Службен весник на РМ, бр. 47 од 10.03.2014 година

20140471394
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” број 29/2002, 85/2003,
40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013
и 164/2013) и член 120 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано
пензиско („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 24.2.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР
НА ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со
хартии од вредност („ Службен весник на РМ бр. 110/2013“) во член 3 точката б) се
менува и гласи:
„има сопствени средства во износ кој не смее да биде понизок од најнискиот износ на
основната главнина, пропишана во Законот за хартии од вредност, кој брокерската куќа
мора во секое време да го поседува и одржува; “
Член 2
Во член 5 точката в) се менува и гласи:
„последен годишен ревидиран финансиски извештај;“.
Точката г) се менува и гласи:
„неревидирани финансиски извештаи за полугодието што претходи на доставата на
понудите;“.
Член 3
Во член 8 точката б) на крајот од реченицата се додава сврзникот: „или“.
Во точката в) сврзникот: „и“ се заменува со точка.
Точката г) се брише.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Доколку раскине договор со едно од домашните правни лица кои вршат услуги со
хартии од вредност, врз основа на ставот (1) на овој член или на барање на домашното
правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, пензиското друштво може:
a) да потпише нов договор со домашното правно лице кое врши услуги со хартии од
вредност кое во претходната постапка за избор било следнорангирано согласно одредбите
од овој правилник или
б) да спроведе нова постапка за избор на едно правно лице кое врши услуги со хартии
од вредност согласно одредбите од овој правилник. “
Член 4
За постапките за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од
вредност започнати пред влегување во сила на овој правилник ќе се применуваат
одредбите од овој правилник.
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Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен
весник на Република Македонија”.
Бр.01-275/4
6 март 2014 година
Скопје

Претседател
на Совет за експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.
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