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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 22 став (3) и член 63 став (3) од Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 11/2012, 147/2015 и 30/2016 и Службен весник на 
Република Северна Македонија број 103/2021), Советот на експерти на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 
27.7.2022 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВИЛАТА И МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ТАБЛИЦИТЕ НА СМРТНОСТ

Член 1
Со овој правилник се уредуваат правилата и минималните стандарди за определување 

на таблиците на смртност кои пензиското друштво ги користи при пресметување на 
ануитетниот фактор за пензии од втор столб и пензиски надоместоци од трет столб (во 
натамошниот текст: пензии)  преку доживотни и привремени програмирани повлекувања.   

Член 2
При определувањето на таблиците за смртност, пензиското друштво ги користи 

најновите службени таблици на смртност и други статистички податоци изготвени од 
надлежен орган во Република Северна Македонија. 

Пензиското друштво може да ги приспособи таблиците на смртност од став (1) на овој 
член врз основа на сопствените податоци поврзани со смртноста, ако таквите податоци се 
статистички значајни или да користи други таблици на смртност доколку смета дека се 
посоодветни и се избрани во насока на поголема заштита на корисниците на пензија.

При определувањето на таблиците за смртност, пензиското друштво треба да ја има 
предвид специфичноста на популацијата составена од пензионери на кои им се исплаќа 
пензија преку програмирани повлекувања.

Покрај податоците од став (1), (2) и (3) од овој член, при определувањето на таблиците 
за смртност, пензиското друштво треба да го има предвид очекуваното зголемување на 
животниот век на населението во Република Северна Македонија и може да го продолжи 
очекуваното траење на живот најмногу до три години во однос на податоците користени 
при определувањето на таблиците на смртност. 

Член 3
Таблиците на смртност се специфицирани по пол и возраст. 
Таблиците на смртност не вклучуваат други критериуми освен возраста и полот на 

пензионерот. 

Член 4
При изборот на податоци за определувањето на таблиците за смртност, пензиското 

друштво треба да применува степен на грижа што би ја применувал разумен човек.

Член 5
Користените таблици на смртност и сите приспособувања треба да бидат објавени во 

годишниот извештај од актуарот на пензиското друштво.
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Член 6
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за правилата и минималните 

стандарди за таблиците на смртност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
34/2014).

Член 7
Овој правилник влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1036/10               Совет на експерти
29 јули 2021 година                 Претседател,

Скопје               Максуд Али, с.р.


