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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5)  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 30/2016, 21/2018 
и 245/2018) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) 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 14.2.2019 
година, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
НА МАРКЕТИНГ  НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015, 166/2016 и 9/2019) во 
член 22 ставот (2) се менува и гласи:

“Пензиското друштво, до 28.02.2019 година, доставува извештај согласно член 95 став 
(1) и став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
до секој член на пензискиот фонд кој е избришан од регистарот на членови, кој во текот 
на осигурувањето се стекнал со својство на осигуреник согласно со членот 11 точки 9 и 15 
од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“

Член 2
Образецот број 7 се менува и гласи:
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 01-276/3  Член на Советот на експерти
14 февруари 2019 година

Скопје            Дарко Саздов, с.р.                


