
Службен весник на РМ, бр. 134 од 07.10.2010 година 

1 од 3 

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 и 
124/2010) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на 
седницата одржана на 30.09.2010 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА 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 и 74/2010) во член 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) Договорот за членство може да се менува со анекс само доколку настане вклучување, промена или 

исклучување на физичкото лице-уплаќач од договорот.“ 
 

Член 2 
Во член  7 ставот (2) се менува и гласи: 
„Во случај уплаќачот или членот да го раскинат договорот за членство, тие се должни да потпишат  анекс 

на договор за членство, со што  членот ќе може  самиот и/или друго лице да уплаќа доброволен придонес на 
истата доброволна индивидуална сметка.“ 

 
Член 3 

Во член 8 во ставот (1) сврзникот „и“ во третиот ред се брише. Запирката и зборовите: „потпишува договор 
за организирање и финансирање професионална пензиска шема со претставник на вработените или членовите“ 
се бришат. Се додава нова реченица која гласи: „Осигурителот има право слободно да ја одредува висината на 
уплатениот износ и фрекфенцијата на уплата за секој учесник поединечно, а промената на висината и 
фрекфенцијата на уплатата и не влијае на правото на членство во фондот. “ 

 
Член 4 

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

Член 5 
Образецот број 1 се менува и гласи:  

20101342716 
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Член 1
На датумот на уплата на првиот придонес на доброволна индивидуална сметка, по потпишување на овој дого-

вор, лицето стекнува својство на член во доброволниот пензиски фонд _____________________________________  
                                                                                                                        (назив на доброволниот пензиски фонд) 

управуван од друштвото.                            
      

Член 2 
Членот или уплаќачот може да изврши уплата на придонес најрано 5 дена по потпишувањето на договорот за 

членство.   
Членот или уплаќачот има право слободно да ја одредува висината на уплатениот износ и фрекфенцијата на 

уплатата, а промената на висината или фрекфенцијата на уплатата не влијае на правото на членство во пензискиот 
фонд.   

 
Член 3 

Член на доброволен пензиски фонд кој сака да премине во друг доброволен пензиски фонд треба да потпише 
нов договор за членство со друштво кое управува со идниот доброволен пензиски фонд, по што пополнува фор-
мулар за согласност за премин добиен од идното друштвото, плаќа надоместок за премин и го доставува до по-
стојното друштво. Членот стекнува својство на член во идниот пензиски фонд на датумот на пренос на средствата 
во тој фонд. 

 
Член 4 

Друштвото се обврзува дека, по првата уплата на придонес односно по извршениот пренос, ќе воспостави до-
броволна индивидуална сметка на име на членот во доброволниот пензиски фонд со кој тоа управува. 

 Друштвото се обврзува редовно да го известува членот за состојбата на неговата доброволна индивидуална 
сметка и за вложувањата на доброволниот пензиски фонд.                                                                          

 
Член 5 

Друштвото и агентот се должни да обезбедат тајност и заштита на личните податоци на членот согласно член 
23 од Законот за заштита на личните податоци. 

Во случај на промена на личните податоци од овој договор, членот е должен да го извести друштвото со цел 
личните податоци да бидат ажурирани. 

 
Член 6 

 Друштвото има право да ги наплaтува единствено следните надоместоци: 
а) надоместок од придонесите во висина од  ____ % од уплатените придонеси во доброволен пензиски фонд; 
б) месечен надоместок во висина од ______% од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски 

фонд, за покривање на трошоците на друштвото за управувањето со доброволни пензиски фондови; и 
в) надоместок во случај на  пренос на средствата во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот кој пре-

минува да бил член во постојниот фонд пократко од една година пред да премине во идниот фонд.  
Висината на надоместоците од став 1 точка а) и б) на овој член е променлива и треба да биде во рамките на 

максималната висина определена со закон.   
 

Член 7 
Уплати на доброволна индивидуална сметка не може да се вршат за лице кое: 
- остварува пензиски надомест согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување 

или 
- лице кое навршило 70 години.  
Уплати во доброволен пензиски фонд, за себе или за друго физичко лице, не може да врши лице кое остварило 

право на пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кое повлекува средства согласно Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување или кое остварува пензиски надоместок сог-
ласно Законот за доброволно  капитално финансирано пензиско осигурување.  

 
Член 8 

Договорот е потпишан во три примероци од кои најмалку по еден за секоја договорна страна. 
 

Член 9 
Овој договор може да се менува со анекс само доколку настане вклучување, промена или исклучување на фи-

зичкото лице-уплаќач од договорот. 
Одредбите на овој договор се променливи согласно измените и дополнувањата на Законот за доброволно ка-

питално финансирано пензиско осигурување.    
 

         Потпис на членот                              Потпис на агентот  
__________________________            _________________________  

 
  Потпис на лице кое уплаќач 
__________________________ 
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Упатство за пополнување: 
1. Сите празни места во договорот за членство треба да бидат пополнети со печатни букви или со упо-

треба на компјутер или машина за пишување. 
2. Сите полиња се задолжителни освен оние напишани со ракописни букви. 
3. Во случај на премин на член од еден во друг доброволен пензиски фонд, полето за премин задолжително 

се пополнува.  
4. Идентитетот на членот се проверува од агентот на друштвото, врз основа на документот за лична 

идентификација (лична карта или патна исправа).“ 
 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  
 
  Бр. 01-1942/4                                    Претседател 

5 октомври 2010 година                           на Управниот одбор, 
      Скопје                                    Анета Димовска, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


