
ЛИСТА НА ИЗМЕНИ НА  ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОДОБРЕНИЕ 

ОД СТРАНА НА  УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАПАС 
 

Друштвото, до Агенцијата доставува барање за согласност, претходна  
согласност или претходно одобрение, заради измени и дополнувања на доку-
ментите и податоците за : 

 
   -  стекнување или пренос на акции од името на лицето кое има намера 

да се стекне со акции или да ги пренесе акциите. Обврската не се од-
несува  на трансакции со акции кога по извршената трансакција, купу-
вачот или со него поврзаното лице, заеднички стекнале не повеќе од 
3% од акционерскиот капитал на друштвото. 

 
  -    сите измени на акционерите. Обврската не се однесува  на трансак-

ции со акции кога по извршената трансакција, акционерот или со него 
поврзаното лице, заеднички не стекнале повеќе од 3% од акционер-
скиот капитал на друштвото. 

 
-  измена на членовите на управниот одбор вклучувајќи промена на  
позицијата на секој член поединечно во рамките на управниот одбор  
(член или претседател); 

 
            -    измена на членовите на надзорниот одбор вклучувајќи промена на 

позицијата на секој член поединечно во рамките на надзорниот 
одбор (член или претседател); 

 
- измена на лицата со посебни овластувања и одговорности  во    
друштвото не вклучувајќи промена на надлежности на секој член 
поединечно; 

 
- договор на правни лица кои дејствуваат заеднички, согласно Законот 
за трговски друштва и Правилникот за поблиските услови за 
основање на пензиски друштва, доколку таков договор е склучен; 
 

- промена на надоместоци и провизии во врска со задолжителниот 
пензиски фонд; 

 

- измени и дополнувања на статут на друштвото; 
 

- измени дополнувања на статутот на задолжителниот пензиски фонд; 
 

- договорите склучени меѓу друштвото или друштвото за управување      
со    задолжителни и доброволни пензиски фондови и правните лица 
кои вршат услуги со хартии од вредност. Со договорот друштвото или 
друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови до Агенцијата го доставува и тарифникот за провизии; 



 
         -   изборот на чуварот на имот и договорот помеѓу друштвото и чуварот        

на имот; 
 

        -    избор на нов чувар на имот ; 


