
Службен весник на РМ, бр. 221 од 17.12.2015 година 

1 од 2

20152216166

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 66 став (5) и член 66а став (2) 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, 13/2013, 164/2013, 44/2014 и 192/2015), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, 
одржана на  10.12.2015 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО ФОНДОТ НА 

ПИОМ

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во Фондот на ПИОМ 

(Службен весник на Република Македонија број 140/2013) во член 4 став (2) зборовите: „и 
известувањето од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата)„ се бришат.

Член 2
Во член 6 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка веднаш по исплата на средства од 

индивидуална сметка на наследник/наследници.”

Член 3
Членот 7 став (2) се менува и гласи: 
„Друштвото доставува до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата)  известување за поднесено 
барање за исплата на средства на наследник од индивидуална сметка на починат член и 
решение од надлежен орган со кое е прогласен наследник.”

Член 4
Во член 8 во ставот (1) зборот: „барањето“ се заменува со зборот: „известувањето“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Агенцијата до друштвото доставува известување дека може да се изврши исплата на 

средства на починатиот член, доколку Фондот на ПИОМ известил дека починатиот член 
нема членови на семејството со право на семејна пензија согласно  Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување.“

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Износот на средствата, кои треба да се исплатат, се пресметува врз основа на 

вредноста на сметководствената единица на датумот на проценка на средствата што 
претходи на датумот на известувањето до друштвото од став (3) од овој член.“

Член 5
Во член 9 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

следните зборови: „наредниот работен ден од добиеното известување од Агенцијата од 
член 8 став (3) од овој правилник.“
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Ставот (2)  се менува и гласи:
„Чуварот на имот, на денот на приемот на налогот од друштвото или наредниот 

работен ден, врши исплата односно пренос на средства од сметката на задолжителниот 
пензиски фонд на трансакционата сметка на наследникот, наведена во налогот од 
друштвото.“

Ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).

Член 6
 Одредбата од член 5 став (1) на овој правилник ќе започне да се применува од 

01.01.2016 година.

Член 7
Започнатите постапки за пренос на средствата во случај на смрт на член кој нема 

членови на семејството кои имаат право на семејна пензија, до денот на влегување во сила 
на овој правилник ќе завршат според Правилникот за начинот и постапката на пренос на 
средствата во Фондот на ПИОМ („Службен весник на Република Македонија“ број 
140/2013). 

Член 8
Овој правилник влегува во сила рок од осум дена од денот на објавувањето во 

,,Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1510/5 Совет на експерти
11 декември 2015 година Претседател,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.


