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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4305.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Претсе-
дателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I
Потполно се ослободува од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осуденото лице:
1. ЗАФИРЧО СТАНЧО ТЕМЕЛКОВ, од Кочани.

II
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осудено-
то лице: 

1. ФАДИЛ ИБРАИМ АЛИЛИ од с.Порој, во траење 
од 3 месеци. 

III
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осудени-
те лица: 

1. МИРО ЌИРКО КОЧОВСКИ од Тетово, во трае-
ње од 7 месеци

2. БЛАГОЈ АТАНАС ВАЛМАРСКИ од с.Ратево, во 
траење од 6 месеци

3. ЗЛАТКО АТАНАС ВАЛМАРСКИ од с.Ратево, 
во траење од 6 месеци

4. ГОРАН СЛОБОДАН ВЕЛИЧКОВСКИ од Кума-
ново, во траење од 7 месеци

5. МИРЧЕ ДРАГИ ПАУНОВСКИ од Велес, во трае-
ње од 6 месеци

6. МИЛАН СТОИМЕН СТАНКОВ од Кочани, во 
траење од 6 месеци.

IV
Делумно се ослободува од извршување на изречена-

та казна затвор осуденото лице: 
1. ЗЕЈДИ САЛИК ЈАКУПИ од с.Кондово, Скопје, 

во траење од 6 месеци.

V
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. СУЗАНА РИСТО ТРАЈКОВСКА од с.Мусинци, 

Битола, во траење од 6 месеци
2. ДУШКО ИЛИЈА ДИМИТРОВ од с.Карбинци, во 

траење од 4 месеци
3. ИБРАИМ РЕЏЕП УСЕИНОВ од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци
4. ОРХАН АРИФ ЈУСЕИНОВ од Кавадарци во трае-

ње од 6 месеци
5. БЕКИМ МАМЕР МУСЛИ од с.Љуботен, Скопје, 

во траење од 6 месеци
6. ДЕЈАН БРАНКО ТРАЈКОВСКИ од Скопје, во 

траење од 6 месеци
7. ЛУАН ШЕФИК НУХИИ од с.Д.Бањица, во трае-

ње од 3 месеци
8. БЕСИР ИДРИЗ ОСМАНИ од Скопје, во траење 

од 3 месеци
9. ДАУТ АСАН БИСЛИМОВСКИ од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци
10. БЕЈТУЛА РАМАДАН ШАБАНОВИЌ ОД Кума-

ново, во траење од 6 месеци 

11. ЕСАТ НАЗМИ ДАУТИ од с.Студеничани, 
Скопје, во траење од 6 месеци

12. ТОМИСЛАВ БОЈАН АТАНАСОВ од Кочани, 
во траење од 3 месеци

13. ФАРУК ЗИЈАДИН КАЛИСИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци

14. ИСАМЕДИН ЕЛЕЗ ЕЛЕЗ од Скопје, во траење 
од 6 месеци

15. АГРОН ХАМДИ ХАЉИМИ од с.Арачиново, 
Скопје, во траење од 6 месеци. 

VI
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 07-1852 Претседател
13 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4306.

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖ-
НОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБ-
НИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПО-
СТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗА-
КУП КАКО И ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА 

СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Член 1
Во Уредбата за висината на цената на градежното 

земјиште сопственост на Република Македонија и виси-
ната на посебните трошоци за спроведување на поста-
пките за отуѓување и давање под закуп како и за засно-
вање на право на стварна службеност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 158/13), во членот 
2, став (7), по зборовите: „земјоделски производи“ сврз-
никот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „Г-
производство, дистрибуција и сервиси“ се додаваат збо-
ровите: „и А3-групно домување“. 

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-9453/1 Претседател на Владата
11 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

4307.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 годи-
на донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката-Скопје му престанува користењето на недвижни 
ствари - 3 (три) стана и 3 (три) деловни простории соп-
ственост на Република Македонија запишани во Имо-
тен лист број 57954 КО Кисела Вода 2, КП бр. 1768/5 и 
тоа:

- Стан на Бул. „III Македонска бригада" бр. 43 во 
Скопје, влез 3 кат 1 стан број 6, со површина на станот 
од 52 м2 и помошни простории со површина од 5 м2;

- Стан на Бул. „III Македонска бригада" бр. 43 во 
Скопје, влез 3 кат 2 стан број 12, со површина на ста-
нот од 52 м2 и помошни простории со површина од 5 
м2;

- Стан на Бул. „III Македонска бригада" бр. 43 во 
Скопје, влез 3 кат 3 стан број 15, со површина на ста-
нот од 52 м2 и помошни простории со површина од 5 
м2;

- Деловен простор на Бул. „III Македонска бригада" 
бр. 43 во Скопје, влез 5, приземје, деловен простор број 
11, површина од 29,00 м2;

- Деловен простор на Бул. „III Македонска бригада" 
во Скопје, влез 5, приземје, деловен простор број 12, со 
површина од 30,00 м2;

- Деловен простор на Бул. „III Македонска бригада" 
во Скопје, влез 5, приземје, деловен простор број 14, со 
површина од 28,00 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41-9378/2 Заменик на претседателот
11 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4308.

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
99/09, 57/10, 36/11 54/11, 13/12, 55/13 и 163/13), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.12.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ 
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Годишната програмата за изградба и одржува-
ње на станбениот простор во сопственост на Република 
Македонија за 2013 година (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 4/2013, 11/2013, 116/2013 и 
154/2013) во Втор дел ,,ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТЕКОТ НА 2013 ГОДИНА"  
ГЛАВА I  ,,ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ"  во точката I.1. 
ставот 1 се менува и гласи:

,,Акционерското друштво за изградба и стопанису-
вање со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката - Скопје на територија на Република 
Македонија во претходните години има во градба вкуп-
но 10 објекти со  527 стана со вкупна површина од 
33.969,96 м2, од кои 524 стана со површина од 
33.802,70 м2 се наменети за продажба, деловен простор 
со површина од 1.966,66 м2, од кој 1.879,66 м2 е наме-
нет за продажба, гаражи со површина од 6.744,79 м2 и 
325 подруми со површина од 2.113,59 м2. " 

2. Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е сос-
тавен дел на оваа програма .

3. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македо-
нија”.

Бр. 41-9378/1 Заменик на претседателот
11 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4309.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и точка 10 од Одлуката за условите и начинот под кои 
резидентите можат да склучуваат кредитни работи во 
девизи и да вршат плаќања врз основа на тие кредитни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 166/13), гувернерот на Народната банка на Републи-
ка Македонија донесе

У П А Т С Т В О
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ 
МОЖАТ ДА СКЛУЧУВААТ КРЕДИТНИ РАБОТИ 
ВО ДЕВИЗИ И ДА ВРШАТ ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА 

НА ТИЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува начинот на спрове-
дување на Одлуката за условите и начинот под кои ре-
зидентите можат да склучуваат кредитни работи во де-
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визи и да вршат плаќања врз основа на тие кредитни ра-
боти (во понатамошниот текст: Одлуката) преку пропи-
шување на формата и содржината на извештаите коиш-
то се доставуваат до Народната банка на Република Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Народната банка) и 
роковите за нивно доставување.

Изразите коишто се дефинирани во Одлуката се 
употребуваат со истото значење и во ова упатство.

2. Банката е должна да пополнува и да доставува из-
вештај за склучените кредитни работи во девизи со ре-
зидентите во текот на месецот (образец ДК - 1) и извеш-
тај за состојбата на кредитите во девизи на резидентите 
на крајот на месецот (образец ДК - 2) до Народната 
банка.

Обрасците од ставот 1 од оваа точка се составен дел 
на ова упатство.

3. За потребите за известување согласно со ова упат-
ство, банката не е должна да ја прикажува изложеноста 
на кредитен ризик врз основа на кредитни картички.

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ 
ВО ДЕВИЗИ СО РЕЗИДЕНТИТЕ ВО ТЕКОТ НА 

МЕСЕЦОТ

4. Извештајот за склучените кредитни работи во де-
визи со резидентите во текот на месецот (образец ДК - 
1) се пополнува согласно со следниве правила:

4.1. Во колоната бр. 1 - „ред. бр.“, се внесува редни-
от број на резидентот со кого е склучена кредитната ра-
бота (кредитот) во девизи.

4.2. Во колоната бр. 2 - „матичен број“, се внесува 
матичниот број на резидентот - правно лице. Оваа коло-
на не се пополнува за резидентите - физички лица.

4.3. Во колоната бр. 3 - „даночен број“, се внесува 
единствениот даночен број на резидентот - правно 
лице. Оваа колона не се пополнува за резидентите - фи-
зички лица.

4.4. Во колоната бр. 4 - „резидент“, се внесуваат 
името и презимето, односно називот на резидентот со 
кого е склучена кредитната работа во девизи. 

За потребите на ова упатство, резидентите се рас-
пределуваат во четири категории: I, II, III и IV категори-
ја резиденти. 

Првата категорија резиденти ги вклучува нето-из-
возниците. За терминот „нето-извозник“ се применува 
значењето утврдено со Одлуката за управување со кре-
дитниот ризик.

Втората категорија резиденти ги вклучува резиден-
тите кај кои цената на доминантниот производ зависи 
од движењата на цената на тој производ на светските 
берзи.

Третата категорија резиденти ги вклучува резиден-
тите - физички лица.

Четвртата категорија резиденти ги вклучува сите ос-
танати резиденти на кои банката им одобрила кредити 
во девизи кои не влегуваат во претходните три катего-
рии на резиденти.

4.5.Во колоната бр. 5  - „категорија на ризик“, се 
внесува категоријата на ризик во која е класифициран 
кредитот во девизи, со примена на критериумите дефи-
нирани во Одлуката за управување со кредитниот ри-
зик.

4.6.Во колоната бр. 6 - „шифра на валута“, се внесу-
ва шифрата на валутата на склучената кредитна работа 
во девизи.

4.7.Во колоната бр. 7 - „износ на кредитот во деви-
зи (во 000)“, се внесува износот на кредитот во девизи.

4.8.Во колоната бр. 8 - „износ на кредитот во дена-
ри (во 000)“, се внесува денарската противвредност на 
кредитот во девизи, при што се користи договорениот 
курс на денот на склучувањето на кредитната работа 
помеѓу банката и резидентот. 

4.9.Во колоната бр. 9 - „курс“, се внесува курсот по 
кој е склучена кредитната работа во девизи со резиден-
тот.

4.10. Во колоната бр. 10 - „намена“, се внесува наме-
ната на кредитот во девизи. При пополнувањето на 
оваа колона се користат следниве две шифри:

- ПС - доколку станува збор за кредит во девизи за 
плаќање во странство;

- ПЗ - доколку станува збор за кредит во девизи за 
плаќање во земјата.

4.11. Во колоната бр. 11 - „датум на склучување кре-
дитна работа“, се внесува датумот кога овластената бан-
ка ги пренесува средствата врз основа на кредитот на 
сметката на резидентот.

4.12. Во колоната бр. 12 - „датум на достасување“, 
се внесува крајниот датум на достасување на кредитот 
во девизи. 

4.13. Во колоната бр. 13 - „обезбедување“, се вне-
сува краток опис на видот на обезбедувањето на кре-
дитот во девизи, при што се користи една или повеќе 
од шифрите за видот на обезбедувањето, согласно со 
Упатството за спроведување на Одлуката за содржина-
та и начинот на функционирање на кредитниот регис-
тар. 

4.14. Редот бр. I - „вкупно кредити во девизи на 
првата категорија резиденти“, претставува збир на изно-
сот на кредитите во девизи на првата категорија рези-
денти.

4.15. Редот бр. II - „вкупно кредити во девизи на вто-
рата категорија резиденти“, претставува збир на изно-
сот на кредитите во девизи на втората категорија рези-
денти.

4.16. Редот бр. III - „вкупно кредити во девизи на 
третата категорија резиденти“, преставува збир на изно-
сот на кредитите во девизи на третата категорија рези-
денти.

4.17. Редот бр. IV - „вкупно кредити во девизи на 
четвртата категорија резиденти“, претставува збир на 
износот на кредитите во девизи на четвртата категорија 
резиденти.

4.18. Редот бр. V - „вкупно кредити во девизи на ре-
зидентите“, претставува збир на износите од редовите 
број I, II, III и IV.

4.19. Редовите I, II, III, IV и V се пополнуваат само 
за колоните број 7 и 8. 
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III. ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА КРЕДИТИТЕ ВО ДЕ-
ВИЗИ НА РЕЗИДЕНТИТЕ НА КРАЈОТ НА МЕСЕЦОТ

5. Извештајот за состојбата на кредитите во девизи 
на резидентите на крајот на месецот (образец ДК - 2) се 
пополнува согласно со следниве правила:

5.1. Во колоната бр. 2 - „опис“, кредитите во девизи 
се делат на четири групи според категоријата на рези-
денти, утврдена согласно со критериумите предвидени 
во точка 4 потточка 4.4 од ова упатство. 

5.2. Во колоната бр. 3 - „кредити за плаќање во 
странство“, се внесува состојбата на кредитите во деви-
зи за плаќање во странство, на крајот на месецот за кој 
се известува, распределени по категории на ризик сог-
ласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик. 
Оваа позиција го опфаќа соодветниот дел од групите 
сметки на кои се евидентираат кредитите во девизи на 
резидентите за плаќање во странство, со исклучок на 
сметките на кои се евидентираат акумулираната амор-
тизација и исправката на вредноста.

5.3. Во колоната бр. 4 - „кредити за плаќање во зем-
јата“, се внесува состојбата на кредитите во девизи ко-
ишто се користат во денарска противвредност за плаќа-
ње во земјата на крајот на месецот за кој се известува, 
распределени по категории на ризик согласно со Одлу-
ката за управување со кредитниот ризик. Оваа позиција 
го опфаќа соодветниот дел од групите сметки на кои се 
евидентираат кредитите во девизи на резидентите ко-
ишто се користат во денарска противвредност за плаќа-
ње во земјата, со исклучок на сметките на кои се еви-
дентираат акумулираната амортизација и исправката на 
вредноста.

5.4. Колоната бр. 5 - „редовни кредити“, претставу-
ва збир на делот од износите од колоните број 3 и 4 кој-
што се однесува на редовните кредити во девизи.

5.5.Колоната бр. 6 - „нефункционални кредити“, 
претставува збир на делот од износите од колоните 
број 3 и 4 којшто се однесува на нефункционалните кре-
дити во девизи.

5.6. Колоната бр. 7 - „вкупно“, претставува збир 
на колоните број 3 и 4, односно збир на колоните 
број 5 и 6.

5.7. Редот бр. I - „состојба на кредитите во девизи 
на првата категорија резиденти на крајот на месецот“, 
претставува збир на износот на кредитите во девизи на 
првата категорија резиденти за сите категории ризик, 
на крајот на месецот.

5.8. Редот бр. II - „состојба на кредитите во девизи 
на втората категорија резиденти на крајот на месецот“, 
претставува збир на износот на кредитите во девизи на 
втората категорија резиденти за сите категории ризик, 
на крајот на месецот.

5.9. Редот бр. III - „состојба на кредитите во девизи 
на третата категорија резиденти на крајот на месецот“, 
претставува збир на износот на кредитите во девизи на 
третата категорија резиденти за сите категории ризик, 
на крајот на месецот.

5.10. Редот бр. IV - „состојба на кредитите во де-
визи на четвртата категорија резиденти на крајот на ме-
сецот“, претставува збир на износот на кредитите во де-
визи на четвртата категорија резиденти за сите катего-
рии ризик, на крајот на месецот.

5.11. Редот бр. V - „состојба на кредитите во деви-
зи на резидентите на крајот на месецот“, претставува 
збир на износите од редовите I, II, III и IV.

5.12. Во редот бр. VI - „наплатени кредити во де-
визи“, се внесува износот на кредитите во девизи на ре-
зидентите, коишто се наплатени во текот на месецот за 
кој се известува, при што се пополнуваат само колони-
те број 5, 6 и 7. Колоната број 7 претставува збир на из-
носот на наплатените кредити во девизи од колоните 
број 5 и 6.

5.13. Во редот бр. VII - „пренесени кредити во де-
визи“, се внесува износот на кредитите во девизи на ре-
зидентите, коишто, во текот на месецот за кој се извес-
тува, се пренесени од сметките за редовни на сметките 
за нефункционални кредити и обратно, при што се по-
полнуваат само следниве колони:

- во колоната бр. 5 - „редовни кредити“, се внесува 
износот на кредитите во девизи, коишто се пренесени 
од сметките за нефункционалните кредити на сметките 
за редовните кредити;

- во колоната бр. 6 - „нефункционални кредити“, се 
внесува износот на кредитите во девизи, коишто се пре-
несени од сметките за редовните кредити на сметките 
за нефункционалните кредити.

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

6. Банката е должна да ги доставува извештаите од 
точката 2 став 1 од ова упатство до Народната банка, 
на месечна основа, и тоа во рок од петнаесет дена по ис-
текот на месецот за кој се известува. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, 
престанува да важи Упатството за спроведување на Од-
луката за условите и начинот на одобрување кредити 
во девизи и кредити во денари со девизна клаузула ме-
ѓу резиденти („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/06 и 43/09).

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ и ќе се применува до 1 јануари 2015 го-
дина.

У. Бр. 38042/2
6 декември 2013 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
4310.

Врз основа на член 96 став (1) точка м) и став (10) 
од Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување („Службен 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 116 став (1) точка н) и став 
(10) од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување на седни-
цата одржана на 26.11.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИ-
НАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 

СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишуваат други-

те податоци кои друштвото за управување со задолжи-
телни пензиски фондови, друштвото за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски фондови и друш-
твото за управување со доброволни пензиски фондови 
(во натамошниот текст: пензиско друштво), ги доставу-
ва до Агенцијата за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата), покрај оние наведени во закон, видот и 
периодот на кој се однесуваат податоците и начинот и 
формата на нивното доставување.

Член 2
Покрај податоците од член 96 став (1) од Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување и член 116 став (1) од Законот за доброволно ка-
питално финансирано пензиско осигурување, пензиско-
то друштво до Агенцијата ги доставува следните пода-
тоци:

а) број на пристигнати поплаки со опис на содржи-
ната на секоја поединечна поплака; 

б) реорганизација на акционерите на пензиското 
друштво и промена на акционерската структура на ак-
ционерите со квалификувано учество (акционери кои 
поседуваат над 5% од акциите); 

в) други значајни податоци кои можат да  влијаат 
на работењето на задолжителниот и/или доброволниот 
пензискиот фонд или на пензиското друштво, особено 
за:

- избор на надворешен овластен ревизор;
- избор на независна сметководствена куќа;
-поведена судска постапка поврзана со задолжител-

ниот и/или доброволниот пензискиот фонд или со пен-
зиското друштво;

- поведена управна постапка која може да влијае на 
работењето на пензиското друштво или задолжителни-
от и/или доброволниот пензискиот фонд и

- дневниот весник и денот на објавување на инфор-
мативниот проспект;

г) извештај за ликвидни средства согласно стручно-
то упатство за начинот на пресметка на задолжителни-
те ликвидни средства;

д) деловен план за работењето на пензиското друш-
тво;

ѓ) инвестициона стратегија на задолжителниот 
и/или доброволниот пензиски фонд;

e) документ за начинот на примена на инвестицио-
ната стратегија согласно член 112-а став (3) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување и член 140 став (3) од Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување;

ж) уписот и извршените промени во Централниот 
регистар на Република Македонија;

з) листа на деловни соработници за маркетинг и до-
говори склучени со деловните соработници од листата 
и

ѕ) други податоци определени во стручно - технич-
ки упатства на Агенцијата. 

Член 3
Податоците од член 2 став 1 точката а) на овој пра-

вилник се доставуваат до Агенцијата еднаш во месе-
цот, но не подоцна од петтиот работен ден во тековни-
от месец за претходниот месец, а податоците од член 2  
став 1  точките б), в), г) д), ѓ), е), ж) и з) се доставуваат 
во рок од пет работни дена по нивното настанување 
или промена.

Покрај податоците од член 2 став 1 на овој правил-
ник друштвото за управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови и друштвото за управување 
со доброволни пензиски фондови, доставуваат:

а) податоци за сите нови професионални пензиски 
шеми и за сите осигурители кои имаат професионални 
пензиски шеми вклучени во доброволниот пензиски 
фонд со кој управува. Овие податоци се доставуваат во 
електронска форма најдоцна на датумот на првата упла-
та на доброволен придонес и во хартиена форма еднаш 
месечно најдоцна до петтиот работен ден во тековниот 
месец за претходниот месец и 

б) информација за намера за прифаќање на професи-
онална пензиска шема организирана и финансирана од 
осигурител чие седиште се наоѓа на територијата на 
друга земја членка на Европска Унија, веднаш по наста-
нувањето. 

Член 4
Доколку, податоците за трошоците за Агенцијата, 

чуварот на имот, трансакции, маркетинг, агенти и оста-
натите трошоци согласно закон, се заеднички за задол-
жителниот и доброволниот пензиски фонд, пензиското 
друштво ги доставува овие податоци одделно за секој 
пензиски фонд со кој управува. 

Поделбата на трошоците по пензиски фонд се пра-
ви со пондер и како пондер се употребува бројот на чле-
нови на задолжителниот и доброволниот пензиски 
фонд.

Член 5
Пензиското друштво ги доставува податоците до 

Агенцијата во хартиена форма.
По исклучок од став 1 на овој член форматите на да-

тотеките и типот на податоците кои се определени во 
стручно-техничките упатства се доставуваат во елек-
тронска форма. 

Доколку информациониот систем на Агенцијата не 
е во функција во време на доставата, пензиското друш-
тво ги доставува податоците од член 2 став 1 точка ѕ) 
на овој правилник на надворешни медиуми, не подоцна 
од 24 часа од нивното настанување. Откако информаци-
ониот систем на Агенцијата ќе се стави во функција, 
пензиските друштва ги доставуваат податоците од член 
2 став 1 точка ѕ) на овој правилник и преку информаци-
ониот систем.

Член 6
Доколку Агенцијата го извести пензиското друштво 

за какви било неправилности или неточности на доста-
вените податоци во форматите во кои биле доставени, 
пензиското друштво веднаш треба да ги коригира и ко-
ригираните податоци да ги достави до Агенцијата.
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Член 7
Агенцијата, во стручно-техничките упатства кои ги 

донесува за пооделни области, го уредува начинот на 
достава односно форматите на датотеките и типот на 
податоците за известувањата кои ги добива од пензис-
ките друштва.

Агенцијата може да групира некои од бараните по-
датоци или известувања во извештаи определени во 
стручно-техничките упатства кои ги донесува.

Доколку Агенцијата ги промени форматите во 
стручно-техничките упатства кои ги донесува, го извес-
тува пензиското друштво не подоцна од 30 дена пред 
датумот од кој новите формати за податоци ќе се при-
менуваат.

Податоците, кои пензиското друштво ги доставува 
до Агенцијата, треба да бидат безбедни и криптирани 
на начин определен во стручно-техничките упатства на 
Агенцијата.

Член 8
Одредбата од членот 3 став 2 точка б) на овој пра-

вилник ќе отпочне да се применува од денот на приста-
пувањето на Република Македонија во Европската 
Унија.

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за начинот на известување на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување од страна на друштвата за упра-
вување со пензиски фондови („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 29/2011). 

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.01-1565/3 Претседател
11 декември 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, 
с.р.

__________
4311.

Врз основа на член 17 став (10) Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување, 
(“Службен 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) 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување, на седни-
цата одржана на 26.11.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР И НА НАДЗОРЕН 

ОДБОР НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пката за добивање на одобрение од Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигурува-

ње (во натамошниот текст: Агенцијата)  за избор на 
член на управен одбор и на надзорен одбор на друштво 
за управување со задолжителни пензиски фондови, 
друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови и друштво за управување со добро-
волни пензиски фондови (во натамошниот текст: пен-
зиско друштво).

Член 2
При основање на пензиско друштво, основачите 

доставуваат до Агенцијата список на кандидати за чле-
нови на управен и на надзорен одбор на пензиското 
друштво. Доколку основачите добијат дозвола за осно-
вање на пензиско друштво и одобрение за управување 
со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, то-
гаш се смета дека членовите добиле одобрение.

Пензиското друштво доставува до Агенцијата бара-
ње со документација за одобрение  на избор или реиз-
бор на член на управен или на надзорен одбор, 60 дена 
пред истекот на мандатот на постојниот член на упра-
вен или  на надзорен одбор. 

Член 3
Заради добивање на одобрение за избор на член на 

управен одбор, за предложениот член, пензиското 
друштво до Агенцијата ги доставува следните доку-
менти:

а) Барање за добивање на одобрение за избор;
б) Одлука од надлежен орган на пензиското друш-

тво за избор која стапува на сила по добивање на одоб-
рение од Агенцијата или статутот на друштвото, докол-
ку при основање на пензиското друштво членот се име-
нува со статутот на друштвото. Во одлуката се наведу-
ва времетраењето на мандатот за кој се именува предло-
жениот член; 

в) Кратка биографија;
г) Фотокопија од документ за лична идентифика-

ција;
д) Заверен препис на дипломи за образование. До-

колку образованието е стекнато во странство, диплома-
та треба да е призната како високо образовна квалифи-
кација стекната во странство од надлежен орган во Ре-
публика Македонија:

ѓ) Доказ за претходното работно искуство;
е) Пополнет прашалник пропишан на Образец број 

1 од овој правилник „Прашалник за член на управен од-
бор на пензиско друштво“;

ж) Изјава  дадена под морална, материјална и кри-
вична 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  инвести-
рање, управување со задолжителни  пензиски  фондови 
или финансиски услуги и дека не е осудуван за кривич-
но дело од областа на финансиите и банкарството и пре-
дизвикување на стечај на правно лице, заверена на но-
тар; 

з) Изјава дадена под морална материјална и кривич-
на одговорност дека е согласен да ја извршува  функци-
јата доколку добие одобрение  и  да се повлече од било 
која функција, доколку таа предизвикува конфликт на 
интереси согласно закон, заверена на нотар;
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ѕ) Препораки од најмалку две лица за квалитетот на 
професионалниот ангажман во пропишаните области, 
кои не се поврзани лица со пензиското друштво и не се 
на раководна позиција во пензиското друштво;

и) Податоци за правното лице (тековна состојба) од 
регистар за правни лица во кое предложениот член е уп-
равител, член на орган на управување или надзор. Пода-
тоците треба да бидат со датум не постар од еден месец 
пред датумот на поднесување на барањето за издавање 
на одобрение до Агенцијата;

ј) 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 постојни или предложени членови на управниот 
одбор. 

к) 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, пензиското друштво доставува:

- Уверение за положен стручен испит за инвестицио-
но советување издадено од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, или

- Решение за издавање на уверение за инвестиционо 
советување од Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија, за признавање на сертификат за 
инвестиционо советување стекнат во странство и

л) Изјава пропишана на Образец број 3 на овој пра-
вилник „Изјава за вработување“.

Заради добивање на одобрение на реизбор на член 
на управен одбор, пензиското друштво до Агенцијата 
ги доставува документите од став 1 точите а), б), г) ж), 
з) и ј)  од овој член и извештај на надзорниот одбор на 
пензиското друштво за оценка на работењето на членот 
на управниот одбор на пензиското друштво, согласно 
член 7 став (2) од Правилникот за начинот на добро 
корпоративно управување на пензиските друштва, за 
целиот период на неговиот мандат.

Член 4
Заради добивање на одобрение за избор на член на 

надзорен одбор, пензиското друштво до Агенцијата ги 
доставува следните документи:

а) Барање за добивање на одобрение за избор;
б) Одлука од надлежен орган на пензиското друш-

тво за избор на член надзорен одбор, која стапува на си-
ла по добивање на одобрение од Агенцијата или стату-
тот на друштвото доколку при основање на пензиското 
друштво членот се именува со статутот на друштвото. 
Во одлуката се наведува времетраењето на мандатот за 
кој се именува предложениот член; в) Кратка биографи-
ја на предложениот член;

г) Фотокопија од документ за лична идентификаци-
ја на предложениот член;

д) Заверен препис на дипломи за образование на 
предложениот член. 

ѓ) Доказ за претходното работно искуство на пред-
ложениот член;

е) Пополнет прашалник пропишан на Образец број 
2 од овој правилник „Прашалник за член на надзорен 
одбор на пензиско друштво“;

ж) Изјава, од предложениот член, дадена под мо-
рална, материјална и кривична одговорност дека не му 
е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија и дејност од областа на правото, банкар-
ството, сметководството,  осигурувањето,  управување 
со  средства и  инвестирање,  управување со задолжи-
телни  пензиски  фондови или финансиски ус-луги и де-
ка не е осудуван за кривично дело од областа на финан-
сиите и банкарството и предизвикување на стечај на 
правно лице, заверена на нотар; 

з) Изјава од предложениот член, заверена на нотар, 
дадена под морална материјална и кривична одговор-
ност дека е согласен да ја извршува  функцијата докол-
ку добие одобрение, и да се повлече од било која 
функција, доколку таа предизвикува конфликт на инте-
реси согласно закон и

ѕ) Податоци од Централниот регистар за правни ли-
ца во кои предложениот член е управител, член на ор-
ган на управување или надзор. Податоците треба да би-
дат со датум не постар од еден месец пред датумот на 
поднесување на барањето за издавање на одобрение до 
Агенцијата.

Доколку членот на надзорен одбор се предлага како 
независен член, покрај документите од став 1 на овој 
член, пензиското друштво доставува:

a) Потврда дека лицето кое е предложено за незави-
сен член на надзорниот одбор: 

- немало материјален интерес или деловен однос со 
пензиското друштвото како деловен партнер или како 
раководно лице, член на управен одбор или член на 
надзорен одбор во деловниот партнер на пензиското 
друштво во, последните пет години;

- не било вработено, не е член на управен одбор или 
член на надзорен одбор на пензиското друштво во по-
следните пет години; 

- не е поврзано лице на пензиското друштво, врабо-
тен во поврзано лице на пензиското друштво или заста-
пува поврзано лице на пензиското друштво; 

- не е поврзано физичко лице со член на управен од-
бор или надзорен одбор на пензиското друштво и

- не работело и не работи во друштво за ревизија 
кое во последните три години вршело надворешна реви-
зија на работењето на пензиското друштво и

б) Изјава дадена на Образец број 4 од овој правил-
ник „ Изјава на независен член на надзорен одбор на 
пензиско друштво“.

 Заради добивање на одобрение за реизбор на член 
на надзорен одбор, пензиското друштво до Агенцијата 
ги доставува документите од став 1 точите а), б), г), ж) 
и з) на овој член и извештај од спроведена самоевалуа-
ција односно оценка на сопственото работење и иденти-
фикување на ризиците и слабостите во своето работе-
ње согласно 7 став (1) од Правилникот за начинот на 
добро корпоративно управување на пензиските друш-
тва, за целиот период на мандатот.
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Член 5
Барањето, заедно со документите наведени во член 

3 и 4 на овој правилник, се доставува во оригинал или 
заверен препис на македонски јазик.  Доколку докумен-
тите не се на македонски јазик, се доставуваат во нив-
ниот оригинал и со заверен превод на македонски јазик 
од постојан судски преведувач во Република Македо-
нија.

Доколку документацијата е непотполна или неу-
редна, Агенцијата определува дополнителен рок во кој 
е потребно да се достави документацијата. Доколку 
пензиското друштво не ја дополни документацијата 
или не ги отстрани недостатоците во предвидениот 
рок, се смета дека се откажало од барањето, а Агенција-
та донесува заклучок со кој се запира поведената поста-
пка.

Агенцијата може да побара пензиското друштво да 
достави дополнителна документација во рокови кои ќе 
ги определи, за потребите на издавање на одобрението. 

Член 6
По комплетирање на целокупната документација 

Советот на експерти на  Агенцијата спроведува интер-
вју со предложениот кандидат за член на управен или 
на надзорен одбор заради оценка на:

- разбирањето на неговите одговорности и надлеж-
ности;

- неговата управувачка и оперативна компетен-
тност;  

- за член на управен одбор - начинот на спроведува-
ње на програмата за работа на пензиското друштво и 
пензиските фондови;

- за член на надзорен одбор - начинот на надзор на 
спроведувањето на програмата за работа на пензиското 
друштво и пензиските фондови и

- познавање на прописите од областа на капитално 
финансирано пензиско осигурување, како и други про-
писи од областа на финансиите кои се од значење за ра-
ботењето на пензиското друштво и пензиските фон-
дови.

Член 7
Агенцијата одлучува за барањата и документите од 

член 3,  4 и 5 на овој правилник за период од 60 дена од 
датумот на приемот на целокупната документација. 

Врз  основа  на оценката за исполнувањето на усло-
вите од  Законот за задолжително капитално финанси-
рано пензиско осигурување и/или Законот за добровол-
но капитално финансирано пензиско осигурување и од 
овој правилник Советот на експерти на Агенцијата до-
несува решение за издавање одобрение за изборот на 
предложениот кандидат за член на управен одбор или 
надзорен одбор, решение со кое ќе го одбие барањето 
или заклучок за запирање на постапката.

Член 8
По добивање на одобрението за избор на предложе-

ното лице за член на управен или надзорен одбор на 
пензиско друштво, пензиското друштво доставува:  

- заверена копија од решение за извршен упис на ли-
цето во Централниот регистар на Република Македо-
нија, во рок од 10 дена по извршениот упис и 

- за член на управен одбор доказ дека лицето засно-
вало работен однос во пензиското друштво.

Член 9
Доколку надзорниот одбор на пензиското друштво 

од своите редови именува вршител на должноста член 
на управен одбор, пензиското друштво  доставува бара-
ње за добивање на одобрение со одлука од надзорниот 
одбор која стапува на сила по добивање на одобрение 
од Агенцијата. Исто така, пензиското друштво доставу-
ва програма за работење на пензиското друштво и пен-
зиските фондови изработена од предложениот член на 
управен одбор за неговиот делокруг на работа.

Советот на експерти на Агенцијата спроведува ин-
тервју, согласно член 6 на овој правилник, со предложе-
ниот кандидат за вршител на должноста член на  упра-
вен одбор. 

Советот на експерти на Агенцијата донесува реше-
ние за одобрение на именувањето од став 1 на овој 
член, кое не може да биде подолго од шест месеци од 
денот на издавањето на одобрението или решение за од-
бивање на барањето.

По конечноста на решението за одобрение од став 2 
на овој член пензиското друштво поднесува барање до 
Централниот регистар  за упис на вршителот на долж-
ност  член на управен одбор.

По добивање на одобрението за именување на врши-
тел на должноста член на управен одбор, пензиското 
друштво доставува до Агенцијата заверена копија од ре-
шението за извршен упис на вршителот на должноста 
член на управен одбор во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија, во рок од 5 дена од извршениот 
упис.

Член 10
Секој член на управен одбор на пензиското друш-

тво годишно доставува до Агенцијата изјава пропиша-
на на Образец број 5 на овој правилник „ Изјава за ис-
полнување на условите за член на управен одбор „ заве-
рена на нотар.

Член 11
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилник за начинот и постапката за избор 
на член на управен одбор и на надзорен одбор на пен-
зиско друштво („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 154/2010 од 30.11.2010 и бр. 11/2011 од 
31.01.2011).

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

Бр.01-1565/4 Претседател
11 декември 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, 
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4312.
Врз основа на член 39-ж став (3) од Законот за за-

должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање (“Службен 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 44 став (3), 60 став (3), 66 став (3) и 72 став (3) од За-
конот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување на седницата, од-
ржана на 26.11.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИJA НА ИЗМЕНИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

ПОДНЕСЕНИ ПРИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се уредуваат начинот и поста-

пката според кои Агенцијата за супервизија на капитал-
но финансирано пензиско осигурување (во натамошни-
от текст: Агенцијата) издава одобренија на друштво за 
управување со задолжителни пензиски фондови, друш-
тво за управување со задолжителни и доброволни пен-
зиски фондови и друштво за управување со добровол-
ни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиско 
друштво) на измените на документите поднесени во по-
стапката на лиценцирање и тоа:

а) измена и/или дополнување на статутот на пензис-
кото друштво;  

б) измена и/или дополнување на статутот на задол-
жителниот и на доброволниот пензиски фонд (во ната-
мошниот текст: пензиски фонд);

в) измена и/или дополнување на договорот со чувар 
на имот како и склучување на нов договор со чувар на 
имот и

г) именување на раководно лице или друго лице кое 
се предлага да биде одговорно за инвестиционите од-
луки, управување со ризици, внатрешна ревизија, инди-
видуални сметки, маркетинг, контрола на агенти и 
пресметка на програмирани повлекувања. 

Член 2
Заради добивање на одобрение за измена и/или до-

полнување на статутот на пензиското друштво, пензис-
кото друштво до Агенцијата ги доставува следните до-
кументи:

а) барање за добивање на одобрение за измена  и/или до-
полнување на статутот на пензиското друштво;  

б) одлука од надлежен орган на пензиското друш-
тво за измена и/или дополнување на статутот на пензис-
кото друштво со предлог - текст на измената и/или до-
полнувањето, која ќе стапи на сила по издавањето на 
одобрение од страна на Агенцијата;

в) образложение за причините за измените и/или до-
полнувањата на статутот на пензиското друштво и

г) пречистен текст на статутот на пензиското друштво.

Член 3
Заради добивање на одобрение за измена и/или до-

полнување на статутот на пензискиот фонд, пензиското 
друштво до Агенцијата ги доставува следните доку-
менти:

а) барање за добивање на одобрение за измена  
и/или дополнување на статутот на пензискиот фонд;  

б) одлука од надлежен орган на пензиското друш-
тво за измена и/или дополнување на статутот на пензис-
киот фонд со предлог - текст на измената и/или допол-
нувањето, која ќе стапи на сила по издавањето на одоб-
рение од страна на Агенцијата;

в) образложение за причините за измените  и/или 
дополнувањата на статутот на пензискиот фонд и

г) пречистен текст на статутот на пензискиот фонд.

Член 4
Заради добивање на одобрение за измена и/или до-

полнување на договорот со чувар на имот како и за 
склучување на нов договор со чувар на имот, пензиско-
то друштво до Агенцијата доставува:

а) барање за добивање одобрение за измена и/или 
дополнување на договорот со чувар на имот или бара-
ње за добивање одобрение за склучување на нов дого-
вор со чувар на имот ;

б) доколку се врши измена и/или дополнување на 
договорот со чуварот на имот  пензиското друштво дос-
тавува:

- анекс на договорот со чувар на имот и
- образложение за причините за измена и/или допол-

нување на договор со чуварот на имот;
в) доколку пензиското друштво склучува нов дого-

вор со чуварот на имот доставува:
- нацрт договор со чувар на имот;
- дополнителни информации за чуварот на имот сод-

ржани во Образец Бр.12 од Правилникот за лиценцира-
ње на пензиските друштва; 

- образложение за причините за склучување на нов 
договор со чуварот на имот и план со временски роко-
ви и активности за промена на чуварот на имот; 

-  ревидирани финансиски извештаи за последните 
три години од надворешен овластен ревизор согласно 
Правилникот за поблиските услови за основање на пен-
зиски друштва; 

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

- приказ на организациска структура на одделот/сек-
торот за чување на имот и

-  краток опис на информатичкот систем на чуварот 
на имот.

Член 5
Заради добивање на одобрение за именување на ра-

ководно лице или друго лице кое се предлага да биде 
одговорно за инвестиционите одлуки, управување со 
ризици, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, 
маркетинг, контрола на агенти и пресметка на програ-
мирани повлекувања пензиското друштво до Агенција-
та доставува:

а) Барање за добивање на одобрение за именување; 
б) Одлука од надлежен орган на пензиското друш-

тво за именување;
в) Фотокопија од документ за лична идентифика-

ција;
г) Кратка биографија;
д)Заверен препис на дипломи за образование. До-

колку образованието е стекнато во странство, диплома-
та треба да е призната како високо образовна квалифи-
кација стекната во странство од надлежен орган во Ре-
публика Македонија;

ѓ) Доказ за претходно професионално искуство;
е) Препораки за квалитетот на професионалниот ан-

гажман во пропишаните области, од најмалку две лица 
кои не се на раководна позиција во пензиското друш-
тво; 

ж) Изјава со која лицето е согласно да биде опреде-
лено, 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 одго-
ворности; 
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з) За овластен актуар - дозвола за работа како овлас-
тен актуар од Агенцијата за супервизија на осигурува-
ње и

 ѕ) За одговорно лице за управување со ризици-до-
каз за соодветни обуки за извршување на активности 
поврзани со управување со ризици. 

Заради издавање на одобрението од став 1 на овој 
член, Советот на експерти на Агенцијата може да спро-
веде интервју со предложеното лице, преку кое ќе ги 
оцени неговите познавања од областа за која треба да 
се именува.

Член 6
Барањата и документацијата од член 2, 3, 4 и 5 став 

(1)  на овој правилник се поднесуваат потпишани од ов-
ластените потписници на пензиските друштва, во ори-
гинал или заверен препис на македонски јазик. 

Доколку документите не се на македонски јазик се 
доставуваат во нивниот оригинал и со заверен превод 
на македонски јазик од постојан судски преведувач во 
Република Македонија.

Член 7
Агенцијата одлучува за барањата од член 2, 3, 4 и 5 

став (1) на овој правилник за период од 60 дена од дату-
мот на приемот на целокупната документација. 

Доколку документацијата е непотполна или неу-
редна, Агенцијата определува дополнителен рок во кој 
е потребно да се достави документацијата. 

Доколку пензиското друштво не ја дополни доку-
ментацијата или не ги отстрани недостатоците во пред-
видениот рок, се смета дека се откажало од барањето, а 
Агенцијата донесува заклучок со кој се запира поведе-
ната постапка. 

Агенцијата може да побара пензиското друштво да 
достави дополнителна документација во рокови кои ќе 
ги определи, за потребите на издавање на одобрението. 

Член 8
Врз  основа  на оценката за исполнувањето на усло-

вите од  Законот за задолжително капитално финанси-
рано пензиско осигурување, Законот за доброволно ка-
питално финансирано пензиско осигурување и/или За-
конот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување и од 
овој правилник Советот на експерти на Агенцијата до-
несува решение за издавање одобрение, решение за од-
бивање на барањето или заклучок за запирање на поста-
пката.

Против решението може да се поднесе тужба за по-
ведување на управен спор пред надлежен суд. 

Член 9
Пензиското друштво доставува до Агенцијата заве-

рена копија од решението на Централниот регистар на 
Република Македонија за извршениот упис на промена-
та од член 2 од овој правилник, во рок од 10 дена од из-
вршениот упис.

Член 10
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за начинот и постапката за дава-
ње на одобренија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 45/2011 од 7.4.2011)

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

Бр.01-1565/5 Претседател
11 декември 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
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