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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 25 став (2) од Законот за измена и дополнување на Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 245/2018), и член 60 став (8), а во врска со ставовите (3), (4) и 
(5) од овој член 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, 44/2014, 
192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018)  Советот на експерти на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на ден 11.1.2019 
година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НЕНАВРЕМЕНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

I. Општи одредби

Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишуваат: 
а) начинот на пренос на придонеси од Фондот на пензиското и инвалидското 

осигурување на Македонија (во понатамошниот текст: Фондот на ПИОМ) во 
задолжителен пензиски фонд во случај на ненавремено пренесување на придонесите на 
членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни 
пензиски фондови

б) начинот на пренос на придонеси од Фондот на ПИОМ во задолжителен пензиски 
фонд во случај на ненавремена распределба на осигурениците

в) начинот на пресметка на надоместоците од точките а) и б) на овој став и тоа:
-надоместокот за ненавремено пренесување на придонес (во натамошниот текст: 

надоместок поради ненавремен придонес ) и
- надоместокот за ненавремена распределба на осигуреници  (во натамошниот текст: 

надоместок поради ненавремена распределба) 
г) начин на пресметка и уплата на надоместок, од страна на Фондот на ПИОМ, за 

осигурениците кои не биле распределени до денот на донесување на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/2018).

II. Начин на пренос на придонеси во случај на ненавремено
пренесување на придонеси

Член 2
(1) Доколку Фондот на ПИОМ не ги пренесува придонесите  на членовите на 

задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски 
фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на 
придонесите поради недостиг на соодветни податоци, Фондот на ПИОМ е должен во рок 
не подолг од три месеци од денот на приемот на придонесите да обезбеди соодветни 
податоци и да изврши пренесување на придонесите на членовите на задолжителните 
пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови.
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(2) Преносот на придонесите се смета за ненавремен доколку се утврди дека од датумот 
на прием на придонесите во Фондот на ПИОМ до датумот на кој е извршена уплатата на 
придонесите во задолжителниот пензиски фонд поминале повеќе од 90 дена. 

Член 3
(1) Доколку при евидентирањето на придонесите на индивидуална сметка на член на 

задолжителен пензиски фонд, друштво за управување со задолжителни пензиски фондови 
или со друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во 
натамошниот текст: друштвото), утврди дека за членот има ненавремено пренесување на 
придонеси, пресметува надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси согласно 
член 6 од овој правилник. 

(2) Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни 
дена, го известува Фондот на ПИОМ за износот на надоместокот за секој член за кој е 
утврдено ненавремено пренесување на придонеси.

(3) Фондот на ПИОМ во рок од 10 работни дена од известувањето на друштвото од став 
(2) од овој член, го уплатува вкупниот износ на надоместокот во задолжителниот 
пензиски фонд.

(4) Уплатениот надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на 
индивидуална сметка на секој член за кој е уплатен надоместок.

III. Начин на пренос на придонеси во случај на ненавремена
распределба на осигурениците

Член 4
(1) Доколку Фондот на ПИОМ не изврши распределба на осигурениците кои 

задолжително треба да станат членови во задолжителните пензиски фондови веднаш но 
најдоцна во рок од три месеци по нивното пристапување во задолжителното пензиско и 
инвалидско осигурување, Фондот на ПИОМ е должен при распределбата на 
осигурениците во задолжителните пензиски фондови и пренесувањето на придонесите да 
уплати и надоместок за ненавремено пренесување на придонесите.

(2) Фондот на ПИОМ преку информациониот систем на Агенцијата доставува до 
Агенцијата податоци за осигурениците кои се распределени согласно став (1) од овој член, 
веднаш по нивната распределба.

(3) Агенцијата, на денот на регистрацијата, преку информациониот систем го известува 
друштвото за распределените осигуреници. 

(4) Друштвото воспоставува индивидуална сметка, за секој распределен осигуреник, 
веднаш по приемот на податоците за распределбата добиени од Агенцијата.

Член 5
(1) По приемот на придонесите на ненавремено распределените осигуреници 

друштвото го пресметува износот на надоместокот, согласно член 7 од овој правилник. 
(2) Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни дена 

го известува Фондот на ПИОМ за износот на надоместокот за секој осигуреник кој бил 
ненавремено распределен и за вкупниот износ на надоместокот за сите осигуреници.

(3) Фондот на ПИОМ во рок од 10 работни дена од известувањето на друштвото од став 
(2) од овој член, го уплатува вкупниот износ на надоместокот за сите ненавремено 
распределени членови во задолжителниот пензиски фонд.

(4) Уплатениот надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на 
индивидуална сметка на секој член за кој бил уплатен надоместок.
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IV. Начин на пресметка на надоместокот во случај на
ненавремено пренесување на придонеси

Член 6
(1) Износот на надоместокот поради ненавремен придонес се определува врз основа на 

проценка на состојбата на дел од средствата на индивидуалната сметка на членот на 
задолжителниот пензиски фонд, износот на вкупните ненавремено пренесени  придонеси 
и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското друштво.  Проценетата 
вредност на состојбата на дел од средствата на сметката на членот за кој има ненавремено 
пренесување на придонеси зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на 
уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителниот пензиски 
фонд изразени преку вредноста на сметководствената единица и надоместоците од 
придонеси кои требало пензиското друштво да ги наплати во износи согласно важечката 
регулатива. 

(2) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремен придонес се врши со 
состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени 
придонеси во задолжителниот пензиски фонд, за секој осигуреник посебно со користење 
на следната формула:
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V. Начин на пресметка на надоместокот во случај на
ненавремена распределба на осигурениците

Член 7
(1) Износот на надоместокот поради ненавремена распределба се определува врз основа 

на проценка на состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на член на 
задолжителниот пензиски фонд кој има идентична историја на уплати на придонеси со 
осигуреникот со ненавремена распределба, врз основа на износот на вкупните 
ненавремено пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува 
пензиското друштво.

(2) Проценката на состојбата на сметката која требало да ја има осигуреникот со 
ненавремена распределба зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на 
уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителниот пензиски 
фонд изразени преку вредноста на сметководствената единица и надоместоците од 
придонеси што друштвото требало да ги наплати во износи согласно важечката 
регулатива. 

(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремена распределба се врши 
со состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавремено пренесени 
придонеси во задолжителниот пензиски фонд, за секој осигуреник посебно со користење 
на следната формула: 
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VI. Начин на пресметка на надоместокот за ненавремено
распределени осигуреници

Член 8
(1) Фондот на ПИОМ ги распределува осигурениците, во задолжителните пензиски 

фондови, кои до денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на 
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 245/2018) не биле распределени во задолжителен 
пензиски фонд.

(2) Распределбата на осигурениците од став 1 од овој член Фондот на ПИОМ ја 
спроведува еднаш месечно, најдоцна до 30.06.2019 година. 

(3) Фондот на ПИОМ доставува до Агенцијата податоци за осигурениците кои се 
распределени согласно (1) од овој член, веднаш по нивната распределба.

(4) Агенцијата, на денот на регистрацијата, по електронски пат го известува друштвото 
за распределените осигуреници.

(5) Друштвото воспоставува индивидуална сметка, за секој распределен осигуреник, 
веднаш по приемот на податоците за распределбата добиени од Агенцијата. 

Член 9
(1) По приемот на придонесите на ненaврeмено распределените осигуреници 

друштвото го пресметува износот на надоместокот за ненавремено пренесување на 
придонесите, согласно член 7 од овој правилник. 

(2) Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата го известува Фондот на 
ПИОМ за износот на надоместокот за секој осигуреник кој бил ненавремено распределен 
и за вкупниот износ на надоместокот за сите осигуреници. 
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(3) Фондот на ПИОМ во рок од 10 работни дена од известувањето на друштвото од став 
(2) од овој член, го уплатува вкупниот износ на надоместокот за ненавремено пренесување 
на придонеси за сите ненавремено распределени членови во задолжителниот пензиски 
фонд.

(4) Уплатениот надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на 
индивидуална сметка на секој член за кој е уплатен надоместок.

Член 10
Размената на информациите преку информацискиот систем на Агенцијата, помеѓу 

друштвото, Фондот на ПИОМ и Агенцијата се врши во вид и форма определени во 
стручно-техничкото упатство на Агенцијата. Во случај на виша сила или на други 
оправдани технички причини, друштвото ги доставува информациите до Агенцијата на 
надворешен медиум.

VII. Завршна одредба

Член 11
Овој правилник влегува во сила на наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17/4               Совет на експерти
14 јануари 2019 година                 Претседател,

Скопје               Максуд Али, с.р.
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