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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (7) 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 финансирано пензиско осигурување, на седницата 
одржана 14.2.2019 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНИ СМЕТКИ

Член 1
Во Правилникот за индивидуални сметки („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.155/2013 и 221/2015) во член 2 став (2) точката ѕ) по зборот:                                   
„повлекување“ се додаваат зборовите: „ или пренос“.

Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„Евиденцијата за индивидуалните сметки содржи податоци за:
а) Единствен број на сметката и датум на нејзиното отворање;
б) Податоци за членот или пензионираниот член и тоа:
- име и презиме;
- единствен матичен број (ЕМБГ);
- ден, месец и година на раѓање; 
- идентификациски број доколку членот или пензионираниот член е странец;
- статус на член или пензиониран член
- пол;
- постојано живеалиште и адреса; 
- адреса за кореспонденција, и
- контакт телефон;
- даночен број на работодавачот (од времена распределба)
в) Датум на потпишување и број на договорот за членство во задолжителен пензиски 

фонд или датум на потпишување и број на договорот за исплата на средства од 
задолжителен пензиски фонд;

г) Датум на стекнување на статусот член на задолжителен пензиски фонд или статусот 
пензиониран член на задолжителен пензиски фонд;

д) Датум на потпишување на изјава за продолжување на членство во задолжителен 
пензиски фонд;

ѓ) Датум на потпишување на изјава за престанок на членство во задолжителен пензиски 
фонд;

е) Регистарски код на агентот, со кој е склучен договорот за членство во 
задолжителниот  пензиски фонд (за членовите кои имаат потпишано договор за членство) 
или договорот за исплата на средства од задолжителен пензиски фонд;

ж) Податоци за средствата на  индивидуалната сметка  и тоа за:
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1) Придонеси:
- назив на друштвото;
- назив на задолжителниот пензиски фонд;
- датум на секој уплатен придонес;
- износ на секој уплатен придонес;
- износ на наплатениот надоместок од страна на друштвото од  секој уплатен придонес;
- вредност на сметководствената единица на секој датум на уплата на придонес;
- број на сметководствени единици кои соодветствуваат на уплатениот придонес по 

одземањето на надоместокот од придонес;
- месец (периодот) за кој е уплатен придонесот  и
- вид на секоја уплата.
2) Надоместок за ненавремено пренесување на придонес:
- датум на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придонеси за кој датум се 

пресметува односно утврдува надоместок за ненавремено пренесување придонеси;
- периодот (прв и последен датум за кој е утврдено задоцнување) на кој се однесува 

надоместокот за ненавремено пренесување на придонес;
- износ на секој утврден вкупен надоместок за ненавремено пренесување на придонес;
- вредност на сметководствената единица на датум на кој е извршена уплата на 

вкупните задоцнети придонеси и на кој е утврден надоместок за ненавремено пренесување 
придонеси и

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат на утврдениот надоместок за 
ненавремено пренесување на придонес. 

3) Надоместок за ненавремена распределба на осигуреник:
- датум на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придонеси за осигуреник кој е 

ненавремено распределен и за кој датум се пресметува односно утврдува надоместок за 
ненавремена распределба на осигуреник;

- периодот (прв и последен датум) на кој се однесува  надоместокот за ненавремена 
распределба на осигуреник;

- износ на утврден вкупен надоместок за ненавремена распределба на осигуреник;
- вредност на сметководствената единица на датум на кој е извршена уплата на 

вкупните задоцнети придонеси за осигуреник кој е ненавремено распределен и за кој 
датум се утврдува надоместок за ненавремена распределба на осигуреник и

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат на утврдениот надоместок за 
ненавремена распределба на осигуреник.

4) Преноси на средства од други задолжителни пензиски фондови:
- датум на пренос на средства од друг задолжителен  пензиски фонд;
- износ на пренесените средства од друг задолжителен пензиски фонд;
- вредност на сметководствените единици на датумот на пренос на средствата;
- број на сметководствени единици кои соодветствуваат со пренесените средства и
- име на задолжителниот пензиски фонд од кој се пренесени средствата.
5) Преноси на средства во други задолжителни пензиски фондови:
- датум на пренос на средствата во друг задолжителен пензиски фонд;
- износ на пренесените средства во друг задолжителен пензиски фонд;
- вредност на сметководствената единица на датумот кој претходи на датумот на 

добивање на информацијата за износот на средствата;
- број на сметководствени единици кои соодветствуваат со пренесените средства во 

друг задолжителен пензиски фонд; 
- име на задолжителниот пензиски фонд во кој се пренесени средствата и
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- износ на исплатен надоместок за премин
6) Преноси на средства во Фондот на ПИОМ :
- датум на пренос на средствата во Фондот на ПИОМ;
- вредност на сметководствените единици на датумот на пренос на средствата;
- број на сметководствени единици кои соодветствуваат со пренесените средства;
7) Исплата на пензија:
- износ на пренесени или исплатени средства по основ на пензија или други случаи 

утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;
- вредност на сметководствените единици на датумот кој претходи на датумот на 

исплатата и
- број на сметководствени единици кој соодветствува со износот на исплатените 

средства.
8) Тековна вредност на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд  

за секој датум на проценка;
9) Тековна вредност на средствата на индивидуалната сметка за секој датум на 

проценка и
10) Вкупен број на сметководствени единици за секој датум на проценка.
з)  Број и датум на документот врз основа на кој се затвора индивидуалната  сметка.

Член 3
Во членот 4 зборовите: „ точка ѓ) “се заменуваат со зборовите: „точка ж) “.

Член 4
Членот 5 се менува и гласи:
“Индивидуалната потсметка на посебната сметка за времено распределениот 

осигуреник што ја отвора друштвото, треба да ги содржи податоците од членот 3 точките 
а) и ж) на овој правилник и податоците за единствениот матичен број на осигуреникот, 
име, презиме, датумот на временото распределување на осигуреникот и единствен 
даночен број на правното лице каде е вработено.“

Член 5
Во член 8 по ставот (2) се додава нов став 3) кој гласи:
„(3) Друштвото го определува бројот на сметководствените единици кои се 

евидентираат на индивидуалната сметка при утврдување на надоместок за ненавремено 
пренесување на придонеси или надоместок за ненавремена распределба врз основа на 
вредноста на утврдениот надоместок поделена со вредноста на сметководствената 
единица на датумот на утврденото задоцнување.“

Член 6
Обврската од член 2 и член 4 од овој правилник која се однесува на евиденција на 

даночен број на работодавачот  ќе се применува од 1.4.2019 година.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 01-276/4
14 февруари 2019 година Член на Советот на експерти,

Скопје Дарко Саздов, с.р.


