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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 96 став (1) точка м) и став (10) 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, 50/2010, 
171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) и член 116 став 
(1) точка н) и став (10) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2008, 124/2010, 17/2011 
и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, на седницата одржана на 23.11.2017 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА 
ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Член 1
Во Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 175/2013 и 69/2015) во член 2 став 1 по точката и) сврзникот: 
„и“ се брише и се додаваат три  нови точки: „ ј) , к) и л) “ кои гласат:

„ј) ажурирана Програма за работење на пензиското друштво и пензиските фондови 
изработена од член на управен одбор;

к) записници од одржани седници на управен и надзорен одбор на пензиското друштво
л) извештаи од вонредни внатрешни ревизии, односно извештаи од внатрешни ревизии 

кои не се опфатени во годишниот план за работа на внатрешна ревизија и“ “
Точката ј) станува точка љ).

Член 2
Во член 3 став 2 во точката а) зборовите: „ и во хартиена форма“ се бришат.
 По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои гласат:
„ Ажурираната Програма од член 2 став 1 точката ј) на овој правилник се доставува до 

Агенцијата во рок од 10 дена од денот на извршената промена на делокругот на работење 
на членот на Управниот одбор.

Записниците од член 2 став 1 точка к) на овој правилник се доставуваат до Агенцијата 
во рок од три работни дена од денот на нивното усвојување.

Извештаите од член 2 став 1 точка л) на овој правилник се доставуваат до Агенцијата 
во рок од три работни дена од денот на нивното архивирање во друштвото. “

Член 3
Во член 5 ставот 3 зборовите: „нивното настанување“ се заменуваат со зборовите: 

„предвидениот рок за достава“.
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
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„По исклучок од став 1 на овој член податоците од член 96 став (1) точките а), б), и), ј), 
к) и љ) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, член 
116 став 1 точките а), б), ј), к), л) и м) од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување, член 2 став (1) точките г), д), ѓ), е), ѕ), к) и л) од овој правилник се 
доставуваат во електронска форма.“

Преодни и завршни одредби

Член 4
Постојните пензиски друштва во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој 

правилник, треба да достават ажурирани и усогласени програми за работење на 
пензиското друштво и пензиските фондови изработени од членовите на управен одбор.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
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