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1050. 
Врз основа на член 53 став (5) и (6) од Законот за 

исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитал-
но финансирано пензиско осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 11/2012), Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување, на седницата од-
ржана на 31.1.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОМЕНА НА ВИДОТ НА ИСПЛАТА НА 
ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОК 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на промена на 
програмирани повлекувања и повеќекратна исплата во 
друг вид на исплата на пензиски надоместок во добровол-
но капитално финансирано пензиско осигурување. 

 
Член 2 

Корисникот на пензиски надоместок може, во секој 
момент, да ги замени програмираните повлекувања 
обезбедени од едно пензиско друштво, со користење на 
преостанатите расположливи средства од доброволната 
индивидуална и/или професионална сметка, за: 

- купување програмирани повлекувања од друго 
пензиско друштво; 

- купување ануитет од друштво за осигурување; 
- еднократна исплата од страна на пензиско друш-

тво или 
- повеќекратна исплата од страна на исто или друго 

пензиско друштво. 
Корисникот на пензиски надоместок може да ја за-

мени повеќекратната исплата, со користење на преос-
танатите расположливи средства од доброволната ин-
дивидуална и/или професионална сметка, за: 

- купување на програмирани повлекувања од исто 
или друго пензиско друштво; 

- купување ануитет од друштво за осигурување; 
- еднократна исплата од страна на пензиско друш-

тво или 
- повеќекратна исплата од страна на друго пензиско 

друштво. 
Член 3 

Доколку корисникот на пензиски надоместок одлу-
чи да побара котација при промена на вид на исплата 
на пензиски надоместок, преку пензиско друштво, под-
несува барање до пензиското друштво на Образец бр.1 
“Барање за промена на вид на исплата на пензиски на-
доместок со котација” кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Доколку барањето од став (1) од овој член не е целос-
но и соодветно пополнето, пензиското друштво веднаш 
му го враќа барањето на корисникот на пензиски надо-
месток со известување за недостатоците во доставеното 
барање и за начинот на пополнување на барањето. 

Во рок од 5 дена од приемот на уредно барање од 
став (1) од овој член, пензиското друштво, во име на 
членот, поднесува барање за котација во Центарот за 
електронски систем за котација, во кое го вклучува из-
носот на индивидуалната сметка на членот. 

Пензиското друштво добива збирна табела со пону-
ди од Центарот за електронски систем за котација и ги 
презентира понудите на корисникот на пензиски надо-
месток согласно Правилникот за презентирање понуди 
за проектирани идни пензии. 

 
Член 4 

Доколку корисникот на пензиски надоместок одлу-
чи лично да побара котација при промена на вид на ис-
плата на пензиски надоместок до Центарот за елек-
тронски систем на котација, доставува барање до пен-
зиското друштво на Образец бр.2 “Барање за промена 
на вид на исплата на пензиски надоместок со котација-

лично” кој е составен дел на овој правилник и потврда 
за износот на средства на доброволната индивидуална 
и/или професионална сметка во моментот на издавање-
то на потврдата обезбедена од пензиското друштво. 

 Потврдата од став (1) од овој член не треба да биде 
постара од еден месец. 

Центарот за електронски систем за котација обезбе-
дува понуди во рок од пет дена од извршената котација 
кои корисникот на пензиски надоместок, кој поднел 
барање, лично ги подигнува од Центарот за електрон-
ски систем за котација. 

 
Член 5 

Доколку корисникот на пензиски надоместок одлу-
чи да не побара котација, при промена на вид на испла-
та на пензиски надоместок, доставува барање до пен-
зиското друштво за исплата на преостанатите средства 
преку програмирани повлекувања, еднократно или по-
веќекратно.  

 
Член 6 

По извршениот избор од член 2 став (1) од овој пра-
вилник корисникот на пензиски надоместок склучува 
нов договор за:  

- програмирани повлекувања со друго пензиско 
друштво; 

- полиса за ануитет со друштво за осигурување; 
- еднократна исплата со пензиско друштво или 
- повеќекратна исплата со  исто или друго пензиско 

друштво.  
По извршениот избор од член 2 став (2) од овој пра-

вилник корисникот на пензиски надоместок склучува 
нов договор за:  

- програмирани повлекувања со исто или друго пен-
зиско друштво;  

- полиса за ануитет со друштво за осигурување; 
- еднократна исплата со пензиско друштво или 
- повеќекратни исплати со друго пензиско друштво. 
Идното пензиско друштво и/или друштво за осигуру-

вање 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 трансакциска сметка на друштвото за оси-
гурување и/или на сметка на пензискиот фонд управу-
ван од идното пензиско друштво.  

 
Член 8 

До основање на Центарот за електронски систем за 
котација собирањето и презентирањето на понуди за 
доживотни програмирани  повлекувања од  третиот 
столб ќе ги врши пензиското друштво кое управува со 
пензискиот фонд каде што членот има доброволна ин-
дивидуална и/или професионална сметка. 

Пензиското друштво треба да воспостави електронски 
начин на комуникација со сите пензиски друштва со цел 
да собира понуди и врши работи согласно со закон. 

 
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. 01-127/11 Совет на експерти 

13 февруари 2014 година Претседател, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 
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