
Службен весник на РМ, бр. 247 од 31.12.2018 година 

1 од 16

20182474637

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 58 став (9), член 59 став (3),  (6) и (10) и член 61 став (5) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” број 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, 192/2015, 
30/2016, 21/2018 и 245/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансираното пензиско осигурување, на седницата одржана на ден 31.12.2018 
година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

I. Општа одредба

Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишуваат постапката за распределба на 

осигурениците кои не потпишале договор за членство во задолжителен пензиски фонд со 
друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или со друштво за управување 
со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: друштво), 
датумите, начинот и постапката за зачленување во задолжителен пензиски фонд, начинот 
и постапката на премин на член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд, формата 
на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд, содржината на договорот за 
премин и изјавата за согласност за премин во задолжителен пензиски фонд.

II. Постапка за распределба на осигурениците во 
задолжителен пензиски фонд

Член 2
Осигурениците кои задолжително се распределуваат во задолжителен пензиски фонд 

согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во 
натамошниот текст: Законот) се осигурениците кои прв пат пристапиле во задолжително 
пензиско и инвалидско осигурување согласно закон и:

а) не потпишале договор за членство во задолжителен пензиски фонд со ниту едно 
друштво или 

б) потпишале договор за членство во задолжителен пензиски фонд со едно од 
друштвата, а рокот од осум работни дена во кој договорот за членство во задолжителен 
пензиски фонд може да биде раскинат сеуште не истекол (во натамошниот текст: 
нераспределени осигуреници).  

Член 3
(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот 

текст: Фондот на ПИОМ) времено ги распределува нераспределените осигуреници во 
задолжителните пензиски фондови од моментот на нивното пристапување во 
задолжителното пензиско и инвалидско осигурување. 

(2) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во 
натамошниот текст: Агенцијата) на првиот работен ден од секој месец, заради 
распределба на нераспределените осигуреници, утврдува пондер за секој задолжителен 
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пензиски фонд според приносот во номинален износ на задолжителниот пензиски фонд и 
висината на надоместокот од придонеси од член 98 став (1) точка а) од Законот што го 
наплатува друштвото кое управува со тој задолжителен пензиски фонд, со користење на 
следната формула:
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(3) Пондерите од ставот (2) на овој член се изразуваат во проценти, заокружени на две 
децимални места. 

(4) Агенцијата пондерите од ставот (2) на овој член ги доставува до Фондот на ПИОМ. 
До доставување на пондерот за тековниот месец, Фондот на ПИОМ го употребува 
пондерот од претходниот месец.

Член 4
(1) Фондот на ПИОМ го утврдува бројот и идентитетот на нераспределените 

осигуреници на датумите од секој петок во месецот или претходниот работен ден, ако 
некој од овие денови е неработен. 

(2) Датумите од ставот (1) на овој член се датуми кога се врши распределба на 
осигурениците во задолжителните пензиски фондови во текот на еден месец. 

Член 5
На првиот работен ден секој месец Фондот на ПИОМ прави листа на задолжителните 

пензиски фондови со примена на метод на случајна распределба на фондовите. 

Член 6
(1) Бројот на нераспределени осигуреници, кои треба да бидат распределени во секој 

задолжителен пензиски фонд од листата од член 5 на овој правилник, се пресметува со 
множење на пондерот на соодветниот задолжителен пензиски фонд, согласно член 3 став 
(2) на овој правилник, со вкупниот број на нераспределени осигуреници. Добиениот број 
се заокружува на најблискиот цел број. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, бројот на нераспределените осигуреници 
кои треба да бидат распределени во последниот задолжителен пензиски фонд од листата 
од членот 5 на овој правилник, се пресметува кога од вкупниот број на нераспределени 
осигуреници се одземат заокружените броеви од ставот (1) на овој член. 

Член 7
(1) Фондот на ПИОМ прави листа на нераспределени осигуреници со примена на метод 

на случајна распределба, на датумите од член 4 став (1) на овој правилник.
(2) Нераспределените осигуреници се распределуваат во задолжителен пензиски фонд 

врз основа на:
а) редослед од листата од став (1) на овој член;
б) број пресметан согласно член 6 на овој правилник и
в) редослед на фондот од листата од член 5 на овој правилник.
(3) Фондот на ПИОМ ја известува Агенцијата за времено распределените осигуреници, 

веднаш по нивната распределба.

Член 8
(1) Агенцијата по електронски пат ги известува друштвата за времено распределените 

осигуреници, со наведување на нивниот единствен матичен број, име, презиме и 
единствен даночен број на правното лице каде се вработени.

(2) Друштвата воспоставуваат индивидуална потсметка, на посебната сметка, за секој 
времено распределен осигуреник, веднаш по приемот на податоците за распределбата 
добиени од Агенцијата. 

 (3) Доколку Агенцијата до единаесеттиот работен ден од истекот на периодот за избор 
на задолжителен пензиски фонд утврди дека времено распределениот осигуреник не 
потпишал договор за членство во задолжителен пензиски фонд во периодот на избор, тој 
станува член на задолжителниот пензиски фонд во кој бил претходно времено 
распределен од страна на Фондот на ПИОМ и се регистрира во Регистарот на членови. 
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(4) Агенцијата на денот на регистрацијата по електронски пат го известува друштвото 
за лицата кои се распределени  и друштвото веднаш воспоставува индивидуална сметка на 
име на членот на која ги пренесува акумулираните средства од потсметката воспоставена 
за времено распределениот осигуреник.

(5) Агенцијата го известува секој времено распределен осигуреник за задолжителниот 
пензиски фонд во кој е времено распределен, како и за правата и обврските кои 
произлегуваат од членство. 

III. Стекнување членство во задолжителен 
пензиски фонд

Член 9
(1) Осигуреник кој пристапува во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување 

по 1.1.2019 година и на датумот на пристапувањето е помлад од 40 години, станува член 
на задолжителен пензиски фонд со потпишување на договор за членство во тој пензиски 
фонд и со регистрација во Регистарот на членови кој го води Агенцијата или со 
распределба во задолжителен пензиски фонд согласно член 8 став (3) на овој правилник и 
со регистрација во Регистарот на членови кој го води Агенцијата.  

(2) Правата и обврските од членство за осигурениците од став (1) на овој член се 
стекнуваат од датумот кога прв пат пристапиле во задолжителното пензиско и инвалидско 
осигурување.

 (3) Првиот месец на придонес е месецот во кој членот прв пат пристапил во 
задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

Член 10
(1) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд треба да биде пополнет и 

потпишан во формата дадена во Образец број 1 кој е составен дел од овој правилник. 
(2) Друштвото определува единствен број на договорот за членство во задолжителен 

пензиски фонд, кој се состои од десет цифри. За секој задолжителен пензиски фонд 
Агенцијата ги определува првите две цифри, со кои се идентификува задолжителниот 
пензиски фонд и тие задолжително се составен дел од секој број доделен од друштвото.

Член 11
(1) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд треба да биде потпишан 

лично од осигуреникот кој станува член на задолжителниот пензиски фонд и агентот во 
име на друштвото. 

(2) При склучувањето на договор за членство во задолжителен пензиски фонд, 
друштвото го претставува агент кој е регистриран во Регистарот на агенти. Агентот треба 
да го провери идентитетот на лицето кое склучува договор за членство врз основа на 
документ за лична идентификација. 

(3) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд треба да ги содржи датумот 
и времето (час и минута) кога е потпишан од двете страни. 

(4) Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд се потпишува во два 
оригинални примероци и агентот по потпишување на договорот веднаш треба да достави 
еден примерок до друштвото и еден примерок до членот кој го потпишал договорот за 
членство.

Член 12
(1) Друштвото ја проверува точноста на податоците од договорот за членство и ги 

доставува податоците во информацискиот систем на Агенцијата на третиот работен ден по 
истекувањето на рокот од осум работни дена за раскинување на договорот, кога 
осигуреникот прв пат потпишал договор за членство и претходно не бил член на ниту 
еден задолжителен пензиски фонд. 
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 (2) Доколку доставените податоци не се совпаѓаат со податоците наведени во 
договорот за членство во задолжителен пензиски фонд, тогаш за валидни се сметаат 
податоците од договорот за членство. 

(3) Заради корекција на податоците од став (2) на овој член, друштвото доставува 
барање со податоци од членовите, преку информацискиот систем на Агенцијата. 

Член 13
(1) По доставата на податоците од член 12 ставот (1) на овој правилник Агенцијата 

преку својот информациски систем ја проверува комплетноста, точноста на податоците и 
исполнувањето на условите за членство во задолжителен пензиски фонд.

(2) Врз основа на проверката од ставот (1) на овој член Агенцијата го регистрира 
осигуреникот како член на задолжителен пензиски фонд во Регистарот на членови ако 
сите податоци од договорот за членство во задолжителен пензиски фонд се навремено 
доставени во информацискиот систем на Агенцијата, истите се комплетни и точни и ако 
се исполнети условите за членство во тој задолжителен пензиски фонд. 

(3) Доколку не е исполнет некој од условите од став (2) на овој член, Агенцијата не 
може да го регистрира осигуреникот како член на задолжителен пензиски фонд.

(4) Доколку друштвото не може да ги достави податоците од договорот за членство во 
информацискиот систем на Агенцијата, во рокот од член 12 став (1) на овој правилник, 
поради виша сила или оправдани технички причини тогаш тоа ги доставува податоците по 
надминување на причините поради кои е оневозможена доставата на податоците.

Член 14
(1) Фондот на ПИОМ ја утврдува точноста на личните податоци, на првото и наредните 

вработувања на осигурениците доставени од Агенцијата за вработување. 
(2) Фондот на ПИОМ овозможува електронски пристап на Агенцијата до податоците за 

сите осигуреници кои се вклучуваат или се вклучиле во задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување.  

(3) Доколку Агенцијата прими податоци од друштвото за осигуреник кој потпишал 
договор за членство во задолжителен пензиски фонд, а во евиденцијата на Фондот на 
ПИОМ нема податоци за тој осигуреник, Агенцијата преку информацискиот систем го 
известува Фондот на ПИОМ и ја одложува регистрацијата на членот. Агенцијата преку 
информацискиот систем го известува друштвото дека регистрацијата на членот има статус 
на чекање. 

(4) Доколку Агенцијата во рок од пет работни дена, од приемот на податоците од 
ставот (3) на овој член, утврди дека осигуреникот е регистриран во евиденцијата на 
Фондот на ПИОМ, сите податоци доставени од друштвото се точни и се исполнети 
условите за членство, го регистрира осигуреникот во Регистарот на членови. 

(5) Доколку Агенцијата, по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, утврди дека 
осигуреникот не е регистриран во евиденцијата на Фондот на ПИОМ преку 
информацискиот систем го известува друштвото дека регистрацијата е одбиена.

Член 15
Агенцијата врши споредување на податоците од потпишаните договори за членство во 

задолжителен пензиски фонд доставени од страна на друштвото со податоците од Фондот 
на ПИОМ, како и проверка на меѓусебната усогласеност на податоците.  

Член 16
Доколку осигуреникот потпишал договор за членство во задолжителен пензиски фонд 

со повеќе од едно друштво и не раскинал ниту еден од договорите во рокот за 
раскинување на договорот за членство, за важечки се смета оној договор за членство кој 
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прв бил потпишан. Агенцијата ја поништува регистрацијата на членот врз основа на 
договорот за членство кој бил потпишан подоцна, а пристигнал прв во Агенцијата и за тоа 
веднаш го известува друштвото преку информацискиот систем. 

Член 17
Агенцијата го известува Фондот на ПИОМ и секое соодветно друштво за 

новорегистрираните членови на задолжителните пензиски фондови и за ажурираните и 
коригираните податоци на членовите на задолжителните пензиски фондови, на крајот на 
секој работен ден по електронски пат. 

Член 18
(1) Осигуреник кој прв пат потпишува договор за членство во задолжителен пензиски 

фонд има право на еднострано  раскинување на договорот со писмен поднесок, во рок од 
осум работни дена од датумот на потпишувањето на договорот за членство.

(2) Поднесокот од ставот (1)  на овој член, даден на Образец број 2 кој е составен дел на 
овој правилник, се пополнува и потпишува во два примероци кои агентот веднаш по 
потпишување на договорот му ги доставува на осигуреникот.

(3) Потпишаниот поднесок за раскинување на договорот за членство во задолжителен 
пензиски фонд осигуреникот може да го достави до друштвото лично, преку друго лице 
или по пошта со препорачана пратка.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, друштвото е должно да го прими поднесокот 
за раскинување на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд иако не е 
доставен со препорачана пратка, доколку датумот на поштенскиот печат е во рокот 
определен за раскинување на договорот.

(5) Доколку поднесок за раскинување на договорот за членство во задолжителен 
пензиски фонд е доставен лично или од друго лице, копија од истиот со датумот на 
доставување, печатот на друштвото и потписот на вработениот во друштвото кој го 
примил поднесокот, веднаш се дава на осигуреникот или на лицето кое го доставило 
поднесокот. Доколку доставата е извршена по пошта, друштвото доставува до 
осигуреникот копија од поднесокот со препорачана пратка. 

Член 19
Доколку Агенцијата регистрира член со договор за членство во задолжителен пензиски 

фонд кој бил правилно раскинат, друштвото, по дознавањето за раскинување на 
договорот, треба веднаш да достави до Агенцијата барање за поништување на 
регистрацијата.

Член 20
Друштвото доставува писмено известување до членот и пензионираниот член со 

образложение за поништување на неговата регистрација во регистарот на членови и 
регистарот на пензионирани членови согласно закон, по добивање на известување од 
Агенцијата за извршеното поништување.

Член 21
Друштвото треба да ги чува податоците за осигурениците кои го раскинале договорот 

за членство во задолжителен пензиски фонд и истите треба да бидат достапни на 
Агенцијата по нејзино барање. 

IV. Начин и постапка на премин на член од постоен во иден задолжителен пензиски 
фонд

Член 22
(1) Член на задолжителен пензиски фонд може да стане член на друг задолжителен 

пензиски фонд со:
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а) потпишување договор за премин со друштвото кое управува со идниот задолжителен 
пензиски фонд (во натамошниот текст: идното друштво). Договорот за премин ги содржи 
сите елементи од договорот за членство Образец број 1 кој е составен дел на овој 
правилник и во кој се пополнува полето за премин,

б)потпишување изјава за согласност за премин - Образец број 3 кој е составен дел на 
овој правилник и 

в) со плаќање надоместок за премин согласно со членот 98 став (1) точка в) од Законот. 
(2) Идното друштвото доставува копија од договорот за премин и изјавата за 

согласност за премин до друштвото кое управува со постојниот задолжителен пензиски 
фонд (во натамошниот текст: постојното друштво) во рок од 5 работни дена од 
потпишувањето на договорот.

(3) Постојното друштво писмено го известува идното друштво дали лицето е член на 
задолжителниот пензиски фонд со кој управува и за потребата од плаќање на 
надоместокот за премин наредниот работен ден по денот на прием на документацијата од 
став (2) на овој член.

(4) Доколку членот има обврска да плати надомест за премин идното друштво веднаш 
по приемот на известувањето од ставот (3) на овој член, го известува членот дека има 
обврска да плати надомест за премин на  постојното друштво.

(5) Во рок од пет работни дена од добивањето на известувањето, членот е должен да го 
плати надоместокот за премин и доставува доказ за платениот надоместок до идното 
друштво.

(6) Податоците од договорите за премин идното друштвото ги доставува во 
информацискиот систем на Агенцијата, секој ден за сите целосно документирани 
премини, по добивање на доказот од став (5) на овој член или по добивање на 
известувањето од став (3) на овој член за членот кој нетреба да плати надомест за премин.

(7) По доставување на податоците од став (6) на овој член, постојното друштво ги 
пренесува средствата од индивидуална сметка на членот во постојниот задолжителен 
пензиски фонд на индивидуална сметка во идниот задолжителен пензиски фонд на 15-ти 
во месецот. 

(8) Членството во идниот задолжителен пензиски фонд започнува од датумот на пренос 
на средствата на индивидуалната сметка на членот во идниот задолжителен пензиски 
фонд.

(9) При секој нареден премин на член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд 
бројот на месеци на членство се смета од датумот на пренос на средствата на 
индивидуалната сметка на членот во идниот задолжителен пензиски фонд.

V. Aжурирање на податоците во Регистарот на 
членови и корекција на договорот за членство

Член 23
(1) Друштвото може да коригира личен податок на член во оригинален договор за 

членство по барање од членот. Заради лична идентификација на подносителот на 
барањето, лице овластено од надлежен орган на друштвото или агент врши  непосреден 
увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот и со потпис ја  
верифицира проверката. 

(2) Датумот на склучување на оригиналниот договор за членство се коригира 
единствено доколку е нечитко напишан, врз основа на изјава од членот и агентот кои го 
потпишале договорот.

(3) Друштвото може да ажурира или да коригира личен податок на член во Регистарот 
на членови со барање на Образец број 4 на овој правилник. Заради лична идентификација 
на подносителот на барањето од Образец број 4 на овој правилник, друштвото врши:
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а) непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку 
лице овластено од надлежен орган на друштвото или агент или

б) телефонски контакт со членот, при што обезбедува снимка од разговорот.
 (4) Друштвото може да ажурира или да коригира податок за адреса на живеење и/или 

адреса за коресподенција на член, во Регистарот на членови, доколку членот по 
телефонски пат се јави во друштвото. Друштвото го идентификува членот при што 
обезбедува снимка од разговорот.

(5) Друштвото донесува и применува посебни процедури за начинот на собирање, 
обработка и чување на телефонските разговори согласно прописите за заштита на лични 
податоци.

Член 24
(1) Агенцијата врши ажурирање и корекција на податоците на членовите на 

задолжителните пензиски фондови во Регистарот на членови по барање со податоци за 
членовите, од друштвото преку информацискиот систем на Агенцијата.

(2) Промена на МБГ на членот во Регистарот на членови, Агенцијата врши по добиена 
информација од Фондот на ПИОМ.

Член 25
(1) Друштвото треба да му овозможи на член на задолжителен пензиски фонд, преку 

својот електронски систем на интернет страната, да ги ажурира своите лични податоци во 
Регистерот на членови. Членот може да ги ажурира следните лични податоци: име, 
презиме, адреса на живеење, место на живеење, поштенски код, место за коресподенција, 
поштенски код за коресподенција, адреса за коресподенција, телефон и електронска 
пошта. 

 (2) Заради обезбедување на безбедност и заштита на личните податоци, при 
ажурирањето на личните податоци од став (1) на овој член, друштвото треба да обезбеди 
електронска идентификација и проверка на авторизацијата на лицето кое сака да изврши 
ажурирање на податоците. 

(3) Доколку при ажурирањето на личните податоци од ставот (1) на овој член дојде до 
нарушување на безбедноста или губење на интегритетот на информацискиот систем на 
друштвото, тоа ја известува Агенцијата веднаш, но не подоцна од 24 часа или следниот  
работен ден од моментот на настанот.

(4) Заради спроведување на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член друштвото 
треба да усвои и спроведе акти и/или процедури за безбедност со кои ќе се утврди 
ранливоста на информацискиот систем на друштвото, надзорот и спроведувањето 
превентивни и корективни мерки, како и мерки за ублажување на инциденти и/или 
повреди на безбедноста и интегритетот на системот. Друштвото треба да ги достави на 
мислење актите и/или процедурите за безбедност до Дирекција за заштита на лични 
податоци.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 26
Одредбите од член 8 став (1) од овој правилник ќе се применуваат од 1.4.2019 година.

Член 27
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

членство во задолжителен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 55/2013, 89/2014, 110/2016, 185/2016 и 188/2017).
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Член 28
Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”.

Бр. 01-1393/2 Член на Советот на експерти
31 декември 2018 година Претседател,

Скопје Дарко Саздов, с.р.
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