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ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

4303. 

Врз основа на член 157 став (1) точка 1 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.98/12, 166/12 и 
15/13), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија на седница-
та одржана на 15 ноември 2013 година, донесе   

 
С Т А Т У Т 

НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се уредуваат: организацијата и начи-

нот на работењето на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (во натамошниот 
текст: Фондот); органите на управување и нивниот де-
локруг, претставувањето и застапувањето на Фондот; 
организацијата и вршењето на стручно - администра-
тивните, правните и другите работи во спроведувањето 
на пензиското и инвалидското осигурување; јавноста 
во работењето на Фондот и неговите органи; поста-
пката за донесување на акти на Фондот и други праша-
ња од значење за работењето на Фондот. 

 
Член 2 

Фондот ги спроведува правата и обврските од за-
должителното пензиско и инвалидско осигурување и 
врши други работи согласно Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (во натамошниот текст: За-
конот) и други прописи. 

 
Член 3 

Фондот врши дејност од јавен интерес и има јавни 
овластувања утврдени со Закон. 

Фондот има својство на правно лице, со права и об-
врски утврдени со Закон и со овој статут. 

Фондот е самостоен во својата работа. 
Остварувањето на приходите и расходите на Фон-

дот се врши преку потсметка во рамките на единстве-
ната трезорска сметка. 

 
II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ФОНДОТ 

 
Член 4 

Името на Фондот е: “Фонд на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија“.  

Скратеното име на Фондот гласи: “ФПИОМ“ 
Седиштето на Фондот е во Скопје, на ул. “Влади-

мир Комаров“ бр.11. 
 

Член 5 
Фондот има печат, штембил и заштитен знак –лого. 
Печатот на Фондот има облик на круг, во средината 

е грбот на Република Македонија, а околу него во 
концентрични кругови е испишано “Фонд на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија – 
Скопје“. 

Штембилот на Фондот кој го употребуваат Филија-
лите и Деловниците на Фондот има форма на правоа-
голник во кој е испишан текст: “Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија - Скопје”, 
односно седиштето на Филијалата/Деловницата, со до-
полнување на број, датум и година. 

Печатот кој го употребуваат Филијалите и Делов-
ниците на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија има облик на круг, во среди-
ната е грбот на Република Македонија, а околу него во 

концентрични кругови е испишано “Фонд на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија“  и се-
диштето на Филијалата, односно Деловницата. 

Во Централата на Фондот и во Филијалата Скопје, 
поради тоа што се користат повеќе печати, секој печат 
има свој број. 

 
III. ОРГАНИ НА ФОНДОТ 

 
Член 6 

Органи на Фондот се Управниот одбор и директо-
рот. 

 
Управен одбор 

 
Член 7 

Со Фондот управува Управен одбор. 
Управниот одбор работи и одлучува на седница на 

која присуствува мнозинството од вкупниот број него-
ви членови. 

Членовите на Управниот одбор присуствуваат на 
неговите седници и на седниците на другите работни 
тела на Управниот одбор во кои се именувани. 

Членот на Управниот одбор на Фондот може да 
поднесе оставка и има право да ја образложи. 

Ако член на Управниот одбор отсуствува од седни-
ците на Управниот одбор неоправдано најмалку два па-
ти едно по друго, Управниот одбор за тоа ќе ја извести 
Владата на Република Македонија и ќе даде предлог да 
го разреши и да именува нов член. 

Управниот одбор формира постојани и повремени 
комисии и други работни тела за следење на одделни 
прашања од развојот и спроведувањето на пензиското 
и инвалидското осигурување и разгледување на праша-
ња од надлежноста на Управниот одбор. 

Начинот на работа и одлучување, други прашања 
од работата Управниот одбор и работата на комисиите 
и другите работни тела на Управниот одбор, поблиску 
се уредуваат со Деловник за работа  на Управниот од-
бор. 

 
Член 8 

Управниот одбор на Фондот покрај надлежностите 
утврдени во законот  ги врши и следните работи: 

1)  одлучува по приговори на решенија донесени по 
основ на работен однос за вработени во Фондот кои не-
маат статус на јавни службеници;  

2)  донесува деловник за работа на Управниот од-
бор; 

3)  усвојува годишен  извештај за работењето на 
Фондот; 

4) го утврдува месечниот надомест (паушал) на чле-
новите на Управниот одбор и на членовите на работни-
те тела на Управниот одбор;  

5) донесува подзаконски акти од областа на оцената 
на работната спосoбност; 

6) одлучува по приговор на решенија за доделување 
на деловен простор под закуп; 

7) одлучува и за други работи утврдени со закон и 
овој статут. 

    
Член 9 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува и ра-
ководи со седниците на Управниот одбор, ги потпишу-
ва одлуките и општите акти кои ги донесува Управни-
от одбор, одобрува користење на годишен одмор и 
службени патувања во странство на директорот и заме-
никот директор на Фондот, врши и други работи сог-
ласно одредбите на овој статут и деловникот за работа 
на Управниот одбор. 

Кога претседателот е отсутен или од други причини 
не е во можност да ги извршува должностите, работите 
од став 1 на овој член ги извршува заменикот на прет-
седателот на Управниот одбор.   


