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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 53-а став (2) и (9) од Законот за задолжително 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) и член 164-а став (2) и (9) од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број  
7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 27.6.2013 
година, донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

НЕПРАВИЛНОСТ СТОРЕНА ОД СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се уредува начинот на спроведување на едукација од страна на 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во 
натамошниот текст: Агенцијата) на сите одговорни лица на пензиското друштво и на 
лицата кои ја сториле неправилноста во работењето на пензиското друштво, формата и 
содржината на поканата за едукација и начинот на евиденција за спроведената едукација.

Начин на спроведување на едукација

Член 2
Доколку при вршењето на контролата овластеното лице на Агенцијата утврди дека по 

првпат е сторена неправилност за која согласно закон се спроведува едукација, изготвува 
записник за поединечениот случај, во кој ја утврдува сторената неправилност со 
задолжување за отстранување на неправилноста во рок од 15 дена од доставување на 
записникот. 

Заедно со записникот од став (1) на овој член овластеното лице на Агенцијата врачува 
покана за спроведување на едукација на субјектот на контрола, во форма пропишана со 
Образец број 1: „Покана за спроведување на едукација“  од овој правилник. 

Член 3
Едукацијата ја спроведуваат лица кои се овластени од претседателот на Совет на 

експерти на Агенцијата, во просториите на Агенцијата.

Член 4
За спроведената едукација, овластените лица на Агенцијата водат евиденција која 

задолжително треба да содржи:
а) датум и место на спроведување;
б) овластено лице кое ја спровело едукацијата;
в) лица  над кои е спроведена едукацијата;
г) опис на сторената неправилност;
д) предмет на едукација и
ѓ) датум на завршување на едукацијата.
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Член 5
Доколку овластеното лице на Агенцијата при спроведување на контролата утврди дека 

повторно е сторена истата неправилност за која е спроведена едукација или дека не се 
отстранети неправилностите, започнува постапка за порамнување односно поднесува 
барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен орган.  

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 

Бр. 01-912/4 Претседател
27 јуни 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.


