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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став (5) и член 96 став (4)  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 супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата 
одржана на 13.12.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ЧЛЕНСТВО ВО  ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1
Во Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд („Службен 

весник на Република Македонија” бр.138/2008, 74/2010, 134/2010, 26/2011, 155/2013, 
134/2014 и 110/2016) членот 16-а се менува и гласи:

“(1) Друштвото може да коригира личен податок на член во оригинален договор за 
членство по барање од членот. Заради лична идентификација на подносителот на 
барањето, лице овластено од надлежен орган на друштвото или агент врши  непосреден 
увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот и со потпис ја  
верифицира проверката. 

(2) Датумот на склучување на оригиналниот договор за членство се коригира 
единствено доколку е нечитко напишан, врз основа на изјава од членот и агентот кои го 
потпишале договорот.

(3) Друштвото може да ажурира или да коригира личен податок на член во 
евиденцијата на членови кои се сопственици на доброволни индивидуални сметки и 
професионални сметки врз основа на барање на Образец 6 на овој правилник. Заради 
лична идентификација на подносителот на барањето од Образец бр.6 на овој правилник, 
друштвото врши:

а) непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку 
лице овластено од надлежен орган на друштвото или агент или

б) телефонски контакт со членот, при што обезбедува снимка од разговорот.
(4) Друштвото може да ажурира или да коригира податок за адреса на живеење 

и/или адреса за коресподенција на член, во евиденцијата на членови кои се 
сопственици на доброволни индивидуални сметки и професионални сметки, доколку 
членот по телефонски пат се јави во друштвото. Друштвото го идентификува членот 
при што обезбедува снимка од разговорот.

(5) Друштвото донесува и применува посебни процедури за начинот на собирање, 
обработка и чување на телефонските разговори согласно прописите за заштита на лични 
податоци.“

Член 2
 Образецот бр.6 на овој правилник се менува и гласи:
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Член 3
Во член 16-б ставот (1) по зборот: „живеење“ се додаваат зборовите: „место на 

живеење, поштенски код, место за коресподенција, поштенски код за коресподенција,“. 

Член 4
Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе започне да се применува 30 дена од денот на објавување.

Бр. 01-1096/9 Совет на експерти
19 декември 2017 година Претседател,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.


