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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“ 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 Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 180/2019 и 103/2021) и член 120 став (4) од Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013 и Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 103/2021) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.11.2022 
година, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА 
ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со 

хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/2013 и 47/2014 и 
32/2018) во членот 3 точката а) се брише. 

Точките б) и в) стануваат точки а) и б).

Член 2
Во членот 4 став (1) по зборот: „вредност“ во четвртиот ред се става точка, а зборовите: 

„кои го исполнуваат критериумот од член 3 став (1) точка а) од овој правилник“ се 
бришат.

Член 3
Во член 7 став (1) по зборот: „осигурување“ се додаваат загради и зборовите:“(во 

понатамошниот текст: Агенцијата)“.
Во ставовите (2) и (3) зборовите: „за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување“ се бришат.

Член 4
Во член 8 став (1) точка а) по зборот: „Република“ се додава зборот: „Северна“.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 
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