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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 15.4.2019 
година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НЕНАВРЕМЕНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Член 1
Во Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси (Службен весник на 

Република Македонија број 9 /2019) во член 3 ставот (2) се менува и гласи: “ Друштвото 
преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни дена, го известува 
Фондот на ПИОСМ за износот на надоместокот и за периодот (прв и последен датум за 
кој е утврдено задоцнување) на кој се однесува надоместокот за ненавремено пренесување 
на придонес за секој член за кој е утврдено ненавремено пренесување на придонеси.“

Ставот (4) се менува и гласи: „ Надоместок од став (3) од овој член друштвото го 
распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.“

Член 2
Во член 5 ставот (4) се менува и гласи:“ Надоместок од став (3) од овој член друштвото 

го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој бил пресметан надоместок.“

Член 3
Членот 6 се менува и гласи:
“(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. 

(2) 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 
задолжителните пензиски фондови изразени преку вредноста на сметководствената 
единица и надоместоците од придонеси што друштвата ги наплатувале во износи согласно 
важечките прописи. 

(3) 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 член посебно со користење на 
следната формула:
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     (4) Во случај кога за членот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на 
работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член, при пресметката на 
надоместокот поради ненавремен придонес за датумот кога требало да биде извршена 
уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3) од овој член го 
зема просекот од сметководствените единици на задолжителни пензиски фондови кои 
постоеле пред почетокот на работењето на задложителниот пензиски фонд каде што е 
член, објавени од страна на Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за 
датумот кога требало да биде извршена уплатата во формулата од став (3) од овој член се 
зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските 
друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задложителниот пензиски фонд 
каде што е член.“

 
Член 4

Членот 7 се менува и гласи:
“ (1) Износот на надоместокот поради ненавремена распределба се определува врз 

основа на проценка на состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на член на 
задолжителен 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 кое управува со задолжителниот пензиски фонд во кој е 
распределен осигуреникот.

(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 задолжителните пензиски 
фондови изразени преку вредностите на сметководствената единица и надоместоците од 
придонеси што пензиските друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките 
прописи.

(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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(4) Во случај кога за осигуреникот постои датум на кој имало уплата пред почетокот 

на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот 
при пресметката на надоместокот за ненавремена распределба за датумот кога требало 
да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став 
(3) од овој член го зема просекот од сметководствените единици на задолжителни 
пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот 
пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот, објавени од страна на 
Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за датумот кога требало да 
биде извршена уплатата во формулата од став (3) од овој член се зема просекот од 
надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските друштва кои 
постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е 
распределен осигуреникот.“

Член 5
Во член 9 ставот (4) се менува и гласи: “Надоместокот од став (3) од овој член 

друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан 
надоместок.“

Член 6
Во целиот текст од Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси („Службен 

весник на Република Македонија“ број 9 /2019) зборот „ПИОМ“ се заменува со зборот 
“ПИОСМ“.

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

,,Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.01-575/5 Совет на експерти
15 април 2019 година Претседател,

Скопје Максуд Али, с.р.


