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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став (5) и член 96 став (4)од Законот 

за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010 и 17/2011) Управниот одбор на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 
25.2.2011 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 доброволен пензиски фонд („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 138/2008, 74/2010 и 134/2010) во член 9 по  ставот 
(6) се додава нов став (7) кој гласи: 

„(7) Учеството во професионална пензиска шема престанува со: 
а) престанок на работниот однос или членство во здружение на граѓани и пренос на 

средствата од постојната професионална сметка на друга професионална сметка или 
доброволна индивидуална сметка, согласно закон и 

б) укинување на професионална пензиска шема и пренос на средствата од постојната 
професионална сметка на друга професионална сметка или доброволна индивидуална 
сметка согласно закон.“  

 
Член 2 

Насловот IV се менува и гласи: „Постапка за премин на член кој е учесник во 
професионална пензиска шема“. 

 
Член 3 

Членот 11 се менува и гласи: 
(1) Кога на учесникот во професионална пензиска шема му престане работниот однос 

кај работодавач или членството во здружение на граѓани, кои организираат 
професионална пензиска шема, средствата од неговата професионалната сметка се 
пренесуваат на неговата доброволна индивидуална сметка кога:   

а) се вработува кај работодавач или се зачленува во здружение на граѓани кој не 
организира професионална пензиска шема; 

б) се вработува кај работодавач или се зачленува во здружение на граѓани кој 
организира професионална пензиска шема но тој не е учесник во шемата или 

в) не се вработува или зачленува во здружение на граѓани. 
(2) По истек на 90 дена од престанокот на работниот однос или членството во 

здружение на граѓани,  средствата од постојна професионалната сметка на членот кој е 
учесник во шемата се пренесуваат на неговата доброволна индивидуална сметка доколку 
ја има во истиот пензиски фонд.  

(3) Доколку учесникот нема доброволна индивидуална сметка во истиот пензиски фонд 
пензиското друштво кое ја води професионалната сметка ќе побара информација од 
Агенцијата дали членот има доброволна индивидуална сметка и доколку има ги пренесува 
средствата од професионалната сметка на доброволната индивидуална сметка. 
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(4) Доколку друштвото добие информација од Агенцијата дека членот нема доброволна 
индивидуална сметка, тоа му отвора доброволна индивидуална сметка во доброволниот 
пензиски фонд со кој управува и ги пренесува средствата од  професионалната сметка на 
доброволната индивидуална сметка.  

(5) Истовремено друштвото на членот му доставува потврда за членство пропишана во 
Образец број 4 “Потврда за членство во доброволен пензиски фонд” кој е даден во прилог 
и е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 4 

По членот 11 се додава  нов член „ 11-а“ кој гласи: 
 

„Член 11-а 
(1) Кога осигурител ќе укине професионална пензиска шема средствата од 

професионалната сметка на секој член кој е учесник во шемата се пренесуваат на неговата 
идна професионална сметка од професионалната пензиска шема организирана од ист или 
друг осигурител. 

(2) Доколку по истек на 90 дена од денот на укинување на професионалната пензиска 
шема постојниот учесник не стане учесник на друга професионална пензиска шема, 
средствата од неговата професионална сметка се пренесуваат на неговата доброволна 
индивидуална сметка доколку ја има во истиот пензиски фонд. 

(3) Доколку учесникот нема доброволна индивидуална сметка во истиот пензиски фонд 
пензиското друштво кое ја води професионалната сметка ќе побара информација од 
Агенцијата дали членот има доброволна индивидуална сметка и доколку има ги пренесува 
средствата од професионалната сметка на доброволната индивидуална сметка. 

(4) Доколку друштвото добие информација од Агенцијата дека членот нема доброволна 
индивидуална сметка, тоа му отвора доброволна индивидуална сметка во доброволниот 
пензиски фонд со кој управува и ги пренесува средствата од  професионалната сметка на 
доброволната индивидуална сметка.  

(5) Истовремено друштвото на членот му доставува потврда за членство од член 11  став (5) 
на овој правилник. 

 
Член 5 

Во член 16 став (4) алинеја 4, бројот: „18“ се заменува со бројот: „15“. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.  
 
   Бр. 01-287/3                                                                                                Претседател 

25 февруари 2011 година                                                                          на Управниот одбор, 
           Скопје                                                                                             Анета Димовска, с.р. 


