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Врз основа на член  40 од Статутот на Стопанската комора на Македонија 
бр. 07-1177/6 од 20.04.2011 година,  Aсоцијација на друштва за управување 
со приватни пензиски фондови во РМ, на конститутивната седница одржана 
на 27.11.2012 година донесе: 
  

С Т А Т У Т 
на Aсоцијација на друштва за управување со  

приватни пензиски фондови во РМ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 
 Со овој Статут се уредува организацијата и начинот на работењето 
на Aсоцијација на друштва за управување со приватни пензиски фондови во 
РМ. 

Член 2 
 
 Асоцијацијата е стручен облик на организирање и работење при 
Стопанската комора на Македонија (во натамошниот текст: Асоцијацијата), 
преку која членовите, самостојно одлучуваат и вршат работи и задачи од 
интерес на соодветната дејност. 
 

Член 3 
 
 Во Асоцијацијата се здружуваат друштвата за управување со 
приватни пензиски фондови заради ефикасно остварување на 
специфичните интереси во  дејноста. 
 Здружувањето во Асоцијацијата и истапувањето од неа е слободно и 
на доброволна основа.  
 

Член 4 
 
 Членовите на Асоцијацијата, со членувањето во неа не се 
оптоваруваат со дополнителни трошоци, освен во случај кога со одлука на 
Асоцијацијата се обезбедуваат средства за специфични намени од 
делокругот на Асоцијацијата, кои не се финансираат од придонесот на 
Комората. 
 
 

Член 5 
 

Секој член на Асоцијацијата доколку има интерес, може да се 
поврзува и да учествува во работата и на други облици на организирање во 
рамките на Комората. 
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II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Член 6 
 
Активностите на Асоцијацијата ќе бидат насочени кон унапредување на 
работата на друштвата за управување со приватни пенизиски фондови, а 
особено кон: 
  

- разгледување прашања во врска со решавањето на тековните 
проблеми во дејноста на друштвата за управување со приватните 
пензиски фондови; 

- усогласување на интересите во рамките на дејноста, имајќи ги 
предвид и интересите на стопанството во целина; 

- усвојување заклучоци и предлагање мерки што се од заеднички 
интерес на членовите, а кои не се во спротивност со позитивните 
законски прописи и  добрите деловни обичаи; 

- разгледување предлози на закони и други прописи, давање 
мислења и предлози по прашања од заеднички интерес на 
членовите  и покренување иницијативи за донесување и за измени 
и дополнувања на истите; 

- иницирање и остварување соработка со членови на другите 
форми на организирање и работење во рамките на Комората и 
надвор од неа по прашања од заеднички интерес и остварување 
меѓународна соработка во согласност со програмските активности 
на Асоцијацијата и со општите акти на Комората; 

- соработка со надлежните органи и институции во земјата согласно 
Законот и  со општите акти на Комората и застапување 
интересите на членовите на Асоцијацијата; 

- размена на информации од интерес на членовите на 
Асоцијацијата; 

- координација на активностите за организиран настап на членовите 
на семинари, конгреси и други  манифестации во земјата и во 
странство; 

- поттикнување на  имплементацијата на европските правила и 
стандарди и перманентното функционално образование и 
иновација на знаењата на стручните кадри од дејноста; 

- други активности што заеднички ќе ги договорат членките на 
Асоцијацијата. 

 
III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 

Член 7 
 
 Секој член на Асоцијацијата ги има следните права и обврски: 
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- да бира и да биде биран во органите и телата на Асоцијацијата; 
- редовно и навремено да биде информиран за прашања од 

делокругот на работата на Асоцијацијата; 
- да покренува иницијативи за донесување и да разгледува 

предлози на закони и други прописи, да дава мислење и предлози 
по прашања од соодветната дејност и стопанството во целина; 

- да користи стручна и друга помош, како и услуги кои ги врши 
Стопанската комора на Македонија во рамките на својата дејност; 

- да користи деловни информации со кои Стопанската комора на 
Македонија располага; 

- да се придржува кон одредбите на Статутот на Стопанската 
комора на Македонија, општите акти и другите одлуки на органите 
на Комората, овие Правила и другите акти и одлуки на 
Асоцијацијата; 

- да учествува во обезбедувањето средства за остварување на 
целите на зачленувањето, согласно одредбите на Статутот на 
Стопанската комора на Македонија; 

- да учествува во креирањето на програмите за работа на 
Асоцијацијата и на Стопанската комора на Македонија. 

 
 
IV. УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ГРУПАЦИЈАТА 
 

Член  8 
 
 Асоцијацијата ги има следните органи и тела: 

- Управен одбор; 
- претседател и  потпретседател; 
Со Одлуката  за формирањето на телата  се  определува  составот  и 

делокругот  на работа. 
 

Член 9 
 

Членовите на Управниот одбор се бираат од страна на членовите на 
Асоцијацијата, со мнозинство од вкупниот број на евидентирани членови на 
Асоцијацијата. 

За член на Управен одбор може да се избере само претставник на 
Асоцијацијата. 

Управниот одбор брои 5 (пет) членови и тие треба да го 
претставуваат секторот од кој што се претставници. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува 2 (две) години 
со можност за реизбор. 
 

Член 10 
 

Управниот одбор работи и одлучува на седници. 
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Управниот одбор се состанува најмалку 1 (еднаш) во два месеци. 
По потреба, Управниот одбор може да се свикува и на помали 

временски интервали. 
Со Управниот одбор претседава претседателот на Асоцијацијата. 
Мандатот на претседателот на Управниот одбор е 2 (две) години со 

можност за реизбор. 
 

Член 11 
 
 Претседателот на Асоцијацијата ги свикува седниците на Управниот 
одбор и претседава со нив, покренува иницијатива за разгледување на 
определени прашања за седницата, го предлага дневниот ред, соработува 
со претседателите на другите тела и облици на Комората и работи согласно 
Статутот на Стопанската комора на Македонија и актите на Асоцијацијата. 
 

Член 12 
 
Од претставниците на членовите на Асоцијацијата на конститутивна 
седница се избираат претседател и потпретседател. 
 Мандатот на претседателот и потпретседателот изнесува 2 години, 
со можност за повторен избор. 
  

Член 13 
 
 Претседателот и потпретседателот на Асоцијацијата се грижат за 
остварување на целите и задачите утврдени во член 4 на овој Статут, ги 
поттикнуваат, насочуваат и се грижат за остварување на активностите на 
членовите на Асоцијацијата и преземаат други активности во насока на 
реализација на целите на членувањето во Асоцијацијата.  
 
V. НАЧИН НА РАБОТА 
 

Член14 
 

Асоцијацијата работи на седници на Управниот одбор. 
Работата на Асоцијацијата е јавна. 
Седниците на Управниот одбор на Асоцијацијата ги свикува 

претседателот на Асоцијацијата по своја иницијатива, по барање од 
најмалку 1/3 од вкупниот број на членови на Асоцијацијата, по предлог 
на претседателот на Комората или по предлог на друг орган, тело или 
облик на Комората. 
 

Член 15 
 
 Претседателот ја претставува Асоцијацијата, ја свикува и раководи 
со седницата на Асоцијацијата и ги извршува одлуките и заклучоците, се 
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грижи за остварување на соработка со други облици на организирање во 
рамките на Комората и надвор од неа и врши други работи во врска со 
организирањето и раководењето со работата на Асоцијацијата. 
 Во извршувањето на работите од својот делокруг претседателот на 
Асоцијацијата работи во согласност со Статутот на Стопанската комора на 
Македонија и со овие Правила. 
 Во случај на спреченост на претседателот, со седницата раководи 
потпретседателот.  

Доколку и потпретседателот не е присутен, со седницата раководи 
еден од присутните членови. 
 

Член16 
 
 Поканата за седниците на Управниот одбор на Асоцијацијата се 
доставуваат најдоцна 5 (пет) дена пред денот определен  за одржување 
на седницата до сите членови на Асоцијацијата. 
 

Член 17 
 

Co поканата за седницата на членовите на Управниот одбор на 
Асоцијацијата им се доставува предлогот на дневниот ред, со 
материјалот што ќе се разгледува на седницата, како и записникот од 
предходната седница, доколку порано тој не е доставен или е 
договорено поинаку. 

Во исклучителни случаи, претседателот на Асоцијацијата може да 
свика седница во рок пократок од 5 дена. Дневниот ред за таа 
седница може да се предложи на самата седница . 

За седницата што е свикана по предлог на друг орган, тело или 
облик на Комората, поканата за седницата, со материјалот што ќе 
биде предмет на разгледување, се доставува и до тој орган, тело или 
облик што ја иницирал седницата. 
 
                   Член 18 
 
 По отварањето на седницата на Управниот одбор се пристапува 
кон утврдување на дневниот ред. 
 Секој член на Управниот одбор на Асоцијацијата има право на 
седницата да предложи одредени прашања да се стават на дневен ред 
и е должен да го образложи интересот на предлогот. 
 По утврдување на дневниот ред, се пристапува кон усвојување на 
записникот од предходната седница. 
 

Член 19 
 

 На седница на Управен одбор на Асоцијацијата, членовите може 
полноважно да одлучуваат доколку се присутни мнозинството од 



 

 

7 

7 

членовите, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните 
членови на Асоцијацијата. 
                                

Член 20 
 
 Работите од својот делокруг, Асоцијацијата ги врши во согласност со 
Статутот на Стопанската комора на Македонија, овој Статут и другите акти. 
 

Член 21 
 
 За извршување на одредени работи од нејзиниот делокруг, 
Асоцијацијата може да формира постојани или повремени работни тела, 
заради ефикасно остварување на специфичните интереси во дејноста. 
 
 
VI. СОРАБОТКА СО ДРУГИ АСОЦИЈАЦИИ, ГРУПАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА, 
РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И 
РАБОТЕЊЕ 
 

Член 22 
 
 По прашања од заеднички интерес, Асоцијацијата соработува со 
други групации, здруженија, регионални комори и други форми на 
организирање и работење во рамките на Стопанската комора на 
Македонија и надвор од неа. 

По прашањата од заеднички интерес може да се организираат 
заеднички седници, состаноци, бизнис средби, презентации, семинари и сл. 
 Асоцијацијата, соработката и контактите со институциите во земјата и 
во странство може да ги остварува непосредно и посредно, преку 
надлежните органи на Стопанската комора на Македонија, во согласност со 
Статутот и другите акти на Стопанската комора на Македонија. 
 

Член 23 
 

За активностите од својот делокруг на работа Асоцијацијата треба да 
обезбеди соодветна транспарентност достапна до нејзините членови. 
 
 

Член 24 
 
 Со цел за обезбедување соодветна препознатливост во настапот и 
во комуникациите во земјата и странство, во функција на заштита на 
интересите на нејзините членови, Асоцијацијата може да има и свој 
заштитен знак-лого. 
 Логото на Асоцијацијата може да се користи само доколку во 
истовреме се користи и логото на Стопанската комора на Македонија.  
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VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
      НА АСОЦИЈАЦИЈАТА 
 

Член 25 
 
 За извршување на одредени работи од делокругот на Асоцијацијата, 
кои не се финансираат со Финансискиот план на Комората, односно за 
финансирање на посебни активности што не се утврдени со годишната 
програна за работа на Комората, членовите на Асоцијацијата  можат да 
обезбедуваат наменски средства, односно да донесат одлука за 
обезбедување средства за одделни специфични намени, со кои 
располагаат самостојно. 
 Средствата за посебни намени на Асоцијацијата се водат на посебна 
наменска сметка во деловните книги на Стопанската комора на Македонија. 
 Наредбодател за користење на посебните средства е претседателот 
на Асоцијацијата, односно лицето кое ќе го овласти Асоцијацијата.         

 
Член 26 

 
 Стручните, административно-техничките, помошните и другите 
работи за потребите на Асоцијацијата ги врши Стручната служба на 
Комората, во согласност со Законот, Статутот и другите општи акти на 
Комората и овој Статут. 
 

Член 27 
 
 Овој Статут влегува во сила со денот на неговото потпишување. 
 
 
 
 
Бр. 26-3054/2                                                                           Претседател, 
27.11.2012 година               Петар Талески с.р. 
 С к о п ј е                 
 


