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- сметковниот план и извештајот за финансиското 
работење на задолжителниот пензиски фонд; 

- акти за вложување (инвестирање) на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд; 

- акти за пренесување на управувањето со средства 
на задолжителниот пензиски фонд на менаџер со сред-
ства со седиште во странство; 

- документи за проценки на средствата на задолжи-
телниот пензиски фонд; 

- документи за исплата на пензии, купување на пен-
зиски ануитет или програмирани повлекувања или 
комбинација и  

- документ за еднократна исплата на средствата. 
 

Член 19 
Во Планот, актите и предметите односно докумен-

тите на друштвото, се распоредуваат тематски и по ор-
ганизациски единици на друштвото и се означуваат со 
двоцифрени и четвороцифрени арапски броеви. 

Член 20 
(1) Актите и предметите, односно документите на 

друштвото од трајна вредност, се сортираат во Листа 
на архивска граѓа од трајна вредност. 

(2) Актите и предметите, односно документите на 
друштвото од оперативно значење, се сортираат во 
Листа на документарен  материјал со определени роко-
ви за нивно чување. 

Член 21 
(1) Во посебниот дел на Планот и во Листата на до-

кументарен материјал треба да се опфати и евиденција-
та на индивидуалните сметки.  

 (2) Во Листата од став (1) на овој член се определу-
ва рокот за чување на документацијата од евиденцијата 
за индивидуалните  сметки.  

 
Член 22 

(1) Друштвото го води архивирањето на надвореш-
ни медиуми од сите податоци евидентирани на индиви-
дуалните сметки и  потсметки, врз основа на информа-
циите со состојба од последниот работен ден на секоја 
календарска година, но не подоцна од 14 работни дена 
по завршувањето на секоја календарска година.  

(2) Друштвото обезбедува електронска копија од 
архивата од став (1) на овој член на надворешни  меди-
уми и истата ја доставува до Агенцијата. 

(3) Друштвото обезбедува архивата од став (1) на 
овој член и нејзината електронска копија од став (2) на 
овој член да можат да бидат репродуцирани со хардве-
рот и софтверот на Агенцијата.  

(4) Надворешните медиуми од став (1) и (2) на овој 
член треба да обезбедуваат можност на нив да се пи-
шува само еднаш (read only).  

 
VI. Завршни одредби 

 
Член 23 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за содржината и начинот на во-
дење, архивирање и чување на евиденцијата за индиви-
дуалните сметки на членовите на задолжителниот  пен-
зиски фонд и на другите документи и евиденција за за-
должителниот  пензиски фонд („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 138/2008).  

 
Член 24 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01-1348/3 Совет на експерти 

7 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булен Дервиши, с.р. 

3718. 
Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и 

став (5) и член 96 став (4)од Законот за доброволно ка-
питално финансирано пензиско осигурување (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 
124/2011, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување на седницата одржана на 
30.10.2013 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на членство во добро-

волен пензиски фонд („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/2008, 74/2010, 134/2010 и 26/2011) 
во член 9 ставот (7) се менува и гласи:   

„Учеството во професионална пензиска шема прес-
танува со: 

а) престанок на работниот однос или членството во 
здружение на граѓани и пренос на средствата од по-
стојната професионална сметка на друга професионал-
на сметка или доброволна индивидуална сметка, сог-
ласно закон;  

б) престанок на работниот однос или членството во 
здружение на граѓани и стекнување на старосна или 
инвалидска пензија. Агенцијата го известува друштво-
то за стекнатата старосна или инвалидска пензија од 
Фондот на ПИОМ и друштвото ги чува средствата на 
професионалната сметка на членот со посебна ознака, 
се до повлекување на средствата од сметката согласно 
закон; 

в) престанок на работниот однос или членството во 
здружение на граѓани и смрт на членот. Агенцијата го 
известува друштвото за стекнатата семејна пензија од 
Фондот на ПИОМ и друштвото ги чува средствата на 
професионалната сметка на членот со посебна ознака, 
се до повлекување на средствата од сметката согласно 
закон; 

г) укинување на професионална пензиска шема и 
пренос на средствата од постојната професионална 
сметка на друга професионална сметка или доброволна 
индивидуална сметка согласно закон; 

д) укинување на професионална пензиска шема и 
стекнување на старосна или инвалидска пензија. 
Агенцијата го известува друштвото за стекнатата ста-
росна или инвалидска пензија од Фондот на ПИОМ, а 
друштвото ги чува средствата на професионалната 
сметка на членот со посебна ознака, се до повлекување 
на средствата од сметката согласно закон и 

ѓ) укинување на професионална пензиска шема и 
смрт на членот. Агенцијата го известува друштвото за 
стекнатата семејна пензија од Фондот на ПИОМ, а 
друштвото ги чува средствата на професионалната 
сметка на членот со посебна ознака, се до повлекување 
на средствата од сметката согласно закон.“ 

  
Член 2 

 
Обрасците број 1 , број 2, број 3, број 4 и број 5, кои 

се дадени во прилог и се составен дел на овој правил-
ник, се менуваат и гласат:  
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила на наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 01-1348/4 Совет на експерти 

7 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булен Дервиши, с.р. 

__________ 
3719. 

Врз основа на член 21-б став (7) од Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско („Служ-
бен весник на Република Македонија” 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 
34-а став (7) од Законот за доброволно капитално фи-
нансирано пензиско („Службен весник на Република 
Македонија” бр.07/2008, 124/2010,17/2011 и 13/2013)  
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на  
30.10.2013 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТВРДАТА СО МИСЛЕЊЕ НА  
ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, сод-
ржината и формата на потврдата со мислење (во пона-
тамошниот текст: потврда)  за преземените дејствија, 
од страна на овластениот актуар  на пензиското друш-
тво, во врска со дадени насоки за пресметка на програ-
мираните повлекувања, проверка дали направените 
пресметки и користените таблици на смртност и камат-
ните стапки се во согласност со закон и подзаконските 
акти пропишани од Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) и проверка на ликвидноста 
на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд 
(во понатамошниот текст: пензиски фонд).   

 
Член 2 

Овластениот актуар на пензиското друштво изгот-
вува потврда, за секое тромесечие од тековната година, 
за секој пензиски фонд поединечно. 

Овластениот актуар ја поднесува потврдата до уп-
равниот одбор на пензиското друштво.  

Овластениот актуар ја доставува потврдата до 
Агенцијата во рок од еден месец од завршувањето на 
тромесечието за кое се однесува потврдата.  

Доколку овластениот актуар утврди дека програми-
раните повлекувања не се пресметани согласно закон и 
подзаконски актите пропишани од Агенцијата, веднаш 
го известува управниот одбор на друштвото. Доколку 
управниот одбор не превземе активности во врска со 
известувањето на овластениот актуар, актуарот веднаш 
ја известува Агенцијата.  

 
Член 3 

Потврдата на овластениот актуар содржи мислење 
за: 

а) Дадени насоки за пресметки на програмираните 
повлекувања што се исплатиле од пензискиот фонд во 
периодот за кој се однесува потврдата; 

б)  Начин на пресметка на програмираните повле-
кувања што се исплатиле од пензискиот фонд  во пери-
одот за кој се однесува потврдата; 

в) Таблици на смртност кои се користени при 
пресметките на програмираните повлекувања;  

г) Каматни стапки кои се користени при пресметки-
те на програмираните повлекувања; 

д)  Ликвидност на пензискиот фонд и  
ѓ)  Статистички податоци.  
Овластениот актуар ја изготвува потврдата од став 

1 на овој член, на Образец број 1 „Потврдата со мисле-
ње за преземените дејствија на овластениот актуар“ од 
овој правилник. 

 
Член 4 

Актуарот при давањето насоки и изготвувањето 
проценки, врз основа на кои ја изготвува потврдата, 
применува општо познати и признати актуарски мето-
дологии, согласно актуарските стандарди и пракса, ка-
ко и согласно важечките прописи.  

Во потврдата актуарот јасно и прецизно ги наведу-
ва податоците, информациите и претпоставките кои ги 
користел при давањето насоки, анализите и проценките 
врз основа на кои ја подготвува потврдата. 

Доколку, актуарот користи или се повикува на ра-
ботата од други лица  во потврдата го наведува изворот 
на податоците врз основа на кој ја изготвил потврдата.  

Доколку, актуарот утврди дека постојат значајни 
недостатоци во расположливите податоци кои ги ко-
ристи, а кои значајно придонесуваат за неизвесност во 
неговите проценки, може да направи корекции на пода-
тоците со цел да го неутрализира нивниот ефект. До-
колку актуарот направи такви корекции потребно е јас-
но да ја наведе природата, износот и принципот на из-
вршените корекции.  

 
Мислење за дадени насоки за пресметка на програмира-
ните повлекувања што се исплатиле од пензискиот фонд 

 
Член 5 

Актуарот дава насоки за начинот на пресметка на 
програмираните повлекувања што треба да биде во 
согласност со формулите за пресметка на месечните 
пензии и пензиски надоместоци преку програмирани 
повлекувања пропишани со закон и дава насоки за па-
раметрите што треба да се користат за пресметка на 
програмираните повлекувања.  

Актуарот дава насоки за првата и за сите повторни 
пресметки на пензии и пензиски надоместоци преку 
програмирани повлекувања, кои може да бидат дожи-
вотни или привремени.  

 
Мислење за начинот на пресметка на програмираните 
повлекувања што се исплатиле од пензискиот фонд 

 
Член 6 

Актуарот проверува дали пресметките на програми-
раните повлекувања, вклучувајќи доживотни програ-
мирани повлекувања и привремени програмирани пов-
лекувања, се на начин пропишан со закон и подзакон-
ските акти пропишани од Агенцијата. 

Актуарот проверува дали за сите нови корисници 
на пензија или пензиски надоместок преку програмира-
ни повлекувања во периодот на проверка се направени 
пресметки за програмираните повлекувања. При тоа 
актуарот проверува  дали при првата пресметка на 
програмирани повлекувања се користени формулите 
пропишани со Законот за исплата на пензии и пензиски 
надоместоци од капитално финансирано пензиско оси-
гурување и дали се користени параметрите: вкупен из-
нос на средства на индивидуална сметка и доброволна 
индивидуална и/или професионална сметка, ануитетен 
фактор за поединечна пензија, возраст на корисникот 
на пензија или пензискиот надоместок и пазарната 
стапка на принос. 


