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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Врз основа на член 101 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 
40/2004, 113/2005; 29/2007, 88/2008, 48/2009, 81/2009, 50/2010 и 171/2010) и член 120 став 
(4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 124/2010 и 17/2011), Управниот одбор на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница, 
одржана на 25.2.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ПОТРЕБНИОТ ОБЕМ 
НА ТРГУВАЊЕ И НЕОПХОДНАТА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И 

ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ НА ДОМАШНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ 
МОЖАТ ДА БИДАТ ИЗБРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилник за потребниот обем на тргување и неопходната кадровска, техничка и 

организациона оспособеност на домашните правни лица кои можат да бидат избрани за 
вршење на услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 
138/2008 и 157/2009) се додава нов став (2) кој гласи:  

„(2) Во поканата за доставување на понуди, пензиското друштво ги наведува и 
критериумите за избор на две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од 
вредност од член 7 на овој правилник. “ 

 
Член 2 

Во член 6 се додава нова точка „ж“ која гласи: 
„ж) други документи, определени од пензиското друштво во барањето за доставување на 

понуди, кои ќе му овозможат на друштвото да го оцени исполнувањето на критериумите од 
член 7 став (2) на овој правилник.“ 

 
Член 3 

Членот 7 се менува и гласи: 
„(1) Пензиското друштво избира две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии 

од вредност за секој вид на финансиски инструмент, врз основа на најнискиот износ на 
трансакциска провизија и потпишува договори со нив.  

(2) Доколку нема можност за избор на две најповолни понуди поради иста големина на 
трансакциските провизии, пензиското друштво ги избира домашните правни лица кое 
вршат услуги со хартии од вредност врз основа на прецизни критериуми пропишани од 
страна на пензиското друштво кои вклучуваат комбинација најмалку од следните 
критериуми: обем на класично тргување со хартии од вредност за последните шест 
месеци, број на брокери и квалитет на услуга.“ 



Службен весник на РМ, бр. 26 од 2.3.2011 година 

2 од 2 

Член 4 
Во член 8 се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување може 

да одбие да даде согласност на договорите склучени со избраните домашни правни лица 
кои вршат услуги со хартии од вредност доколку: 

а) постапката за избор не е спроведена во согласност со овој правилник или 
б) со трансакционите провизии или други одредби од договорите склучени со 

избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се загрозуваат 
интересите на членовите на пензиските фондови.“ 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен 
весник на Република Македонија”.  

 
   Бр. 01-287/4                                                                                                 Претседател 

25 февруари 2011 година                                                                           на Управниот одбор, 
     Скопје                                                                                               Анета Димовска, с.р. 
 


