Образецот. 

ОБРАЗЕЦ БР.8 

                                                                       И З Ј А В А 

за учество на група правни лица како заинтересирано лице за основање на друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови  

 
1. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 

 
3. __________________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме на законскиот застапник / овластен потписник  на секое правно лице,назив,адреса,телефон, факс и електронска пошта на 
секое правно лице од групата); 
 

Изјавувме дека: 
- се обврзуваме да учествуваме како група правни лица во постапката за добивање дозвола за основање на 
друштво за управување со доброволни пензиски фондови и добивање на одобрение за управување со доброволен 
пензиски фонд согласно условите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и 
Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва; 
- согласни сме дека заеднички и одделно сме одговорни за исполнување на обврските што произлегуваат од 
барањето со документацијата  што ги поднесуваме. 
- согласни сме дека доколку добиеме дозвола за основање на друштво за управување со доброволни пензиски 
фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, процентуалното учество на секое 
правно лице од групата правни лица, во вкупната основна главнина на друштвото кое ќе го основаме, е следното:  
 

Реден 
број 

Назив на правното лице 
од групата правни лица 

Процентуално 
учество 

Потпис на законски 
  застапник/овластен потписник 

1.    
2.    
3.    

 

Нашата група правни лица ќе биде идентификувана под име _________________________________________ 

                                                                                                                                                             (назив на групата правни лица) 

и ќе биде застапувана од_________________________________________________________во текот на целата постапка. 
                                              (име и презиме  на овластениот застапник на групата правни лица) 
 

                                                                                 законски застапник/овластен потписник на секое правно лице 
                                                                                                                                          

1.________________________________ 
2.________________________________ 
3.________________________________ 

 
  
Во____________на____________________година 

 
1

 Доколку при пополнување на овој образец недостасува простор за внесување на пропишаните податоци, заинтересираните 

лица податоците ќе ги внесуваат на задната страна од Образецот.
 

 
 

ОБРАЗЕЦ БР.9 
 

И З Ј А В А 
на заинтересирани лица за основање на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови  
_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник  / овластен потписник на заинтересираното правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на заинтересираното правно лице); 

 
Изјавуваме дека : 
 
1. Целосно сме запознати со одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва и  одлучивме да поднесеме барања 
со документација за да учествуваме во оваа постапка на доброволна основа и ги прифаќаме законските 
обврски што прозлегуваат од оваа изјава. 
 
2.Доставените документи во целост се вистинити и точни. 
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3.Доброволно и свесно се откажуваме од сите барања поврзани со трошоците кои се поврзани со 
постапката за издавање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд согласно Правилникот за 
лиценцирање на  пензиски друштва; 

4.Следните факти исто така во целост се вистинити и точни и ги прифаќаме законските обврски што 
прозлегуваат од следното: 
а) нема промени од последните издадени биланс на состојба и биланс на успех што би имале негативно 
влијание врз состојбата на нето вредноста на основната главнина, до таков степен што може да влијае 
врз нашата солвентност согласно одредбите на Правилникот за поблиските  услови за основање на 
пензиски друштва за управување ; 

б) го прифаќаме целосното овластување на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување да не ги оценува како погодни оние заинтересирани 
лица кои не се во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување и не ги исполнуваат барањата согласно Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва 
. 

в) ја имаме неопходната финансиска солвентност за да ги  исполниме нашите обврски и доколку 
добиеме дозвола за основање друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и условно 
одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд ќе ги исполниме сите обврски опишани во 
планираната организација и работење на друштвото; 

г) ако ни биде издадена дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови  и условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд, ќе го основаме 
друштвото во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва; 

д) ако ни биде издадена дозвола за основање  на друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови  и условно одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд, финансиските средства 
што ќе бидат уплатени на име основна главнина на друштвото ќе потекнуваат од законски извори и 
нема да потекнуваат од заеми, кредити, ниту да бидат оптоварени на било кој начин; 

ѓ) во случај некој од основачите (акционерите) на нашето друштво да се спои, присоедини или изврши 
друга статусна промена со некој од основачите на друго друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови, по добивање на дозволата за основање на друштво за управување со задолжителни 
пензиски фондови и одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд, тој основач веднаш 
ќе ја извести Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за тоа 
спојување или статусна промена и ќе изврши усогласување согласно Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување. 

 
е) работењето на друштвото и на задолжителниот пензискиот фонд ќе го вршиме согласно со 
стандардите на управување со задолжителни пензиски фондови и добрите деловни обичаи; 

ж) идното друштво нема да врши други дејности освен оние за кои е овластено врз основа на Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и кои директно се поврзани со 
управувањето со задолжителен пензиски фонд; 

з) сметководството на задолжитениот пензиски фонд ќе го водиме согласно законите и меѓународните 
сметководствени стандарди и ќе назначиме надворешен овластен ревизор со добри референци; 

ѕ) предложениот назив на идното друштво или називот на задолжителниот пензиски фонд нема да ги 
доведе во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани членови на фондот или било кое 
друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и задолжителниот пензиски фонд; 

и) доколку во податоците дадени во барањата и документацијата дојде до промена, по нејзиното 
поднесување веднаш ќе ја известиме Агенцијата, во спротивно сме согласни да бидеме одбиени. 

 

 

законски застапник/овластен потписник 
                                                                                                                   на правното лице 
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 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во____________на____________________година. 
 

 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БР.10 

И З Ј А В А 
 на заинтересирани лица за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни 

пензиски фондови  
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник на заинтересираното правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на заинтересираното правно лице); 

 
Изјавуваме дека : 
 
1. Целосно сме запознати со одредбите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва и одлучивме да поднесеме барања 
со документација за да учествуваме во оваа постапка на доброволна основа и ги прифаќаме законските 
обврски што прозлегуваат од оваа изјава. 
 
2.Доставените документи во целост се вистинити и точни. 
 
3.Доброволно и свесно се откажуваме од сите барања поврзани со трошоците кои се поврзани со 
постапката за издавање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови и одобренија за управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд согласно 
Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва; 

4.Следните факти исто така во целост се вистинити и точни и ги прифаќаме законските обврски што 
прозлегуваат од следното: 
 
а) нема промени од последните издадени биланс на состојба и биланс на успех што би имале негативно 
влијание врз состојбата на нето вредноста на основната главнина, до таков степен што може да влијае 
врз нашата  солвентност согласно одредбите на  Правилникот за поблиските  услови за основање на 
пензиски друштва; 
 
б) го прифаќаме целосното овластување Советот на експерти  на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување да не ги оценува како погодни оние заинтересирани лица кои не се 
во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и не ги 
исполнуваат барањата утрдени во Правилникот за лиценцирање на  пензиски друштва. 
 
в) ја имаме неопходната финансиска солвентност за да ги  исполниме нашите обврски и доколку 
добиеме дозвола за основање друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови и условни одобренија за управување со задолжителен и доброволен  пензиски фонд ќе ги 
исполниме сите обврски опишани во планираната организација и работење на друштвото; 
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г) ако ни биде издадена дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни  и 
доброволни пензиски фондови  и условни одобренија за управување со задолжителен  и доброволен 
пензиски фонд, ќе го основаме друштвото во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, 
Законот за доброволно  капитално финансирано пензико осигурување  и Правилникот за лиценцирање 
на  пензиски друштва. 
 
д) ако ни биде издадена дозвола за основање  на друштво за управување со задолжителни  и 
доброволни пензиски фондови  и условни одобренија за управување со задолжителен  и доброволен 
пензиски фонд, финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основната главнина на друштвото 
ќе потекнуваат од законски извори и нема да потекнуваат од заеми, кредити, ниту да бидат оптоварени 
на било кој начин; 
 
ѓ) во случај некој од основачите (акционерите) на нашето друштво да се спои или изврши друга статусна 
промена со некој од основачите на друго друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови, по добивање на дозволата за основање на друштво за управување со задолжителни  
и доброволни пензиски фондови  и одобренијата за управување со задолжителен и доброволен 
пензиски фонд, тој основач веднаш ќе ја извести Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување за тоа спојување или статусна промена и ќе изврши усогласување согласно 
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. 

 
е) работењето на друштвото и на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд ќе го вршиме 
согласно со стандардите на управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и добрите 
деловни обичаи; 
 
ж) идното друштво нема да врши други дејности освен оние за кои е овластено врз основа на Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и кои директно се поврзани со 
управувањето со задолжителен и доброволен  пензиски фонд; 

 
з) сметководството на задолжитениот и доброволниот пензиски фонд ќе го водиме согласно законите и 
меѓународните сметководствени стандарди и ќе назначиме надворешен овластен ревизор со добри 
референци; 
 
ѕ) предложениот назив на идното друштво или називите на задолжителниот и доброволниот пензиски 
фонд нема да ги довеат во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани членови на фондот 
или било кое друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и  пензиските фондови; 
 
и) доколку во податоците дадени во барањата и документацијата дојде до промена, по нејзиното 
поднесување веднаш ќе ја известиме Агенцијата, во спротивно сме согласни да бидеме одбиени.                                                                                    

 законски застапник / овластен потписник 
                                                                                                                                     на правното лице 
 

 _________________________________ 
                                                                                           

 
 
Во____________на____________________година. 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БР.11 
 

И З Ј А В А 
 на заинтересирани лица за основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови  
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__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(Име и презиме на законскиот застапник / овластен потписник на заинтересираното правно лице, назив, адреса 
телефон,факс и електронска пошта на заинтересираното правно лице); 

 
Изјавуваме дека : 
 
1. Целосно сме запознати со одредбите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва и одлучивме да поднесеме барања со 
документација за да учествуваме во оваа постапка на доброволна основа и ги прифаќаме законските 
обврски што прозлегуваат од оваа изјава. 
 
2.Доставените документи во целост се вистинити и точни. 
 
3.Доброволно и свесно се откажуваме од сите барања поврзани со трошоците кои се поврзани со 
постапката за издавање дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови и одобренија за управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд согласно 
Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва ; 

4.Следните факти исто така во целост се вистинити и точни и ги прифаќаме законските обврски што 
прозлегуваат од следното: 
 
а) нема промени од последните издадени биланс на состојба и биланс на успех што би имале негативно 
влијание врз состојбата на нето вредноста на основната главнина, до таков степен што може да влијае 
врз нашата  солвентност согласно со одредбите на Правилникот за поблиските услови за основање на 
пензиски друштва . 
  
б) го прифаќаме целосното овластување на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување да не ги оценува како погодни оние заинтересирани 
лица кои не се во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување и не ги исполнуваат барањата утрдени во Правилникот за лиценцирање на пензиски 
друштва . 
 
в) ја имаме неопходната финансиска солвентност за да ги  исполниме нашите обврски и доколку 
добиеме дозвола за основање друштво за управување со доброволни пензиски фондови и условно 
одобрение за управување со доброволен пензиски фонд ќе ги исполниме сите обврски опишани во 
планираната организација и работење на друштвото; 

г) ако ни биде издадена дозвола за основање на друштво за управување со доброволни пензиски 
фондови  и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, ќе го основаме друштвото 
во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, Законот за доброволно капитално 
финансирано пензико осигурување  и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва; 
 
д) ако ни биде издадена дозвола за основање  на друштво за управување со доброволни пензиски 
фондови  и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, финансиските средства 
што ќе бидат уплатени на име основна главнина на друштвото ќе потекнуваат од законски извори и 
нема да потекнуваат од заеми, кредити, ниту да бидат оптоварени на било кој начин;  
 
ѓ) во случај некој од основачите (акционерите) на нашето друштво да се спои или изврши друга статусна 
промена со некој од основачите на друго друштво за управување со доброволни пензиски фондови, по 
добивање на дозволата за основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови  и 
одобрението за управување со доброволен пензиски фонд, тој основач веднаш ќе ја извести Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за тоа спојување или статусна промена 
и ќе изврши усогласување согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување. 

 
е) работењето на друштвото и на доброволниот пензиски фонд ќе го вршиме согласно со стандардите 
на управување со доброволни пензиски фондови и добрите деловни обичаи; 
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ж) идното друштво нема да врши други дејности освен оние за кои е овластено врз основа на Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и кои директно се поврзани со 
управувањето со доброволен пензиски фонд; 

 
з) сметководството на доброволниот пензиски фонд ќе го водиме согласно законите и меѓународните 
сметководствени стандарди и ќе назначиме надворешен овластен ревизор со добри референци; 
 
ѕ) предложениот назив на идното друштво или називот на доброволниот  пензиски фонд нема да ги 
доведе во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани членови на фондот или било кое 
друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и задолжителниот пензиски фонд; 
 
и) доколку во податоците дадени во барањата и документацијата дојде до промена, по нејзиното 
поднесување веднаш ќе ја известиме Агенцијата, во спротивно сме согласни да бидеме одбиени. 
 

законски застапник /овластен потписник 
                                                                                                                 на правното лице 

  
 ________________________________ 

 
 

Во____________на____________________година.            
 
 
 
 

 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БР.12 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЧУВАР НА ИМОТ 

I Основни информации : 

1.Назив на чуварот на имот________________________________________________________ 

2.Датум на основање на чуварот на имот_____________________________________________ 

3.Датум на добиена согласност за извршување на функцијата чувар на имот____________ 

4.Информации за седиштето на чуварот на имот: 

- Улица и број ____________________________________________________________________ 

- Место  _________________________________________________________________________ 

- Држава ________________________________________________________________________ 

- Телефонски број ________________________________________________________________ 

- Адреса на електронска пошта ____________________________________________________ 

- Интернет адреса ________________________________________________________________ 

- SWIFT адреса   __________________________________________________________________ 

- BIC код   __________________________________________________________________ 

5.Оперативна адреса на одделот/секторот за чување на имот (доколку се разликува од 
адресата под бр.4) 

- Улица и број  ___________________________________________________________________ 
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- Место _________________________________________________________________________ 

- Држава  _______________________________________________________________________ 

- Лице за контакт (име, презиме, телефон)  __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

- SWIFT адреса ___________________________________________________________________ 

6. Даночен број на банката_________________________________________________________ 

7.Сметка на чуварот на имот за порамнување во НБРСМ  
_________________________________________________________________________________ 

8.Одговорно лице за дадените информации: 

- Име и презиме    ________________________________________________________________ 

- Телефонски број  ____________________________________________________________ 

- Е-маил     _______________________________________________________________________ 

II Информации за чуварот на имот: 
 
1. Податоци од финансиски извештаи на чуварот на имот за последните три години 
 

Година 20XX 20ХХ 20ХХ 

Вкупна актива    

Запишана основна главнина    

Задржана добивка/ 
(Акумулирани загуби) и резерви 

   

Кредитен рејтинг на чуварот на 
имот 

   

 
2. Податоците за состојба на вредноста на средствата кои се чуваат кај чуварот на имот во 
последните три години (во милиони денари) 
 

Година Тромесечие 

 I II III IV 
20ХХ     

20ХХ     

20ХХ     

 
3.Име и седиште на ревизорот на чуварот на имот_______________________________ 
 
III Сопственичка структура на чуварот на имот: 
 

Име/Назив Сопственички удел (%) 
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Напомена: да се наведат сите акционери кои имаат 5% или повеќе гласови од десетте 
најголеми акционери 
IV Податоци за членовите на управниот одбор на чуварот на имот: 
 
За сите членови на управниот одбор да се наведат следните податоци  
 

Бр. Име и презиме МБГ Надлежност во 
Управниот одбор 

Датум на 
именување 

     

 
 
V Податоци за членовите на надзорниот одбор на чуварот на имот: 
 

Бр. Име и презиме МБГ Надлежност во 
надзорниот одбор 

Датум на 
именување 

     

 
За секое одговорно лице потребно е да се приложи копија од уверение/диплома за стручната 
подотовка, биографија и изјава дека не е изречена прекршочна санкција - забрана на вршење 
на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, 
осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или 
финансиски услуги 
 
VI Податоци за одделот/ секторот кој ја извршува функцијата чувар на имот: 
 
1.Број на вработени во одделот/секторот за чување имот  ______________________________ 
 
2.Лице за контакт    _______________________________________________________________ 
 
3.Телефонски број  _______________________________________________________________ 
 
4.Е-маил  ________________________________________________________________________ 
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 За секое одговорно лице потребно е да се наведе: 
 
1. Име и презиме _________________________________________________________________ 
 
2. МБГ  _________________________________________________________________________ 
 
3.Должности и одговорности ______________________________________________________ 
 
4.Датум на стапување на наведените должности и одговорности ____________________ 
 
5.Занимање во последните 10 години (работодавач, вид на работата, позиција) 
 
 1 2 3 

Правно лице    

Адреса    

Дејност    

Опис на должности и 
одговорности 

   

Датум на засновање 
на работен однос 

   

Датум на престанок 
на работен однос 

   

Причина за 
престанок на работен 
однос 

   

 
VII Информации за работењето на чуварот на имот: 
 
Дали чуварот на имот ја извршува функцијата чувар на имот за други пензиски и инвестициски 
фондови 
 
ДА или НЕ 
 
Доколку “ДА” да се наведат имињата на тие друштва и фондови : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
VIII Прилози 
Чуварот на имот треба да приложи: 
1. Ревидирани финансиски извештаи за последните три години од надворешен овластен 
ревизор согласно Правилникот за поблиските услови за основање на пензиски друштва. 
2. Акт за внатрешната структура на чуварот на имот од кој е видливо дека е основан 
сектор/оддел задолжен за изаршување на функцијата чувар на имот. 
3. Приказ на организациска структура на одделот/секторот за чување на имот. 
4. Краток опис на информатичкот систем на чуварот на имот. 
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    ОБРАЗЕЦ БР.13 
 

Б А Р А Њ Е 

 за добивање дозвола за вршење дејност- управување со доброволни пензиски фондови на друштво 
за управување со задолжителни пензиски фондови  

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 (Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на друштвотo, назив, адреса телефон,факс и 

електронска пошта на друштвоto); 
 
 -го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови и одобрение за управување со 
доброволен пензиски фонд, согласно условите од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва. 
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                                                                                                          законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                               на друштвото 
 

________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР.14 

Б А Р А Њ Е  
за добивање дозвола за вршење дејност- управување со задолжителни пензиски фондови на 

друштво за управување со доброволен пензиски фонд  

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 (Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник  на друштвото, назив, адреса телефон,факс и 
електронска пошта на друштвото); 
 
 -го поднесуваме ова Барање со цел да учествуваме во постапката за добивање дозвола за 
вршење дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со 
задолжителен пензиски фонд, согласно условите од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва. 
 
 
 
 

 
                                                                                   
 
 
 

               законски застапник/овластен потписник 
                                                                                                              на друштвото 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во____________на____________________година. 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ БР.15 

Б А Р А Њ Е  
за добивање одобрение за управување со доброволен пензиски фонд на друштво за управување со 

задолжителни пензиски фондови поднесено од 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 



60 

 

60 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 (Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на друштвото, назив, адреса телефон,факс и 
електронска пошта  на друштвото); 
 
 -го поднесуваме ова Барање со цел да ни издадете одобрение за управување со доброволен 
пензиски фонд, согласно условите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                              на друштвото 
 

                                                                                                                ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во____________на____________________година. 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ БР.16 

Б А Р А Њ Е  
за добивање одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд на друштво за управување 

со доброволни пензиски фондови  
 

_______________________________________________________________________________ 
 (Име и презиме на законскиот застапник / овластениот потписник  на друштвото, назив, адреса телефон,факс и 
електронска пошта  на друштвото) ; 
 
 -го поднесуваме ова Барање со цел да ни издадете одобрение за управување со задолжителен 
пензиски фонд, согласно условите од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва. 
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                                                                                                           законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                                на друштвото 
 

                                                                                                                    ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР.17 

И З Ј А В А 
на акционер на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови  

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
( Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на  акционерот на  
друштвото, назив, адреса телефон,факс и електронска пошта на акционерот на 
друштвото.); 
 
како акционер на  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(назив, адреса телефон,факс и електронска пошта  на друштвото); 
 
Изјавуваме дека: 
 
1. Целосно сме запознати со одредбите од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва и одлучивме да 
поднесеме барања со документација за да учествуваме во оваа постапка на доброволна 
основа и ги прифаќаме законските обврски што прозлегуваат од оваа изјава. 
 
2.Доставените документи во целост се вистинити и точни. 
 
3.Доброволно и свесно се откажуваме од сите барања поврзани со трошоците кои се поврзани 
со постапката за издавање дозвола за вршење дејност – управување со доброволни пензиски 
фондови и одобрение за управување со  доброволен пензиски фонд согласно Правилникот за 
лиценцирање на пензиски друштва; 

4.Следните факти исто така во целост се вистинити и точни и ги прифаќаме законските обврски 
што прозлегуваат од следното: 
 
а) нема промени од последните издадени биланс на состојба и биланс на успех што би имале 
негативно влијание врз состојбата на нето вредноста на основната главнина, до таков степен 
што може да влијае врз нашата солвентност согласно одредбите на Правилникот за 
поблиските  услови за основање на пензиски друштва; 
б) го прифаќаме целосното овластување на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување да не ги оценува како погодни оние 
друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои не се во согласност со Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и не ги исполнуваат барањата 
утрдени во Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва. 
в) ја имаме неопходната финансиска солвентност за да ги исполниме нашите обврски и 
доколку добиеме дозвола за вршење на дејност- управување со доброволни пензиски 
фондови и  условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд ќе ги исполниме 
сите обврски опишани во планираната организација и работење на друштвото; 
г) ако ни биде издадена дозвола за вршење на дејност- управување со доброволни пензиски 
фондови и  условно одобрение за управување со доброволен  пензиски фонд ќе извршиме 
промена во Централниот регистар на Република Северна Македонија и ќе основаме 
доброволен пензиски фонд согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва. 
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д) ако ни биде издадена дозвола за вршење на дејност- управување со доброволни пензиски 
фондови и  условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд, финансиските 
средства што ќе бидат уплатени на име основна главнина на друштвото ќе потекнуваат од 
законски извори и нема да потекнуваат од заеми, кредити, ниту да бидат оптоварени на било 
кој начин; 
ѓ) во случај некој од основачите (акционерите) на нашето друштво да се спои или изврши друга 
статусна промена со некој од основачите на друго друштво за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови, по добивање на дозволата за основање на друштво за 
управување со задолжителни  и доброволни пензиски фондови  и одобренијата за управување 
со задолжителен и доброволен пензиски фонд, тој основач веднаш ќе ја извести Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за тоа спојување или статусна 
промена и ќе изврши усогласување согласно Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување. 
е) работењето на друштвото и на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд ќе го 
вршиме согласно со стандардите на управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови и добрите деловни обичаи; 
ж) идното друштво нема да врши други дејности освен оние за кои е овластено врз основа на 
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и кои директно се 
поврзани со управувањето со задолжителен и доброволен  пензиски фонд; 
з) сметководството на задолжитениот и доброволниот пензиски фонд ќе го водиме согласно 
законите и меѓународните сметководствени стандарди и ќе назначиме надворешен овластен 
ревизор со добри референци; 
ѕ) предложениот назив на идното друштво или називите на задолжителниот и доброволниот 
пензиски фонд нема да ги доведат во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани 
членови на фондот или било кое друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и 
пензиските фондови; 
и) доколку во податоците дадени во барањата и документацијата дојде до промена, по 
нејзиното поднесување веднаш ќе ја известиме Агенцијата, во спротивно сме согласни да 
бидеме одбиени. 
 
 
 
 
 

                                                                                         законски застапник/овластен потписник  
                                                                                       на акционерот на друштвото 

 
                                                                                          ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Во____________на____________________година.   
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ОБРАЗЕЦ БР.18 

И З Ј А В А 
 на акционер на друштво за управување со доброволни пензиски фондови  

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
( Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на  акционерот на  
друштвото, назив, адреса телефон,факс и електронска пошта на акционерот на 
друштвото.); 
 
како акционер на  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(назив, адреса телефон,факс и електронска пошта  на друштвото); 
 
Изјавуваме дека: 
1. Целосно сме запознати со одредбите од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва и одлучивме да 
поднесеме барања со документација за да учествуваме во оваа постапка на доброволна 
основа и ги прифаќаме законските обврски што прозлегуваат од оваа изјава. 
 
2.Доставените документи во целост се вистинити и точни. 
 
3.Доброволно и свесно се откажуваме од сите барања поврзани со трошоците кои се поврзани 
со постапката за издавање дозвола за вршење дејност – управување со задолжителни 
пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд согласно 
Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва ; 

4.Следните факти исто така во целост се вистинити и точни и ги прифаќаме законските обврски 
што прозлегуваат од следното: 
 
а) нема промени од последните издадени биланс на состојба и биланс на успех што би имале 
негативно влијание врз состојбата на нето вредноста на основната главнина, до таков степен 
што може да влијае врз нашата  солвентност согласно одредбите на Правилникот за 
поблиските  услови за основање на пензиски друштва; 
б) го прифаќаме целосното овластување на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување да не ги оценува како погодни оние 
друштва за управување со доброволни пензиски фондови кои не се во согласност со Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и не ги исполнуваат барањата 
утрдени во Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва; 
в) ја имаме неопходната финансиска солвентност за да ги  исполниме нашите обврски и 
доколку добиеме дозвола за вршење на дејност- управување со задолжителни пензиски 
фондови и  условно одобрение за управување со задолжителен  пензиски фонд ќе ги 
исполниме сите обврски опишани во планираната организација и работење на друштвото; 
г) ако ни биде издадена дозвола за вршење на дејност- управување со задолжителни 
пензиски фондови и  условно одобрение за управување со задолжителен  пензиски фонд ќе 
извршиме промена во Централниот регистар на Република Северна Македонија и ќе основаме 
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задолжителен пензиски фонд согласно, Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување  и Правилникот за лиценцирање на пензиски друштва; 
д) ако ни биде издадена дозвола за вршење на дејност- управување со задолжителни 
пензиски фондови и  условно одобрение за управување со задолжителен  пензиски фонд, 
финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основна главнина на друштвото ќе 
потекнуваат од законски извори и нема да потекнуваат од заеми, кредити, ниту да бидат 
оптоварени на било кој начин; 
ѓ) во случај некој од основачите (акционерите) на нашето друштво да се спои или изврши друга 
статусна промена со некој од основачите на друго друштво за управување со задолжителни и 
доброволни пензиски фондови, по добивање на дозволата за основање на друштво за 
управување со задолжителни  и доброволни пензиски фондови  и одобренијата за управување 
со задолжителен и доброволен пензиски фонд, тој основач веднаш ќе ја извести Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за тоа спојување или статусна 
промена и ќе изврши усогласување согласно Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување; 
е) работењето на друштвото и на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд ќе го 
вршиме согласно со стандардите на управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови и добрите деловни обичаи; 
ж) идното друштво нема да врши други дејности освен оние за кои е овластено врз основа на 
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и кои директно се 
поврзани со управувањето со задолжителен и доброволен  пензиски фонд; 
з) сметководството на задолжитениот и доброволниот пензиски фонд ќе го водиме согласно 
законите и меѓународните сметководствени стандарди и ќе назначиме надворешен овластен 
ревизор со добри референци;  
ѕ) предложениот назив на идното друштво или називите на задолжителниот и доброволниот 
пензиски фонд нема да ги доведат во заблуда членовите, идните членови  или пензионирани 
членови на фондот или било кое друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и 
пензиските фондови; 
и) доколку во податоците дадени во барањата и документацијата дојде до промена, по 
нејзиното поднесување веднаш ќе ја известиме Агенцијата, во спротивно сме согласни да 
бидеме одбиени. 
 
 
 

                                                                                                законски застапник/овластен потписник 
                                                                                                на акционерот на  друштвото 

 
                                                                                                          ________________________________ 

 
 
 

Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР.19 
 

И З Ј А В А 
на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови  

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
( Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на  друштвото, назив, 
адреса телефон,факс и електронска пошта на друштвото.); 
 
- изјавуваме дека доколку ни биде издадена дозвола за вршење на дејност- управување 
со доброволни пензиски фондови и  условно одобрение за управување со доброволен 
пензиски фонд, ќе извршиме промена во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија и ќе основаме доброволен пензиски фонд согласно Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски 
друштва. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  законски застапник/овластен потписник  
                                                                                                   на друштвото 

 
         ________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР.20 
 

И З Ј А В А 
на друштво за управување со доброволни пензиски фондови  

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
( Име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на  друштвото, назив, 
адреса телефон,факс и електронска пошта на пензиското друштво.); 
 
 
- изјавуваме дека доколку ни биде издадена дозвола за вршење на дејност-управување 
со задолжителни пензиски фондови и условно одобрение за управување со задолжителен 
пензиски фонд, ќе извршиме промена во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија и ќе основаме задолжителен пензиски фонд согласно Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување и Правилникот за лиценцирање на пензиски 
друштва. 

 
 
 

                                                                                  законски застапник/овластен потписник  
                                                                                                                   на друштвото 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во____________на____________________година. 
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ОБРАЗЕЦ БР.21 

Б А Р А Њ Е  
за запишување на задолжителен  пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни 

пензиски фондови  
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(назив на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд,   адреса, телефон, факс и електронска пошта) 

 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на  друштвото)  

 
Го поднесуваме ова Барање заради запишување на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на 
задолжителни и доброволни пензиски фондови кој го води Агенцијата за супервизија на капитално 
финансиарано пензиско осигурување. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                           на друштвото 
 

________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во____________на____________________година. 
 

 
ОБРАЗЕЦ БР.22 

Б А Р А Њ Е  
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за запишување на доброволен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски 
фондови 

 
  

________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(назив на друштвото кое управува со доброволниот  пензиски фонд,   адреса, телефон, факс и електронска пошта) 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме на законскиот застапник /овластениот потписник  на  друштвото)  

 
 Го поднесуваме ова Барање заради запишување на доброволниот пензиски фонд во регистарот 
на задолжителни и доброволни пензиски фондови кој го води Агенцијата за супервизија на капитално 
финансиарано пензиско осигурување. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           законски застапник/овластен потписник 

                                                                                                                  на  друштвото 
 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во____________на____________________година. 
 

ОБРАЗЕЦ БР.23 

 
Прашалник за член на управен одбор 
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на пензиско друштво 
 

1. Лични податоци 

Име и презиме  

Aдреса   

Датум и место на раѓање  

Државјанство  

Телефон и електронска 
адреса за контакт 

 

 

2. Дали сте  акционер, сопственик, сосопственик или содружник во правно лице? Доколку 
одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, 
Да _______ Не _________ 
 

Назив и седиште на правното лице во кое 
предложениот член има дел од основната 

главнина и/или од акциите со право на глас 
 

Процент од основната главнина и/или од 
акциите со право на глас 

 

  

  

  

 
3.  Дали сте член на орган на надзор или управување во правно лице? Доколку одговорот е 
потврден, пополнете ги следните две табели.  
Да _______ Не _________ 
 
Назив и седиште на правното лице Орган на управување или надзорен орган 

 

  

  

  

 
4. Дали во последните три години сте имале каков било материјален интерес или деловен 
однос со пензиското друштво во кој сте предложен за член на управен одбор? Ако одговорот е 
потврден, наведете повеќе детали за видот и износот на материјалниот интерес или видот на 
деловниот однос. 
Да _______ Не _________ 
 
5. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и 
одговорности, била отворена стечајна или ликвидациска постапка? Доколку одговорот е 
потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице. 
Да _______ Не _________ 
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6. Дали против  вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена ваша 
одговорност за отворената стечајна или ликвидациска постапка? 
Да _______ Не _________ 
 
7. Дали од страна на надлежниот супервизорски орган биле преземени мерки кон  
институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или 
управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на 
политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги 
мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување. 
 
Да _______ Не _________ 
  
8. Дали сте поврзано лице со другите членови на управниот одбор или на надзорниот одбор 
на пензиското друштво? Доколку одговорот е потврден, наведете на кој начин.  
 
Да _______ Не _________ 
 
9. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на финансиски институции вршел оценка на 
вашата репутација при барање согласност за станување член на орган на надзор или 
управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
Да _______ Не _________ 
 

Назив на надлежниот 
супервизорски орган 

 

Вид на побарана 
согласност/дозвола 

 

Дали согласноста е добиена 
и други детали 

 
   

   

 
 
10. Дали, некогаш, надлежниот орган за супервизија на финансиски институции ви одзел 
согласност за акционер или учество во основната главнина финансиска институција или ви 
одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е 
потврден, наведете ги сите детали. 
Да _______ Не _________ 
 
11. Дали, некогаш, сте биле отповикани или од вас било побарано да се повлечете од вршење 
некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
Да _______ Не _________ 
 
12. Дали е предвидена поделба на областите на одговорност на членовите на управниот 
одбор на пензиското друштво? Ако е, за која област ќе бидете одговорни? 
Да _______ Не _________ 
 
13. Кои се, според вас, позитивните страни на пензиското друштво во кое сте предложени да 
бидете член на управен одбор? Како ќе ги искористите овие предности за зајакнување на 
стабилноста и сигурноста на пензиското друштво ? 
 
14. Кои се според вас слабите страни на пензиското друштво во кое сте предложени да бидете 
член на управен одбор? Како ќе ги отстраните овие слабости? 
 
15. Дадете краток опис на тоа каде го гледате пензиското друштво по пет години. 
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16. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при 
оценка на вашата способност за станување член на управен одбор на пензиското друштво ? 
Да _______ Не _________ 
 
Јас ________________________________________________ (име и презиме), под целосна 
морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека информациите содржани во 
овој Прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за 
издавање согласност за член на управен одбор на ______________________ (назив на 
пензиското друштво), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи. 
 
Место и датум                                                                                                         Потпис 
___________________                                                                                __________________________ 
 

*Забелешка: Доколку при одговарање на наведените прашања недостасува простор на 
образецот може да се користи дополнителна страна. 

ОБРАЗЕЦ БР.24 

Прашалник за член на надзорен одбор 
на пензиско друштво 

 
1. Лични податоци 

Име и презиме  

Aдреса  

Датум и место на раѓање  

Државјанство  

Телефон и електронска 
адреса за контакт 

 

 
2. Дали сте  акционер, сопственик, сосопственик или содружник во правно лице? Доколку 
одговорот е потврден, пополнете ги  следните табели. 

Да _______ Не _________ 

 

Назив и седиште на правното лице во кое 
предложениот член има дел од основната 

главнината и/или од акциите со право на глас 
 

Процент од основната главнина и/или од 
акциите со право на глас 

 

  

  

  

 
3. Дали сте член на орган на надзор или управување во правно лице? Доколку одговорот е 
потврден, пополнете ги  следните табели. 

Да _______ Не _________ 
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Назив и седиште на правното лице Орган на управување или надзорен орган 

 
  

  

  

 
4. Дали на кој било друг начин, освен начините од точките 2 и 3 на овој прашалник, 
остварувате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и 
деловните одлуки на правно лице? Наведете ги тие правни лица. 

Да _______ Не _________ 
 

 

Назив и седиште на правното лице Начин на 

остварување влијание 
 

  

  

 
5. Дали во последните три години сте имале каков било материјален интерес или деловен 
однос со пензиското друштво во кое сте предложен за член на надзорен одбор? Ако 
одговорот е потврден, наведете повеќе детали за видот и износот на материјалниот интерес 
или видот на деловниот однос. 

Да _______ Не _________ 

 
6. Доколку сте претставник на акционер на пензиското друштво, кој акционер или кои 
акционери на пензиското друштво ќе го/ги претставувате во надзорниот одбор? На кој начин 
сте поврзани со акционерот/акционерите? 

Да _______ Не _________ 

 
7. Доколку сте предложен/а за независен член на надзорниот одбор на пензиското друштво, 
на кој начин сметате дека ќе можете да ја остварите својата независна улога? 
 
8. Дали сте поврзано лице со другите членови на надзорниот одбор или со членовите на 
управниот одбор на пензиското друштво? Ако одговорот е потврден, наведете со кои членови 
и на кој начин сте поврзани. 

Да _______ Не _________ 

 
9. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и 
одговорности, била отворена стечајна или ликвидациска постапка? Доколку одговорот е 
потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице. 
Да _______ Не _________ 
 
10. Дали против вас е донесена правосилна судска одлука со која е утврдена ваша 
одговорност за отворената стечајна или ликвидациска постапка? Доколку одговорот е 
потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда. 

Да _______ Не _________ 
 

11. Дали од страна на надлежниот супервизорски орган биле преземени мерки кон  правното 
лице  во кое сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување 
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или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и 
финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите 
детали поврзани со нивното спроведување. 
Да _______ Не _________ 
 
12. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на финансиски институции вршел оценка на 
вашата репутација при барање согласност за станување член на орган на надзор или 
управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
Да _______ Не _________ 
 
 

Назив на надлежниот 

супервизорски орган 

 

Вид на побарана 

согласност/дозвола 

 

Дали согласноста е 

добиена и други детали 

 

   

   

 
13. Дали, некогаш, надлежниот орган за супервизија на финансиски институции ви одзел 
согласност за акционер или согласност да бидете член на орган на надзор или управување? 
Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
Да _______ Не _________ 
 

 
 
Јас ________________________________________________ (име и презиме), под целосна 
морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека информациите содржани во 
овој Прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за 
издавање одобрение за член на надзорен одбор на ______________________ (назив на 
пензиското друштво), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи. 
 
 
 
Место и датум                                                                                                             Потпис 
____________________                                                                            ___________________________ 
 
 

*Забелешка: Доколку при одговарање на наведените прашања недостасува простор на 
образецот може да се користи дополнителна страна. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ БР.25 

 

 
          ИЗЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
 
                Јас _______________________________________________________________________ 
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                                                              (име и презиме и ЕМБГ)   
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                ( адреса на живеење)      
                                      
под морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека по добивање на 
одобрение за член на управен одбор, од страна на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување, ќе склучам договор за вработување со   
_________________________________________________________________________________ 

(назив на друштвото) 
 

 

 

 

 

 

          Место и датум                                                                                                         Потпис                                             
_______________________                                                                                         _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ОБРАЗЕЦ БР.26 

 
ИЗЈАВА 

на независен член на надзорен одбор 
 
 
 
                Јас _______________________________________________________________________ 

(име и презиме и ЕМБГ) 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                ( адреса на живеење)      
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под морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека ги исполнувам условите 
од закон кои се однесуваат за независен член на надзорен одбор и дека  функцијата 
независен член на надзорен одбор ќе ја извршувам  совесно, непристрасно, објективно и 
секогаш во најдобар интерес на друштвото и пензиските фондови. 
 
 

 

 

          Датум                                                                                                                               Потпис                                              

_______________________                                                                                       ___________________ 
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