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1048. 

Врз основа на член 30 став (5) од Законот за испла-

та на пензии и пензиски надоместоци од капитално фи-

нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 

Република Македонија” број 11/2012), Советот на ек-

сперти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-

нансирано пензиско осигурување, на седницата одржа-

на на 31.01.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОЕКЦИИ НА ПЕНЗИИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ИН-

ДИВИДУАЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРОГРАМИРАНИ  

ПОВЛЕКУВАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на проекции на пензиите и износите на индивидуал-

ната сметка на крајот на периодот од 10 и 20 години за 

програмирани повлекувања, од страна на пензиското 

друштво.  

 

Член 2 

Пензиското друштво ги врши проекциите на пензи-

ите и износите на индивидуалната сметка врз основа на 

соодветни актуарски пресметки, општо познати и приз-

нати актуарски методологии, актуарски стандарди и 

практика и согласно важечките прописи. 

 

Член 3 

За проектирање на пензиите преку програмирани 

повлекувања се користи  формулата за програмирани 

повлекувања пропишана со закон.  

За проектирање на износите на индивидуалната 

сметка, на крајот на периодот од 10 и 20 години, се ко-

ристи намалувањето на средствата заради исплатите на 

програмираните повлекувања, намалувањето на сред-

ствата заради наплатени надоместоци од пензиското 

друштво и порастот на средствата заради инвестирање 

на средствата на пензискиот фонд. 

 

Член 4 

При проектирање на пензиите преку програмирани 

повлекувања и износите на индивидуалната сметка, на 

крајот на периодот од 10 и 20 години, за корисниците 

на пензија, пензиското друштво користи: 

а) последни таблици на смртност изработени сог-

ласно Правилникот за правилата и минималните стан-

дарди за таблиците на смртност и претпоставките дека 

корисникот на пензија ќе го доживее крајот на секоја 

проектирана година; 

б) каматна стапка пресметана согласно Правилни-

кот за правилата и минималните стандарди за опреде-

лување на каматни стапки;  

в) индексот за трошоците за живот и 

г) тековните надоместоци кои ги наплатува пензис-

кото друштво. 

Член 5 

Пензиското друштво, на членот и на корисникот на 

пензија, ги презентира проекциите на пензиите и изно-

сите на индивидуалните сметки за програмирани пов-

лекувања заедно со детално објаснување на прет-

поставките користени при нивната изработка. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила следниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, a ќе се применува од 01.03.2014 година. 

 

Бр. 01-127/9 Совет на експерти 

13 февруари 2014 година Претседател, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

1049. 

Врз основа на член 4 став (4) од Законот за исплата 

на пензии и пензиски надоместоци од капитално фи-

нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 

Република Македонија” број 11/2012), Советот на ек-

сперти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-

нансирано пензиско осигурување, на седницата одржа-

на на 31.1.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОМЕНА НА ВИД НА  

ИСПЛАТА НА ПЕНЗИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на промена 

на програмирани повлекувања во друг вид на исплата 

на пензијата во задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување. 

 

Член 2 

Корисникот на пензија може да ги замени доживот-

ните програмирани повлекувања обезбедени од едно 

пензиско друштво со користење на преостанатите рас-

положливи средства од индивидуалната сметка за:  

- купување доживотни програмирани повлекувања 

од друго пензиско друштво; 



17 февруари 2014  Бр. 34 - Стр. 71 

 
 

- купување доживотен ануитет од друштво за оси-

гурување или  

- купување на привремени програмирани повлеку-

вања од исто или друго пензиско друштво комбинира-

ни со доживотен одложен ануитет од друштво за оси-

гурување. 

Доколку корисникот на пензија одбрал привремени 

програмирани повлекувања во комбинација со доживо-

тен одложен ануитет, може во секој момент да ги заме-

ни привремените програмирани повлекувања обезбеде-

ни од едно пензиско друштво со користење на преоста-

натите расположливи средства од индивидуалната 

сметка за купување на привремени програмирани пов-

лекувања од друго пензиско друштво за преостанатиот 

период. Полисата за одложениот ануитет не може да се 

раскине.  

Член 3 

Корисникот на пензија, до пензиското друштво, 

поднесува барање на Образец бр.1 “Барање за промена 

на вид на исплата на пензија од втор столб” кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

Доколку барањето од став (1) од овој член не е це-

лосно и соодветно пополнето, пензиското друштво вед-

наш му го враќа барањето на корисникот на пензија со 

известување за недостатоците во доставеното барање и 

за начинот на пополнување на барањето. 

 

Член 4 

Во рок од 5 дена од приемот на уредно барање од 

член 3 од овој правилник, пензиското друштво, во име 

на членот, поднесува барање за котација во Центарот 

за електронски систем за котација во кое го вклучува 

износот на индивидуалната сметка. 

 

Член 5 

По добивањето на збирната табела со понуди од 

Центарот за електронски систем за котација, пензиско-

то друштво ги презентира понудите на корисникот на 

пензија согласно Правилникот за презентирање понуди 

за проектирани идни пензии.  

 

Член 6 

По извршениот избор од член 2 од овој правилник, 

корисникот на пензија склучува нов договор за: 

- доживотни програмирани повлекувања со друго 

пензиско друштво; 

- полиса за ануитет со друштво за осигурување или 

- привремени програмирани повлекувања со исто 

или друго пензиско друштво и полиса за ануитет со 

друштво за осигурување. 

Идното пензиско друштво и/или друштво за осигу-

рување, со кое корисникот на пензија склучил договор, 

ја доставува полисата за ануитет и/или договорот од 

став (1) од овој член до постојното пензиско друштво 

следниот работен ден по склучувањето на договорот. 

 

Член 7 

Постојното пензиско друштво исплатува програми-

рани повлекувања за секој нов договор од член 6 од 

овој правилник примен од 26-ти во претходниот месец 

заклучно со 25-ти во тековниот месец. 

 По извршената исплата на последното програмира-

но повлекување, пензиското друштво ги пренесува 

средствата од индивидуалната сметка на пензионира-

ниот член на сметка на друштвото за осигурување 

и/или на сметка на пензискиот фонд управуван од ид-

ното пензиско друштво со кое корисникот на пензија 

склучил договор.  

 

Член 8 

До основање на Центарот за електронски систем за 

котација, собирањето и презентирањето на понуди за 

доживотни програмирани  повлекувања од  втор столб 

ќе ги врши пензиското друштво кое управува со пен-

зискиот фонд каде што членот има индивидуална 

сметка. 

Пензиското друштво треба да воспостави електрон-

ски начин на комуникација со сите пензиски друштва 

со цел да собира понуди и врши работи согласно со за-

кон. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила следниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, a ќе се применува од 01.03.2014 година. 

 

Бр. 01-127/10 Совет на експерти 

13 февруари 2014 година Претседател, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 


