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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 105 став (3) и член 112 став (5) 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, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 
245/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 180/2019 и 103/2021) 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско 
осигурување, на седницата одржана на ден 29.11.2021 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ

Член 1
Во Правилникот за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.134/2010, 99/2011 и 75/2013 )  членот 6 се 
менува и гласи:

„Секундарно тргување со хартии од вредност во Република Северна Македонија се 
врши преку берза и пазар преку шалтер организиран од страна на Народната банка на 
Република Северна Македонија, согласно со Законот за хартии од вредност. 

Секундарното тргување со хартии од вредност надвор од Република Северна 
Македонија се врши на регулирни пазари на финансиски инструменти согласно член 2 
став (1) точки 13) и 14) од Законот за инвестициски фондови. При тоа, треба да бидат 
исполнети следните услови:

а) финансиските инструменти кои се тргуваат на организиран или мултилатерален 
систем (Organized Trading Facility - ОТF и Multilateral Trading Facility-MTF) треба 
претходно да се котирани на берза на земја членка на ЕУ или на ОЕЦД;

б) договорот за купување на акции или удели во инвестициони фондови треба да биде 
потпишан со најмалку еден пазарен оператор кој обезбедува тргување по цени кои 
значително не се разликуваат од берзанската цена на акциите или уделите на 
инвестициони фондови во кои се инвестира односно од нето вредноста на средствата на 
инвестициониот фонд и

в) дилерската куќа која врши тргување на пазар преку шалтер треба да има капитал 
повеќе од 500 милиони евра.“ 

Член 2
Во член 9 точката б) зборовите:“три милиони“ се заменува со зборовите: “еден 

милион“.

Член 3
Во член 10 точката б) зборовите:“три милиони“ се заменува со зборовите: “еден 

милион“.

Член 4
Во член 12 став (1)  точката а) зборот:“седум“ се заменува со зборот: “четири“.
Во ставот (2) зборот:“шест“ се заменува со бројот:“3,7“
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Член 5
Во член 13 точката а) на почеток на реченицата се додаваат зборовите: „основачот на 

друштвото кое управува со отворениот инвестиционен фонд или“.
 Во точката б) бројот: “10“ се заменува со бројот:“5“.

Член 6
Во член 13-а точката а) на почеток на реченицата се додаваат зборовите: „основачот на 

друштвото кое управува со приватен инвестиционен фонд или“. 
Во точката б) бројот: “10“ се заменува со бројот:“5“.

Член 7
Во член 14 зборовите:“три милиони“ се заменува со зборовите: “еден милион“.

Член 8
Во член 16 точката б) зборот: “А“ се заменува со зборот: “BBB“, а зборот: “А2“ се 

заменува со зборот : “Bаа2“.

Член 9
Во член 17 точката а) алинеjа 1 зборот: “А-“ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: 

“А3 “ се заменува со зборот : “Bаа3“. 
Во алинеjа 2 зборот: “Ф1“ се заменува со зборот: “F3“,  зборот: “A-1“ се заменува со 

зборот : “A-3“ и зборот: “П-1“ се заменува со зборот: “Р-3“.
Во точката г) зборот: “А“ се заменува со зборот: “BBB“, а зборот: “А2“ се заменува со 

зборот: “Bаа2“.

Член 10
Во член 18 став (1) точката г) зборот: “А- “ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: 

“А3“ се заменува со зборот: “Bаа3“. 
Во точката д) зборот: “А“ се заменува со зборот:“BBB “, а зборот: “А2“ се заменува со 

зборот : “Bаа2“.

Член 11
Во член 19 точката а) алинеjа 1 зборот: “пет“ се заменува со зборот: “три“.
Во точката б) алинеjа 1 зборот: “А“ се заменува со зборот: “BBB“, а зборот: “А2“ се 

заменува со зборот : “Bаа2“.

Член 12
Во целиот текст на правилникот по зборот: “Република“ се додава зборот: “Северна“.

Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во 

„Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 01-1162/3               Совет на експерти
1 декември 2021 година                 Претседател,

Скопје               Максуд Али, с.р.


