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20140341044
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
Врз основа на член 40 став (4) и член 43 став (2) од Законот за исплата на пензии и
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен
весник на Република Македонија” број 11/2012), Советот на експерти на Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на
31.1.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПОРЕДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА
ПРОГРАМИРАНИТЕ ПОВЛЕКУВАЊА И ПЕНЗИЈАТА ОД ПРВ СТОЛБ И
НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И ДОПЛАТА НА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА
Член 1
Со овој правилник се уредува начинот на кој пензиското друштво врши споредување на
месечните износи на програмираните повлекувања и пензијата од прв столб и начинот за
проверка и доплата на најнизок износ на пензија.
Член 2
Врз основа на добиените податоци за пензискот стаж за секој член на пензиски фонд
кој остварил право на старосна пензија и врз основа на кофициентите за усогласување на
пензиите, пензиското друштво го пресметува најнискиот износ на старосна пензија, кој не
смее да биде под износот кој е утврден со Законот за пензиското и инвалидското
осигурување.
Член 3
Пензиското друштво пред секоја исплата на програмирано повлекување на корисник на
пензија од прв столб, најдоцна до 15-ти во месецот, врши проверка дали корисникот на
пензија има право на доплата до најнискиот износ на пензија за претходниот месец.
Проверката од ставот (1) од овој член пензиското друштво ја врши со споредување на
збирот на месечниот износ на програмираното повлекување и усогласениот месечен износ
на пензија остварена од првиот столб, со усогласениот најнизок износ на пензија од член 2
од овој правилник.
Податокот за висината на износот на програмираното повлекување, пензиското
друштво го утврдува согласно со направената пресметка за програмираното повлекување.
Податокот за месечниот износ на првата пензија остварена од првиот столб пензиското
друштво го добива од решението добиено од Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот на ПИОМ) во кое е утврдена
висината на пензијата од првиот столб. Пензиското друштво за секој понатамошен износ
на пензија врши пресметка на износот на пензијата врз основа на износот од решението со
користење на коефициентите за усогласување согласно со одредбите од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување.
Усогласувањето од став (4) од овој член пензиското друштво го врши за периодот од 1
јануари до 1 јули и за периодот од 1 јули до 31 декември секоја година, за секој
пензиониран член. Усогласувањето се врши според процентот кој се добива како збир на
порастот на индексот на трошоците на животот во претходното полугодие и процентот на
порастот на просечно исплатената нето плата на сите вработени во Република Македонија
во претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи.
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Член 4
При вршење на проверката, пензиското друштво ги користи податоците за висината на
најниските износи на пензија и податоците за усогласување на пензиите објавени во
„Службен весник на Република Македонија“.
Член 5
Пензиското друштво го известува Фондот на ПИОМ за сите корисници кои имаат
право на доплата до најнискиот износ на пензија, најдоцна до 18-ти во месецот за
претходниот месец, по електронски пат.
Фондот на ПИОМ во рок од три дена од добивање на податоците од став (1) на овој
член врши проверка на податоците и доколку утврди дека постои неусогласеност во
пресметаниот износ за доплата од страна на пензиското друштво, го известува пензиското
друштво.
Член 6
Пензиското друштво ја зголемува исплатата преку програмирани повлекувања со
доплата до висината на најнискиот износ на пензија.
Доколку пензиското друштво ја добие информацијата од Фондот на ПИОМ од член 5
став (2) од овој правилник врши повторна пресметка, врз основа на која ја врши
исплатата.
Исплатата на програмираното повлекување со доплата до висината на најнискиот износ
на пензија, пензиското друштво ја врши се додека има средства на индивидуалната сметка
на корисникот на пензија од втор столб.
Доколку средствата од индивидуална сметка на корисникот на пензија се потрошат,
пензиското друштво ја затвора сметката на корисникот на пензија и во рок од три дена го
известува Фондот на ПИОМ дека понатаму нема да исплатува пензија преку
програмирани повлекувања.
Член 7
Овој правилник влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”, a ќе се применува од 01.03.2014 година.
Бр. 01-127/5
13 февруари 2014 година
Скопје
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