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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 22 став (3) и (4) и член 24 став (2) од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” број 245/2018), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, на 
седницата одржана на 31.12.2018 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВА ПО ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВО  ВО  
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

I. Општа одредба

Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишува:
а) начинот на пренос на вкупниот износ на средствата,  во Фондот на пензиското и 

инва-лидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот на ПИОМ), од 
сметката на членот на задолжителен пензиски фонд, роден пред 1.1.1967 година, на кој му 
престанува членството во задолжителен пензиски фонд на 1.1.2019 година,

б) начинот на пренос на вкупниот износ на средствата,  во Фондот на ПИОМ од 
сметката на членот на задолжителен пензиски фонд, роден пред 1.1.1967 година, кој 
пристапил во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување по сопствен 
избор и станал член на задолжителен пензиски фонд и на кој му престанува членството во 
задолжителен пензиски фонд со давање на изјавата за престанување на членство  или на 
30.9.2019 година и

в) начинот на пренос на вкупниот износ на средствата,  во Фондот на ПИОМ, на членот 
на задолжителен пензиски фонд кој во текот на осигурувањето се стекнал со својство на 
осигуреник согласно член 11 точка 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување или во текот на осигурувањето имал стаж на осигурување кој се смета со 
зголемено траење и му престанува членството во задолжителното капитално финансирано 
пензиско осигурување на 1.1.2019 година.

II. Пренос на средствата на задолжитено вклучени осигуреници во задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување

Член 2
(1) На член на задолжителен пензиски фонд кој бил задолжително вклучен во 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, поради тоа што прв пат се 
вработил по 1.1.2003 година и роден е пред 1.1.1967 година, му престанува членството во 
задолжителен пензиски фонд на 1.1.2019 година. 

(2) Со престанување на членството во задолжителен пензиски фонд друштвото за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: 
друштвото) ја затвора индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски 
фонд од став (1) на овој член, вкупниот износ на средствата од индивидуалната сметка се 
пресметува и претвора во денари врз основа на вредноста на сметководствената единица 
на 31.12.2018 година и се евидентира како обврска на задолжителниот пензиски фонд кон 
Фондот на ПИОМ.



Службен весник на РМ, бр. 247 од 31.12.2018 година 

2 од 5

Член 3
(1) Друштвото ги пренесува средствата од индивидуалната сметка на членот на кој му 

престанало членството согласно член 2 став (1) на овој правилник, во Фондот на ПИОМ, 
во рок од шест месеци од стапување во сила на Законот за измена и дополнување на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 
245/2018) (во натамошниот текст: законот).

(2) Друштвото ги определува осигурениците и месечниот износ што треба да се пренесе 
во Фондот на ПИОМ врз основа на ликвидноста на задолжителниот пензиски фонд, за 
што ја известува Агенцијата.

III. Пренос на средствата на доброволно вклучени осигуреници во задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување

Член 4
(1) Членот на задолжителен пензиски фонд вклучен во задолжителното пензиско и 

инвалидско осигурување, пред 1.1.2003 година и роден пред 1.1.1967 година, кој по 
сопствен избор пристапил во задолжителното капитално финансирано пензиско 
осигурување, има право да избере да го прекине или продолжи членството во 
задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 30.9.2019 година.

(2) Изборот од став (1) на овој член се прави со писмена изјава за престанување на 
членство дадена на Образец број 1 кој е составен дел на овој правилник или писмена 
изјава за продолжување на членство дадена на Образец број 2 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 (3) Доколку членот на задолжителен пензиски фонд, во периодот од стапување во сила 
на овој правилник до 30.9.2019 година, не даде изјава за продолжување на членство во 
задолжителен  пензиски фонд, на 1.10.2019 година му престанува членството во 
задолжителен пензиски фонд. 

(4) Доколку членот на задолжителен пензиски фонд даде изјава за престанување на 
членството во задолжителен пензиски фонд пред 30.9.2019 година, членството му 
престанува на датумот на давањето на изјавата и средствата од неговата индивидуална 
сметка друштвото ги пренесува во Фондот на ПИОМ на нареден датум на пренос. 

Член 5
(1) Членот на задолжителен пензиски фонд доставува изјава за престанување на 

членство или изјава за продолжување на членство во задолжителен пензиски фонд, до 
МАПАС, преку овластено лице од МАПАС  или од друштвото со кое склучил договор за 
членство. 

(2) МАПАС го брише членот, кој дал изјава за престанување на членство во 
задолжителен пензиски фонд, од регистарот на членови и доставува примерок од изјавата 
до друштво со кое членот склучил договор за членство. 

(3) МАПАС евидентира во регистарот на членови дека на членот, кој дал изјава за 
продолжување на членство, му продолжува членството во задолжителен пензиски фонд и  
доставува примерок од изјавата за продолжување на членство до друштвото со кое членот 
склучил договор за членство.

Член 6
(1) Индивидуалните сметки на членовите од членот 4 став (1) на овој правилник, кои не 

дале изјава за продолжување на членство во задолжителен пензиски фонд, друштвото ги 
затвора на 1.10.2019 година и вкупниот износ на средствата од секоја индивидуална 
сметка се пресметува и претвора во денари врз основа на вредноста на сметководствената 
единица на 30.9.2019 година. 

 (2) Друштвото ги пренесува средствата од индивидуалните сметки од ставот (1) на овој 
член најдоцна до 31.10.2019 година.
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IV. Пренос на средствата на осигуреници поради 
основот на осигурување

Член 7
(1) На член на задолжителен пензиски фонд кој до денот на отпочнување на примена на  

законот, во текот на осигурувањето се стекнал со својство на осигуреник согласно член 11 
точка 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување или во текот на 
осигурувањето имал стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење, му престанува 
членството во задолжителен пензиски фонд на 1.1.2019 година. 

(2) Со престанување на членството во задолжителен пензиски фонд друштвото ја 
затвора индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд од став (1) на 
овој член и вкупниот износ на средствата од индивидуалната сметка се пресметува и 
претвора во денари врз основа на вредноста на сметководствената единица на 31.12.2018 
година и се евидентира како обврска на задолжителниот пензиски фонд кон Фондот на 
ПИОМ.

Член 8
(1) Друштвото ги пренесува средствата од индивидуалната сметка на членот на кој му 

престанало членството согласно член 7 став (1) на овој правилник, во Фондот на ПИОМ, 
во рок од шест месеци од стапување во сила на законот. 

(2) Друштвото ги определува осигурениците и месечниот износ што треба да се пренесе 
во Фондот на ПИОМ врз основа на ликвидноста на задолжителниот пензиски фонд, за 
што ја известува Агенцијата.

V. Преодни и завршни одредби

Член 9
Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а престанува да важи на 1.1.2020 година.

Бр. 01-1393/3 Член на Советот на експерти
31 декември 2018 година Претседател,

Скопје   Дарко Саздов, с.р.
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