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1250.
Врз основа на член 58 став (8) и (10), член 59 став 

(3), (6) и (10) и член 61 став (5) од Законот за задолжи-
телно 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 и 
13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансираното пензиско осигуру-
вање, на седницата одржана на 28.03.2013 година, доне-
се

П Р А В И Л Н И К
ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД

I. Општа одредба

Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишуваат поста-

пката за распределба на осигурениците кои не потпиша-
ле договор за членство во задолжителен пензиски фонд 
со друштво за управување со задолжителни пензиски 
фондови или со друштво за управување со задолжител-
ни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот 
текст: друштво), датумите, начинот и постапката за зач-
ленувањево задолжителен пензиски фонд, начинот и 
постапката на премин на член од постоен во иден задол-
жителен пензиски фонд, формата на договорот за член-
ство во задолжителен пензиски фонд, содржината на 
договорот за премини и изјавата за согласност за пре-
мин во задолжителен пензиски фонд.

II. Постапка за распределба на осигурениците во 
задолжителен пензиски фонд

Член 2
Осигурениците кои задолжително се распределува-

ат во задолжителен пензиски фонд согласно Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување (во натамошниот текст: Законот) се осигурени-
ците кои прв пат пристапиле во задолжително пензис-
ко и инвалидско осигурување на или по 1 јануари 2003 
година и:

а) не потпишале договор за членство во задолжите-
лен пензиски фонд со ниту едно друштво или 

б) потпишале договор за членство во задолжителен 
пензиски фонд со едно од друштвата, а рокот од осум 
работни дена во кој договорот за членство во задолжи-
телен пензиски фонд може да биде раскинат сеуште не 
истекол (во натамошниот текст: нераспределени осигу-
реници).  

Член 3
(1) Агенцијата за супервизија на капитално финан-

сираното пензиско осигурување (во натамошниот 
текст: Агенцијата) во соработка со Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Фондот на ПИОМ) времено ги распре-
делува нераспределените осигуреници во задолжител-
ните пензиски фондови од моментот на нивното приста-
пување во задолжителното пензиско и инвалидско оси-
гурување. 

(2) Агенцијата на првиот работен ден од секој ме-
сец, заради распределба на нераспределените осигуре-
ници, утврдува пондер за секој задолжителен пензиски 
фонд според приносот во номинален износ на задолжи-
телниот пензиски фонд и висината на надоместокот од 
придонеси од член 98 став (1) точка а) од Законот што 
го наплатува друштвото кое управува со тој задолжите-
лен пензиски фонд, со користење на следната формула:

                                               , во случај кога сите  

односно,

                                                  , во случај кога постои  

каде  
  е пондер за задолжителниот пензиски фонд  iP

  е број на задолжителни пензиски фондовиn

е надоместок од придонеси наплатуван од друш-iN
твото што управува со задолжителниот пензиски фонд  
во текот на претходниот месец

  е остварен принос во номинален износна задол-iR
жителниот пензискиот фонд   со состојба на последни-
от ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, 
сведен на годишно ниво. Доколку фондот   работи по-
малку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номи-
нален износ се пресметува за сите месеци за кои фон-
дот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот   
работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за   
се зема просекот од приносите во номинален износ на 
постојните задолжителните пензиски фондови. 

е минималниот остварен принос во номина-minR
лен износ од сите задолжителни пензиски фондови (

 ).( )iRR minmin =
(3) Пондерите од ставот (2) на овој член се изразува-

ат во проценти, заокружени на две децимални места. 
(4) Агенцијата пондерите од ставот (2) на овој член 

ги доставува до Фондот на ПИОМ. До доставување на 
пондерот за тековниот месец, Фондот на ПИОМ го 
употребува пондерот од претходниот месец.

Член 4
(1) Фондот на ПИОМ го утврдува бројот и идентите-

тот на нераспределените осигуреници на датумите од 
секој петок во месецот или претходниот работен ден, 
ако некој од овие денови е неработен. 

(2) Датумите од ставот (1) на овој член се датуми ко-
га се врши распределба на осигурениците во задолжи-
телните пензиски фондови во текот на еден месец. 

Член 5
На првиот работен ден секој месец Фондот на ПИ-

ОМ прави листа на задолжителните пензиски фондови 
со примена на метод на случајна распределба на фондо-
вите. 

Член 6
(1) Бројот на нераспределени осигуреници, кои тре-

ба да бидат распределени во секој задолжителен пензис-
ки фонд од листата од член 5 на овој правилник, се 
пресметува со множење на пондерот на соодветниот за-
должителен пензиски фонд, согласно член 3 став (2) на 
овој правилник, со вкупниот број на нераспределени 
осигуреници. Добиениот број се заокружува на најблис-
киот цел број. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, бројот 
на нераспределените осигуреници кои треба да бидат 
распределени во последниот задолжителен пензиски 


