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Бр. 44-11533/1-18 Заменик на претседателот 
8 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 
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128. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,  

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 8.1.2019 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Намалување на морбидитетот и морталитетот на 

мајките и новороденчињата, преку интегриран пристап 

во унапредување на здравјето на мајките и новороден-

чињата, кој ги содржи во себе мерките на планирање 

на семејството, пренаталната заштита и здравствената 

заштита во текот на породувањето и леунството, како и 

пристап до соодветни здравствени пакети за социјално 

вулнерабилните популациони групи.  

 

Општа цел 

 

Општа цел на оваа програма е континуирано унап-

редување на здравјето на децата и жените во репродук-

тивен период во насока на намалување на доенечката и 

матернална смртност. 

 

Специфични цели 

 

1. Континуирано унапредување на системот на мо-

ниторирање на здравствениот статус на мајките и деца-

та и ефикасноста на здравствената заштита; 

2. Подигање на информираноста и едуцираноста на 

населението за здрави животни стилови и правилно 

здравствено однесување во преконцепциски, антената-

лен, постнателен и во доенечкиот период, со фокус на 

ранливите категории на жени (жени Ромки, жени од 

руралните подрачја); 

3. Унапредување на квалитетот и еднаквоста во 

пристапот до здравствените услуги за мајките и децата, 

со посебен фoкус на ранливите категории жени; 

4. Навремено откривање на заболувања кај новоро-

денчињата, доенчињата и малите деца; 

5. Јакнење на интерсекторската соработка и моби-

лизирање на партнерството во заедницата на сите реле-

ванатни партнери во идентификација и решавање на 

здравствените проблеми на мајките и децата особено 

во намалувањето на бариерите и зголемувањето на дос-

тапноста на услугите; 

6. Обезбедување навремен и ран пристап на секоја 

бремена жена до квалитетна  антенатална здравствена 

заштита (отстранување  на сите видови на географски, 

финаниски и културолошки бариери особено кај вулне-

рабилните групи);  

7. Намалување на диспаритетите во здравствената 

состојба кај жените и децата. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

 

Индикатори на успешност на спроведување на 

програмата се: 

- Намален морбидитет на новороденчиња 

- Намалена перинатална смртност 

- Намалена доенечка смртност 

- Намален морбидитет на мајки 

- Намалена матернална смртност 

- Намален % на живородени со ТТ под 2500 грама. 

 

III. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ  ОД ПРОГРАМАТА 

 

 

1. Активности за мониторирање на здравствениот 

статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста 

и достапноста на здравствените сервиси: 

- стручно-методолошки надзор-теренски посети за 

мониторинг на работата на превентивните тимови, по-

ливалентната патронажна служба и Ромските здрав-

ствени медијатори; 

- обезбедување на бесплатна фолна киселина за се-

која бремена; 

- функционирање на центрите за упатување на кли-

нички третман на жртви од сексуална злоупотреба во 

трите градови каде центрите се воспоставени и тоа во 

Скопје, Куманово и Тетово; 

- бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во 

тек на бременост, поврзани со бременост, бесплатно 

породување за бремени жени, кои се надвор од систем 

на задолжително здравствено осигурување и лица без 

документ за идентификција;  

- бесплатни прегледи за жени, кои се надвор од сис-

тем на задолжително здравствено осигурување кои 

претпреле сексуално насилство; 

- набавка на современи контрацептивни средства 

(орална контрацепција, спирали, кондоми) за жени од 

социјално-ранливи категории и жени со репетитивни 

абортуси. 

2. Активности за здравствена промоција и унапре-

дување на здравственото однесување преку едукација 

на населението и промотивни кампањи: 

- кампања за препознавање и управување со ризици 

во бременост кај бремени жени; 

-промоција на Европската недела на имунизација, 

вклучително локални активности фокусирани на ром-

ските заедници и руралните средини; 
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- спроведување на едукативни работилници во ром-

ски и рурални средини за детско здравје, важност за 

имунизација, здрава бремености мајчинство, доење од 

страна на превентивните тимови и патронажни сестри 

со особен осврт на 11 општини во кои претежно живе-

ат Роми: Шуто Оризари, Карпош, Виница, Делчево, 

Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Штип и 

Куманово;  

- промоција на Светската Недела на доење. 

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работни-

ци кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и же-

ни во репродуктивен период: 

- обука на здравствени работници (матични лекари, 

медицински сестри, патронажа, матични гинеколози) 

за семејно планирање согласно подготвената тренинг 

програма;  

- едукативни работилници за патронажни сестри и 

превентивни тимови за значењето на доењето за рани-

от детски развој; 

- изработка на брошура за бесплатна антенатална 

заштита вклучително и за жените со попреченост; 

- изготвување на Информација за здравствената 

состојба на мајките и децата за 2018 година; 

- подготовка на Извештај од извршена анализа за 

период 2008-2017 (Анализа на одредени перинатолош-

ки резултати со посебен акцент на новороденчиња кои 

починале на Универзитетска клиника за Гинекологија 

и акушерство 2008-2017); 

- обуки на здравствени работници од примарна 

здравствена заштита за превенција и менаџмент на ро-

дово базирано насилство; 

- обука за зголемување на свесност на здравствени-

те работници за значењето на имунизацијата и безбед-

носта на вакцините;   

- печатење на Водич за родители;  

- ангажирање на членовите на Државната комисија 

за биомедицинско потпомогнато оплодување согласно 

Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр 37/08, 

164/13, 149/14, 192/15 и 37/16). 

 

4. Активности за рана детекција на заболувања кај 

новороденчињата, доенчињата и малите деца: 

- спроведување на тиреоиден скрининг кај сите но-

вородени деца во Република Македонија; 

- неонатален метаболен скрининг за целна попула-

ција за новородени сомнителни за метаболни заболу-

вања; 

- национален скрининг за цистична фиброза.  

5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработ-

ка со локалната заедница 

- одржување на работилница за креирање на  актив-

ностите на Програмата со сите чинители и  потенцијал-

ни партнери;   

- одржување на јавни трибини и дебати со претстав-

ници од единиците на локалната самоуправа, здруже-

нија, претставници на ромски заедници, ромски невла-

дини организации, женски организации, Светската 

здравствена организација, Организација на Обединети 

нации, за здравствена промоција на принцип на еднак-

ви можности и за планирање на семејство во региони 

каде живеат ранливи групи. 

 

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА СЛЕДЕЊЕ, 

ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

Процесот на следење, оценување и известување ќе 

се спроведува согласно насоките во Упатствата, преку 

подготовка на годишен план на спроведување на ак-

тивностите на Програмата, на квартално ниво и остана-

тите дефинирани табели за оценување на спроведува-

њето. Прибирањето, обработката, анализата и чување-

то на податоците ќе биде на годишно ниво со измерен 

статус на реализација на мерките и активностите, а на 

подолг временски циклус (3 години) ќе се анализира 

остварувањето на главната поставена цел на Програ-

мата. Добиените податоци и анализи на квартално ниво 

ќе се чуваат во соодветна електронска датотека која 

треба да даде статистички приказ на актуелната сос-

тојба. 

 

V. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Извршители на оваа програма се: Министерство за 

здравство, Здравствен дом Скопје, Завод за здравствена 

заштита на мајки и деца, Универзитетска клиника за 

гинекологија и акушерство-Скопје, Универзитетска 

клиника за детски болести-Скопје, Клинички болници 

и Општи болници во Република Македонија, Клиничка 

болница  Тетово, Општа болница  Куманово, Здрав-

ствени домови во Република Македонија, Медицински 

факултет - Центар за семејна медицина, Специјална 

болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ - 

Скопје, и јавни здравствени установи во Република 

Македонија. 

 

VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА РАСПРЕДЕЛЕНИ ПО 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

 

Активностите предвидени во оваа програма ќе се 

финансираат од Буџетот на Република Македонија за 

2019 година.  

Распределбата на средствата по оваа програма ја 

врши Министерството за здравство квартално, врз ос-

нова на реализирани активности по доставени фактури 

и извештаи содржани во Програмата, согласно утврде-

ниот годишен план за работа (табела 2.) со финансиски 

средства распределени по мерки/активности од оваа 

програма). 

Неизмирените обврски во 2018 година ќе бидат ис-

платени со оваа програма. 
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Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 44-11465/1-18 Заменик на претседателот 
8 јануари 2019 година на Владата на Република 
           Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

129. 
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 финанси-
рано пензиско осигурување („Службен весник на Ре-
публика 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 Агенција-
та за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување, на седницата одржана на ден 11.1.2019 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НЕНАВРЕМЕНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  
ПРИДОНЕСИ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:  
а) начинот на пренос на придонеси од Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја (во понатамошниот текст: Фондот на ПИОМ) во за-
должителен пензиски фонд во случај на ненавремено 
пренесување на придонесите на членовите на задолжи-
телните пензиски фондови на сметките на избраните 
задолжителни пензиски фондови 

б) начинот на пренос на придонеси од Фондот на 
ПИОМ во задолжителен пензиски фонд во случај на 
ненавремена распределба на осигурениците 

в) начинот на пресметка на надоместоците од точ-
ките а) и б) на овој став и тоа: 

-надоместокот за ненавремено пренесување на при-
донес (во натамошниот текст: надоместок поради не-
навремен придонес ) и 

- надоместокот за ненавремена распределба на оси-
гуреници  (во натамошниот текст: надоместок поради 
ненавремена распределба)  

г) начин на пресметка и уплата на надоместок, од 
страна на Фондот на ПИОМ, за осигурениците кои не 
биле распределени до денот на донесување на Законот 
за изменување и дополнување на Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
245/2018). 

 
II. Начин на пренос на придонеси во случај на ненавремено  

пренесување на придонеси 
 

Член 2 
(1) Доколку Фондот на ПИОМ не ги пренесува при-

донесите  на членовите на задолжителните пензиски 
фондови на сметките на избраните задолжителни пен-
зиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работ-
ни дена од денот на приемот на придонесите поради 
недостиг на соодветни податоци, Фондот на ПИОМ е 
должен во рок не подолг од три месеци од денот на 
приемот на придонесите да обезбеди соодветни пода-
тоци и да изврши пренесување на придонесите на чле-
новите на задолжителните пензиски фондови на смет-
ките на избраните задолжителни пензиски фондови. 

(2) Преносот на придонесите се смета за ненавре-
мен доколку се утврди дека од датумот на прием на 
придонесите во Фондот на ПИОМ до датумот на кој е 
извршена уплатата на придонесите во задолжителниот 
пензиски фонд поминале повеќе од 90 дена.  

 
Член 3 

(1) Доколку при евидентирањето на придонесите на 
индивидуална сметка на член на задолжителен пензис-
ки фонд, друштво за управување со задолжителни пен-
зиски фондови или со друштво за управување со задол-
жителни и доброволни пензиски фондови (во натамош-
ниот текст: друштвото), утврди дека за членот има не-
навремено пренесување на придонеси, пресметува на-
доместокот за ненавремено пренесување на придонеси 
согласно член 6 од овој правилник.  

(2) Друштвото преку информациониот систем на 
Агенцијата, во рок од 10 работни дена, го известува 
Фондот на ПИОМ за износот на надоместокот за секој 
член за кој е утврдено ненавремено пренесување на 
придонеси. 

(3) Фондот на ПИОМ во рок од 10 работни дена од 
известувањето на друштвото од став (2) од овој член, 
го уплатува вкупниот износ на надоместокот во задол-
жителниот пензиски фонд. 

(4) Уплатениот надоместок од став (3) од овој член 
друштвото го распределува на индивидуална сметка на 
секој член за кој е уплатен надоместок. 

 
III. Начин на пренос на придонеси во случај на ненавремена 

распределба на осигурениците 
 

Член 4 
(1) Доколку Фондот на ПИОМ не изврши распре-

делба на осигурениците кои задолжително треба да 
станат членови во задолжителните пензиски фондови 
веднаш но најдоцна во рок од три месеци по нивното 
пристапување во задолжителното пензиско и инвалид-
ско осигурување, Фондот на ПИОМ е должен при рас-
пределбата на осигурениците во задолжителните пен-
зиски фондови и пренесувањето на придонесите да уп-
лати и надоместок за ненавремено пренесување на при-
донесите. 

(2) Фондот на ПИОМ преку информациониот сис-
тем на Агенцијата доставува до Агенцијата податоци 
за осигурениците кои се распределени согласно став 
(1) од овој член, веднаш по нивната распределба. 

(3) Агенцијата, на денот на регистрацијата, преку 
информациониот систем го известува друштвото за 
распределените осигуреници.  

(4) Друштвото воспоставува индивидуална сметка, 
за секој распределен осигуреник, веднаш по приемот 
на податоците за распределбата добиени од Агенци-
јата. 

 
Член 5 

(1) По приемот на придонесите на ненавремено рас-
пределените осигуреници друштвото го пресметува из-
носот на надоместокот, согласно член 7 од овој правил-
ник.  

(2) Друштвото преку информациониот систем на 
Агенцијата, во рок од 10 работни дена го известува 
Фондот на ПИОМ за износот на надоместокот за секој 
осигуреник кој бил ненавремено распределен и за 
вкупниот износ на надоместокот за сите осигуреници. 

(3) Фондот на ПИОМ во рок од 10 работни дена од 
известувањето на друштвото од став (2) од овој член, 
го уплатува вкупниот износ на надоместокот за сите 
ненавремено распределени членови во задолжителниот 
пензиски фонд. 
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(4) Уплатениот надоместок од став (3) од овој член 
друштвото го распределува на индивидуална сметка на 
секој член за кој бил уплатен надоместок. 

 
IV. Начин на пресметка на надоместокот во случај на  

ненавремено пренесување на придонеси 
 

Член 6 
(1) Износот на надоместокот поради ненавремен 

придонес се определува врз основа на проценка на сос-
тојбата на дел од средствата на индивидуалната сметка 
на членот на задолжителниот пензиски фонд, износот 
на вкупните ненавремено пренесени  придонеси и на-
доместоците од придонеси што ги наплатува пензиско-
то друштво.  Проценетата вредност на состојбата на 
дел од средствата на сметката на членот за кој има не-
навремено пренесување на придонеси зависи од исто-
ријата на ненавремените уплати (датумите на уплати и 
износите на уплати), инвестициските резултати на за-
должителниот пензиски фонд изразени преку вреднос-
та на сметководствената единица и надоместоците од 
придонеси кои требало пензиското друштво да ги нап-
лати во износи согласно важечката регулатива.  

(2) 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 осигуреник посебно со користење на 
следната формула: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V. Начин на пресметка на надоместокот во случај на  

ненавремена распределба на осигурениците 
 

Член 7 
(1) Износот на надоместокот поради ненавремена 

распределба се определува врз основа на проценка на 
состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на 
член на задолжителниот пензиски фонд кој има иден-
тична историја на уплати на придонеси со осигурени-

кот со ненавремена распределба, врз основа на износот 
на вкупните ненавремено пренесени придонеси и надо-
местоците од придонеси што ги наплатува пензиското 
друштво. 

(2) Проценката на состојбата на сметката која тре-
бало да ја има осигуреникот со ненавремена распредел-
ба зависи од историјата на ненавремените уплати (да-
тумите на уплати и износите на уплати), инвестициски-
те резултати на задолжителниот пензиски фонд изразе-
ни преку вредноста на сметководствената единица и 
надоместоците од придонеси што друштвото требало 
да ги наплати во износи согласно важечката регула-
тива.  

(3) Пресметката на износот на надоместокот поради 
ненавремена распределба се врши со состојба на дату-
мот кога се извршила уплатата на вкупните ненавреме-
но пренесени придонеси во задолжителниот пензиски 
фонд, за секој осигуреник посебно со користење на 
следната формула:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Начин на пресметка на надоместокот за ненавремено  
распределени осигуреници 

 
Член 8 

(1) Фондот на ПИОМ ги распределува осигурени-
ците, во задолжителните пензиски фондови, кои до де-
нот на влегување во сила на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ број 245/2018) не биле рас-
пределени во задолжителен пензиски фонд. 

(2) Распределбата на осигурениците од став 1 од 
овој член Фондот на ПИОМ ја спроведува еднаш ме-
сечно, најдоцна до 30.06.2019 година.  

(3) Фондот на ПИОМ доставува до Агенцијата по-
датоци за осигурениците кои се распределени согласно 
(1) од овој член, веднаш по нивната распределба. 
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(4) Агенцијата, на денот на регистрацијата, по елек-

тронски пат го известува друштвото за распределените 

осигуреници. 

(5) Друштвото воспоставува индивидуална сметка, за 

секој распределен осигуреник, веднаш по приемот на по-

датоците за распределбата добиени од Агенцијата.  

 

Член 9 

(1) По приемот на придонесите на ненaврeмено рас-

пределените осигуреници друштвото го пресметува из-

носот на надоместокот за ненавремено пренесување на 

придонесите, согласно член 7 од овој правилник.  

(2) Друштвото преку информациониот систем на 

Агенцијата го известува Фондот на ПИОМ за износот 

на надоместокот за секој осигуреник кој бил ненавре-

мено распределен и за вкупниот износ на надоместокот 

за сите осигуреници.  

(3) Фондот на ПИОМ во рок од 10 работни дена од 

известувањето на друштвото од став (2) од овој член, 

го уплатува вкупниот износ на надоместокот за ненав-

ремено пренесување на придонеси за сите ненавремено 

распределени членови во задолжителниот пензиски 

фонд. 

(4) Уплатениот надоместок од став (3) од овој член 

друштвото го распределува на индивидуална сметка на 

секој член за кој е уплатен надоместок. 

 

Член 10 

Размената на информациите преку информацискиот 

систем на Агенцијата, помеѓу друштвото, Фондот на 

ПИОМ и Агенцијата се врши во вид и форма определе-

ни во стручно-техничкото упатство на Агенцијата. Во 

случај на виша сила или на други оправдани технички 

причини, друштвото ги доставува информациите до 

Агенцијата на надворешен медиум. 

 

VII. Завршна одредба 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила на наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 01-17/4               Совет на експерти 

14 јануари 2019 година                 Претседател, 

Скопје               Максуд Али, с.р. 

_________ 

130. 

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 

став (5)  од Законот за задолжително капитално финан-

сирано пензиско осигурување („Службен весник на Ре-

публика 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, 164/2013, 44/2014, 192/2015 

30/2016, 21/2018 и 245/2018) и член 107 став (2) и (4), 

член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално 

финансирано пензиско осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.7/2008, 124/2010, 17/2011 

и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигуру-

вање, на седницата одржана на 11.1.2019 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ  

НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката на марке-

тинг на пензиски фондови („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015 и 

166/2016) насловот на главата: „VII.“ се менува и 

гласи:  

 

„Преодни и завршни одредби“. 
 

Член 2 

Членот 22 се менува и гласи: 

„Пензиското друштво, до 28.02.2019 година, доста-

вува извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување до секој член на задолжителниот 

пензискиот фонд кој е избришан од регистарот на чле-

нови и кој нема право за продолжување на членството 

согласно член 22 став (1) и (2) од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за задолжително капи-

тално финансирано пензиско осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ број 245/2018).  

Пензиското друштво, до 28.2.2019 година, доставу-

ва извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од За-

конот за задолжително капитално финансирано пензис-

ко осигурување до секој член на пензискиот фонд кој е 

избришан од регистарот на членови согласно член 24 

став (1) од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ број 245/2018). 

Извештајот од член 95 став (1) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-

ње пензиското друштво го доставува до членовите од 

став (1) и (2) на овој член, за период од последниот из-

вештај до последниот датум на проценка заклучно со 

датумот на престанок на членството во задолжителен 

пензиски фонд, во форма предвидена со член 14 став 

(1) од овој правилник и дадена на Образец број 7 кој е 

составен дел на овој правилник. 

Извештајот од член 95 став (3) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-

ње пензиското друштво го доставува до членовите од 

став (1) и (2) на овој член, во форма предвидена со 

член 13 став (1) од овој Правилник.“ 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-17/5               Совет на експерти 

14 јануари 2019 година                 Претседател, 

Скопје               Максуд Али, с.р. 
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131. 

Врз основа на член 60 став (8) а во врска со став (6) 

од овој член, член 64а став (4) и член 66 став (5) и член 

66а став (2) од Законот за задолжително капитално фи-

нансирано 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 Агенција-

та за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување на седницата одржана на 11.1.2019 го-

дина, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА  ВО 

ФОНДОТ НА ПИОМ 

 

I. Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:  

а) начинот и постапката за пренесување на сред-

ствата кога член ќе стекне право на инвалидска пен-

зија, во случај на смрт на член чии членови на семеј-

ството имаат право на семејна пензија и кога починати-

от член нема членови на семејството кои имаат право 

на семејна пензија, 

б) начинот на пренесување на средствата на осигу-

реник кој е погрешно распределен во задолжителен 

пензиски фонд од страна на Фондот на пензиското и 

инвалидското осигурување на Македонија (во поната-

мошниот текст: Фондот на ПИОМ), 

в) начинот и постапката за пренесување на сред-

ствата на членот на задолжителен пензиски фонд на кој 

му престанало членството поради промена на основот 

на осигурување согласно член 118 став (4) од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување  и 

г) начинот на враќање во Фондот на ПИОМ на пог-

решно пренесен придонес во задолжителен пензиски 

фонд. 

 

II. Начин и постапка за пренос на средствата кога член 

стекнува право на инвалидска пензија и во случај на 

смрт на член чии членови на семејството имаат право  

на семејна пензија 

 

Член 2 

(1) Друштвото за управување со задолжителни пен-

зиски фондови или друштвото за управување со задол-

жителни и доброволни пензиски фондови (во поната-

мошниот текст: друштвото), веднаш по приемот на из-

вестувањето од Фондот на ПИОМ дека член на задол-

жителниот пензиски фонд со кој управува остварил 

право на инвалидска пензија или починал, а членовите 

на неговото семејство имаат право на семејна пензија, 

проверува дали личните податоци на членот наведени 

во известувањето се усогласени со податоците од еви-

денцијата на индивидуалните сметки на членовите на 

задолжителниот пензиски фонд која ја води друштвото 

(во натамошниот текст: евиденција).  

(2)  Доколку податоците од известувањето од став 

(1) на овој член не се усогласени со податоците од еви-

денцијата, друштвото веднаш за тоа го известува Фон-

дот на ПИОМ. 

(3) Фондот на ПИОМ доставува известување коре-

гирано во согласност со евиденцијата најдоцна во рок 

од една недела по добивање на известувањето од став 

(2) на овој член. 
 

Член 3 

(1) По добивање на точното известување од член 2 

на овој правилник, друштвото, следниот работен ден 

по добивањето на известувањето,  му доставува на 

Фондот на ПИОМ податоци за вкупната вредност на 

средствата на индивидуалната сметка и за личните по-

датоци за членот на задолжителниот пензиски фонд. 

(2) Вредноста на средствата на индивидуалната 

сметка на членот од став (1) на овој член се пресметува 

според вредноста на сметководствената единица на да-

тумот на проценка  кој претходи на датумот на праќа-

ње на податоците до Фондот на ПИОМ. 

 

Член 4 

(1) На првиот нареден датум на пренос што следи 

по датумот на прием на точното известување од член 2 

на овој правилник, друштвото дава налог на чуварот на 

имот за пренос на вкупната вредност на средствата на 

индивидуалната сметка на членот, пресметана согласно 

член 3 став (2) од овој правилник. 

(2) Чуварот на имот врши пренос на средствата од 

сметката на задолжителниот пензиски фонд на сметка-

та на Фондот на ПИОМ по добивање на налогот од 

друштвото за износот на средствата кои треба да се 

пренесат. 

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка 

веднаш по извршувањето на преносот на средствата во 

Фондот на ПИОМ. 

 

III. Начин и постапка за пренос на средствата во случај 

на смрт на член кој нема членови на семејството кои  

имаат право на семејна пензија 

 

Член 5 

Во случај на смрт на член на задолжителен пензис-

ки фонд, кој нема членови на семејството со право на 

семејна пензија согласно Законот за пензиско и инва-

лидско осигурување, средствата од неговата индивиду-

ална сметка стануваат дел од оставинската маса на ос-

тавителот и се исплаќаат на лицето прогласено за негов 

наследник согласно закон.  

 

Член 6 

(1) Доколку врз основа на решение од надлежен ор-

ган лице прогласено за наследник на член на задолжи-

телниот пензиски фонд (во натамошниот текст: наслед-
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ник) има право на наследство на сите средства на инди-

видуалната сметка на починатиот член,  на наследни-

кот му се исплаќа вкупниот износ на средствата на ин-

дивидуалната сметка. 

(2) Доколку наследникот има право на наследство 

само на дел од средствата на индивидуалната сметка на 

починатиот член, на наследникот му се исплаќа само 

соодветниот дел од средствата на индивидуалната 

сметка, пресметан од вкупниот број  сметководствени 

единици на сметката на починатиот член на задолжи-

телниот пензиски фонд. 

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка 

веднаш по исплата на средства од индивидуална смет-

ка на наследник/наследници. 

 

Член 7 

(1) Заради исплата односно пренос на средствата, 

наследникот му доставува на друштвото барање за ис-

плата на средства, информации за трансакциската 

сметка на која наследникот сака да се префрлат сред-

ствата, решение од надлежен орган со кое е прогласен 

за наследник и документ за лична идентификација. 

(2) Друштвото доставува до Агенцијата за суперви-

зија на капитално финансирано пензиско осигурување 

(во понатамошниот текст: Агенцијата)  известување за 

поднесено барање за исплата на средства на наследник 

од индивидуална сметка на починат член и решение од 

надлежен орган со кое е прогласен наследник. 
 

Член 8 

(1) По добивање на известувањето од член 7 став 

(2) од овој правилник, Агенцијата доставува барање до 

Фондот на ПИОМ заради проверка дали починатиот 

член има членови на семејството со право на семејна 

пензија согласно  Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување. 

(2) Фондот на ПИОМ доставува известување до 

Агенцијата, во рок од три работни дена од приемот на 

барањето од став (1) на овој член, дали починатиот 

член има членови на семејството со право на семејна 

пензија согласно  Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување. 

(3) Агенцијата до друштвото доставува известување 

дека може да се изврши исплата на средства на почина-

тиот член, доколку Фондот на ПИОМ известил дека 

починатиот член нема членови на семејството со право 

на семејна пензија согласно  Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување. 

(4) Износот на средствата, кои треба да се исплатат, 

се пресметува врз основа на вредноста на сметковод-

ствената единица на датумот на проценка на средства-

та што претходи на датумот на известувањето до друш-

твото од став (3) од овој член. 

 

Член 9 

(1) Друштвото доставува налог за исплата на сред-

ствата до чуварот на имот кој содржи податоци за нас-

ледникот, износот кој треба да се исплати во денари и 

податоци за трансакционата сметка на која треба да се 

префрлат средствата, наредниот работен ден од добие-

ното известување од Агенцијата од член 8 став (3) од 

овој правилник. 

(2) Чуварот на имот, на денот на приемот на нало-

гот од друштвото или наредниот работен ден, врши ис-

плата односно пренос на средства од сметката на за-

должителниот пензиски фонд на трансакционата смет-

ка на наследникот, наведена во налогот од друштвото. 

(3) Друштвото ја известува Агенцијата за секоја из-

вршена исплата односно пренос на средства на тран-

сакционата сметка на наследник. 

 

Член 10 

По преносот на вкупниот износ на средствата од 

индивидуалната сметка на починатиот член на задол-

жителниот пензиски фонд на банкарската сметка на 

наследник, друштвото ја затвора индивидуалната смет-

ка на починатиот член и го известува наследникот. 

 

IV.Начин на пренесување на средствата на  погрешно  

распределен осигуреник 

 

Член 11 

(1) Доколку МАПАС, врз основа на информација 

од Фондот на ПИОМ, утврди дека определено лице е 

погрешно распределено во задолжителен пен¬зи-ски 

фонд го брише од Регистарот на членови и доставува 

податоци до друштвото. 

(2) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој 

член друштвото изготвува листа на индивидуални 

сметки што треба да бидат пренесени со податоците 

поврзани со нив, бројот на сметководствени единици 

на секоја индивидуална сметка, податоците за вреднос-

та на средствата на секоја индивидуална сметка и пода-

тоците за вкупната вредност на сите индивидуални 

сметки.   

(3) Вредноста на средствата на секоја индивидуална 

сметка се пресметува и претвора во денари врз основа 

на вредноста на сметководствената единица на датумот 

на проценка што претходи на датумот на доставување 

на листата од став (2) на овој член до Фондот на 

ПИОМ. 

(4) Друштвото ја известува Агенцијата за вкупната 

вредност на средствата на сите индивидуални сметки 

од листата од став (2) на овој член, по извршениот пре-

нос на средства најдоцна до петти во месецот за прет-

ходниот месец. 

 

Член 12 

(1) На првиот нареден датум на пренос што следи 

по датумот на изготвување на листата од член 11 став 

(2) од овој правилник, друштвото дава налог на чува-

рот на имот за пренос на вкупната вредност на сите ин-

дивидуални сметки на членовите од листата во Фондот 

на ПИОМ. 
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(2) Чуварот на имот врши пренос на средствата од 

сметката на задолжителниот пензиски фонд на сметка-

та на Фондот на ПИОМ по добивање на налогот од 

друштвото.  

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка 

веднаш по извршувањето на преносот на средствата во 

Фондот на ПИОМ. 

 

V. Начин на пренесување на средствата поради проме-

на на основот на осигурување на член на задолжителен  

пензиски фонд 

 

Член 13 

(1) Преносот на средствата на членот на задолжите-

лен пензиски фонд на кој му престанало членството 

поради промена на основот на осигурување согласно 

член 118 став (4) од Законот за пензиското и инвалид-

ското осигурување се врши во постапка утврдена во 

членовите 11 и 12 на овој правилник.  

(2) Преносот на средствата на членот од ставот (1) 

на овој член од задолжителниот пензиски фонд во 

Фондот на ПИОМ се врши по истекот на 90 дена од де-

нот на промената на основот на осигурување. 
 
VI. Начин на пренесување на погрешно уплатен  

придонес 

  

Член 14 

(1) Фондот на ПИОМ ги пренесува придонесите на 

членовите на задолжителните пензиски фондови на 

сметките на избраните задолжителни пензиски фондо-

ви веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од 

приемот на придонесите, под услов во истиот рок да 

биле примени и соодветни податоци согласно со закон, 

кои му овозможуваат на Фондот на ПИОМ да ја из-

врши таа обврска. 

(2) Доколку Фондот на ПИОМ погрешно пренесе 

придонес за пензиско и инвалидско осигурување во за-

должителен пензиски фонд го известува друштвото и 

му доставува податоци за членот и придонесот. 

(3) Друштвото го пренесува погрешно пренесениот 

придонес во Фондот на ПИОМ,  на првиот нареден да-

тум на пренос по денот на приемот на известувањето 

од став (2) на овој член.   

(4) Доколку постои негативна разлика помеѓу вред-

носта на придонесот на денот на кој е погрешно прене-

сен и вредноста на овој придонес на денот на известу-

вањето од став (2) на овој член друштвото од сопстве-

ните средства ја надоместува разликата, во Фондот на 

ПИОМ, на првиот нареден датум на пренос кој следи 

по датумот на известување од Фондот на ПИОМ. 

(5) Доколку разликата од став (4) на овој член е по-

зитивна, средствата остануваат во пензискиот фонд. 

 

Член 15 

Сите информации што се однесуваат на средствата 

од индивидуалната сметка на задолжителниот пензис-

ки фонд, друштвото и Фондот на ПИОМ ги разменува-

ат и доставуваат до Агенцијата преку информацискиот 

систем на Агенцијата во вид и форма определени во 

стручно-техничкото упатство што Агенцијата го изра-

ботува согласно Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување. Во случај на виша 

сила или на други оправдани технички причини, друш-

твото ги доставува информациите до Агенцијата на 

надворешен медиум. 

  

Член 16 

Одредбите од овој правилник се применува и во 

случај на времено распределен осигуреник кој има ин-

дивидуална потсметка во задолжителен пензиски фонд. 

 

Член 17 

Преносот на средства од задолжителниот пензиски 

фонд во Фондот на ПИОМ во случаите утврдени во 

глава II, IV и V од овој правилник, се врши секој 15-ти 

ден во месецот или наредниот работен ден доколку 15-

тиот ден во месецот е неработен ден. 

 

VII. Преодни и завршни одредби 

 

Член 18 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за начинот и постапката на пре-

нос на средствата во Фондот на ПИОМ („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.140/2013 и 

221/2015). 

 

Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-17/6               Совет на експерти 

14 јануари 2019 година                 Претседател, 

Скопје               Максуд Али, с.р. 

__________ 

132. 

По извршениот преглед утврдено е дека во Правил-

ник за членство во задолжителен пензиски фонд 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

247/2018 од 31.12.2018 година ) е направена техничка 

грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИК ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН  

ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 

Образецот број 1 треба да се замени со образецот: 

„Образец број 1“ кој е во прилог на оваа исправка. 

 

 

Бр. 01-47/2               Совет на експерти 

9 јануари 2019 година                 Претседател, 

Скопје               Максуд Али, с.р. 
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