
ЗАКПН ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ1 
 

I.ПСНПВНИ ПДРЕДБИ 
Пснпвни пдредби 

Член 1 
Сп пвпј закпн се уредуваау услпвиуе ппд кпи мпжау да се врщау рабпуи на псигуруваое на живпу, 
неживпунп псигуруваое и репсигуруваое, рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп, псигуриуелнп 
брпкерски рабпуи, пснпваое, рабпуеое, супервизија и пресуанпк сп рабпуа на ургпвскиуе друщува за 
псигуруваое и репсигуруваое (вп науампщнипу уексу: друщува за псигуруваое), псигуриуелниуе 
брпкерски друщува и друщувауа за засуапуваое вп псигуруваоеуп какп и пснпваоеуп и рабпуеоеуп 
на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
 

Правп на псигуруваое 
Член 2 

Правниуе лица и физишкиуе лица кпи врщау дејнпсу и граданиуе вп Република Македпнија, се 
псигуруваау вп друщувауа за псигуруваое пснпвани спгласнп сп пвпј закпн. 
 

Друщува за псигуруваое 
Член 3 

(1) Друщувп за псигуруваое се пснпва какп акципнерскп друщувп сп седищуе вп Република 
Македпнија, ппд услпвиуе ууврдени сп пвпј закпн и сп Закпнпу за ургпвскиуе друщува. 
(2) Имеуп “друщувп за псигуруваое” или изведени збпрпви пд збпрпвиуе: “друщувп за псигуруваое” 
не мпжау да влезау вп називпу на ургпвскп друщувп или другп правнп лице кпе не ги испплнува 
услпвиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен и исупуп не мпже какп уаквп да биде запищанп вп ургпвскипу 
регисуар. 
 

Рабпуи на псигуруваое и рабпуи на репсигуруваое 
Член 4 

(1) Друщувпуп за псигуруваое мпже да врщи самп рабпуи на псигуруваое и/или репсигуруваое. 
(2) Рабпуи на псигуруваое се: 
1) склушуваое и испплнуваое на дпгпвпри за псигуруваое на живпу и неживпунп псигуруваое; 
2) склушуваое и испплнуваое на дпгпвпри за сппсигуруваое и 
(3) Рабпуи на репсигуруваое се склушуваое и испплнуваое на дпгпвпри за репсигуруваое, пд сурана 
на друщувауа за псигуруваое регисурирани за акуивнп репсигуруваое, на вищпциуе на ризици над 
нивпуп на максималнп ппкриуие на друщувауа за псигуруваое. 
(4) Вп рамкиуе на рабпуи на псигуруваое и репсигуруваое пд суавпвиуе 2 и 3 на пвпј шлен, друщувауа 
за псигуруваое мпжау да ги врщау следниве рабпуи дирекунп ппврзани сп рабпуиуе на псигуруваое: 
1) ппсредуваое вп дпгпвараое на псигуруваое и репсигуруваое; 
2) пперации сп фјушерс дпгпвпри, ппции, какп и други слишни финансиски инсуруменуи, дпкплку 
исуиуе се кприсуау какп пбезбедуваое пд ризици насуанауи какп резулуау на флукууации на 
девизнипу курс и камауниуе суапки, а вп спгласнпсу сп пдредбиуе пд шленпу 87 на пвпј закпн; 
3) снимаое на ризици; 
4) снимаое и прпцена на щуеуи; 
5) ппсредуваое при прпдажба и прпдажба на псуаупциуе пд псигурени пщуеуени предмеуи; 
6) впведуваое мерки за спрешуваое, намалуваое и пусурануваое на щуеуиуе и ризициуе кпи 
преусуавуваау ппаснпсу вп неживпунпуп псигуруваое; 
7) укажуваое правна ппмпщ вп псигуруваоеуп и репсигуруваоеуп и 
8) укажуваое на други инуелекууални и уехнишки услуги ппврзани сп рабпуи на псигуруваое и 
репсигуруваое. 
(5) Задплжиуелнпуп псигуруваое се уредува сп закпн. 
 

                                                 

1  „Службен весник на Република Македпнија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 

44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13 , 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16 



Класи на псигуруваое 
Член 5 

Рабпуиуе на псигуруваое мпжау да се врщау вп рамкиуе на следниве класи на псигуруваое: 
1. Псигуруваоеуп пд ппследици на несреќен слушај - незгпда (вклушувајќи индусуриски ппвреди и 
прпфесипнални забплуваоа), вп слушај на смру или нарущуваое на здравјеуп ппради ппвреда, 
ппкрива: 
- исплауа на псигуренауа, сума вп еден целпсен изнпс; 
- исплауа на псигуренауа сума вп рауи; 
- кпмбинација на исплауи пд преухпдниуе два слушаи и 
- исплауа ппради ппвреди, нарущуваое на здравјеуп или смру на пауници. 
2. Здравсувенп псигуруваое кпе не е ппкриенп сп задплжиуелнпуп здравсувенп псигуруваое и упа: 
-дпбрпвплнп здравсувенп псигуруваое спгласнп сп Закпнпу за дпбрпвплнп здравсувенп псигуруваое 
и/или 
-исплауа на фиксни паришни изнпси и/или 
-надпмесупк за ппкриуие на други урпщпци кпи не се ппкриени сп дпбрпвплнпуп здравсувенп 
псигуруваое. 
3. Псигуруваоеуп на мпупрни впзила (каскп) ги ппкрива щуеуиуе за: 
- мпупрни впзила сп сппсувен ппгпн, псвен щински и 
- влешни пауни впзила. 
4. Псигуруваоеуп на щински впзила (каскп) ги ппкрива щуеуиуе насуанауи на щински впзила. 
5. Псигуруваоеуп на впздухпплпви (каскп) ги ппкрива щуеуиуе насуанауи на впздухпплпви. 
6. Псигуруваоеуп на плпвни пбјекуи (каскп) ги ппкрива щуеуиуе насуанауи на решни или езерски 
плпвни пбјекуи. 
7. Псигуруваоеуп на супка вп превпз (каргп) ги ппкрива щуеуиуе или губиупк на супка вп превпз, 
вклушувајќи гп багажпу, без пглед на видпу на урансппрупу. 
8. Псигуруваоеуп на импу пд ппжар и прирпдни неппгпди ги ппкрива щуеуиуе или губиупциуе на импу 
(псвен щуеуиуе на импу предвидени сп упшкиуе пд 3 дп 7 на пвпј шлен) вп слушаи на: 
- ппжар; 
- експлпзија; 
- луоа; 
- прирпдни неппгпди псвен луоа и земјищуе щуп упне или се лизга. 
9. Други псигуруваоа на импу ги ппкрива щуеуиуе или губиупци на импу (псвен щуеуиуе на импу 
предвидени сп упшкиуе пд 3 дп 7 на пвпј шлен) ппради град или мраз, и други щуеуи псвен пние пд 
упшкауа 8 на пвпј шлен (на пример, вп слушај на кражба). 
10. Псигуруваое пд пдгпвпрнпсу пд уппуреба на мпупрни впзила. 
11. Псигуруваоеуп пд пдгпвпрнпсу пд уппуреба на впздухпплпви ги ппкрива щуеуиуе насуанауи пд 
уппуреба на впздухпплпвпу вклушувајќи ја пдгпвпрнпсуа на сппсувеникпу. 
12. Псигуруваоеуп пд пдгпвпрнпсу пд уппуреба на плпвни пбјекуи ги ппкрива щуеуиуе насуанауи пд 
уппуреба на плпвниуе пбјекуи вклушувајќи ја пдгпвпрнпсуа на сппсувеникпу. 
13. Ппщупуп псигуруваое пд пдгпвпрнпсу гп ппкрива псигуруваоеуп пд други пдгпвпрнпсуи псвен 
пние пд упшкиуе пд 10 дп 12 на пвпј шлен. 
14. Псигуруваоеуп на кредиуи ппкрива: 
- ризик пд неплаќаое (ненавременп плаќаое), ппради неликвиднпсу или други пкплнпсуи; 
- извпзни кредиуи и други ризици вп врска сп извпзпу, ургпвијауа и инвесуираоеуп на сурански и 
дпмащен пазар; 
- кредиуи сп пуплауа на рауи; 
- хиппуекарни и лпмбардни кредиуи; 
- земјпделски кредиуи и 
- други кредиуи и заеми. 
15. Псигуруваоеуп на гаранции ги ппкрива и дирекунп или индирекунп гарануира за испплнуваоеуп 
на пбврскиуе на дплжнициуе. 
16. Псигуруваоеуп пд финансиски загуби ги ппкрива финансискиуе загуби кпи се јавуваау какп 
резулуау на: 
- ризик при врабпууваое; 



- недпвплен прихпд (ппщуп); 
- временски неприлики; 
- загубен прихпд; 
- непредвидени ппщуи урпщпци; 
- непредвидени ургпвски урпщпци; 
- загуба на пазарнауа вреднпсу; 
- загуба на ренуауа или прихпдпу; 
- индирекуни ургпвски загуби псвен пние наведени вп преухпдниуе слушаи; 
- други финансиски загуби (псвен ургпвски) и 
- други видпви на финансиски загуби. 
17. Псигуруваоеуп на правна защуиуа ги ппкрива урпщпциуе за правна ппмпщ и судски сппрпви. 
18. Псигуруваоеуп на уурисуишка ппмпщ за лица кпи се сппшуваау сп прпблеми при паууваое или 
други слушаи на пусусувп пд дпма или пд ппсупјанпуп месуп на живееое. 
19. Псигуруваоеуп на живпу (псвен пна наведенп вп упшкиуе пд 20 дп 25 на пвпј шлен) ппфаќа 
псигуруваое вп слушај на дпживуваое, псигуруваое вп слушај на смру, мещанп псигуруваое на живпу, 
ренунп псигуруваое и псигуруваое на живпу сп ппврау на премии. 
20. Псигуруваоеуп на брак или ппрпдуваое. 
21. Псигуруваоеуп на живпу вп врска сп удели вп инвесуиципни фпндпви, кпга псигуреникпу гп 
презема инвесуиципнипу ризик вп пднпс на прпмена на вреднпсуа на инвесуиципниуе куппни или 
други харуии пд вреднпсу на инвесуиципниуе фпндпви. 
22. Псигуруваоеуп на упнуина (здружение на ренуиери), е псигуруваое на лица здружени сп цел 
заеднишки да ги капиуализираау уплауениуе влпгпви и сппдвеунп на упа да ги дисурибуираау 
акумулираниуе средсува меду лицауа кпи дпсуигнале пдредена впзрасу, или пак меду кприснициуе на 
псигуруваоеуп на ппшинауиуе лица. 
23. Псигуруваоеуп на средсува за исплауа, се базира на акууарски пресмеуки при щуп вп замена за 
еднпкрауни или перипдишни уплауи, псигурениуе лица дпбиваау ппбаруваоа сп пдреденп 
времеураеое и изнпс. 
24. Псигуруваое на ануиуеуи за кприсници на пензии пд задплжиуелнп капиуалнп финансиранп 
пензискп псигуруваое спгласнп сп Закпнпу за исплауа на пензии и пензиски надпмесупци пд 
капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое и 
25. Псигуруваое на ануиуеуи за кприсници на пензиски надпмесупци пд дпбрпвплнп капиуалнп 
финансиранп пензискп псигуруваое спгласнп сп Закпнпу за исплауа на пензии и пензиски 
надпмесупци пд капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое. 
 

Акуивнпсуи на друщувауа за псигуруваое 
Член 6 

(1) Друщувпуп за псигуруваое мпже да врщи рабпуи на псигуруваое вп една или ппвеќе класи на 
псигуруваое, вп рамкиуе на една пд групиуе на псигуруваое: 
1) неживпунп псигуруваое, кпе ги ппфаќа класиуе пд упшкиуе 1 дп 18 пд шленпу 5 на пвпј закпн и 
2) псигуруваое на живпу, кпе ги ппфаќа класиуе пд упшкиуе 19 дп 25 пд шленпу 5 на пвпј закпн. 
(2) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое щуп врщи рабпуи 
на псигуруваое вп групауа на псигуруваое на живпу мпже, какп дппплниуелнп псигуруваое кпн 
псигуруваоеуп на живпу, да врщи рабпуи на псигуруваое пд шленпу 5 упшки 1 и 2 пд пвпј закпн. 
(3) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на 
псигуруваое вп групауа на псигуруваое на живпу, мпже исуп уака вп спгласнпсу сп Закпнпу за 
капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое да управува сп пензиски фпндпви, дпкплку ги 
испплнува услпвиуе предвидени сп упј закпн. 
(4) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен друщувауа за репсигуруваое мпжау да врщау 
рабпуи на репсигуруваое за двеуе групи на псигуруваое. 
 

Врщеое на рабпуи на псигуруваое 
Член 7 

(1) Рабпуи на псигуруваое мпжау да врщау: 
1) друщувп за псигуруваое сп седищуе вп Република Македпнија, кпе има дпзвпла за врщеое на 



рабпуи на псигуруваое пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое; 
2) филијала на суранскп друщувп за псигуруваое кпја дпбила дпзвпла за врщеое на рабпуи на 
псигуруваое пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое и 
3) друщувп за псигуруваое на земја шленка, кпе пснпвалп филијала на уериупријауа на Република 
Македпнија или е пвласуенп дирекунп да врщи рабпуи на псигуруваое на уериупријауа на Република 
Македпнија, спгласнп сп пвпј закпн. 
(2) Друщувауа за псигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен имаау правп да врщау рабпуи на псигуруваое 
самп за пние класи на псигуруваое за кпи имаау дпзвпла пд Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(3) Суранска земја, вп смисла на пвпј закпн се смеуа секпја земја кпја не е шленка на Еврппскауа унија. 
(4) Суранскп друщувп за псигуруваое, вп смисла на пвпј закпн се смеуа друщувп за псигуруваое на 
уериупријауа на некпја суранска земја, или физишкп лице сп ппсупјанп месуп на живееое на 
уериупријауа на суранска земја. 
(5) Друщувп за псигуруваое на земја шленка вп смисла на пвпј закпн се смеуа друщувп за псигуруваое 
на уериупријауа на земја шленка на Еврппскауа унија, или физишкп лице сп ппсупјанп месуп на 
живееое на уериуприја на земја- шленка. 
 

Забрана за врщеое на рабпуи на псигуруваое 
Член 8 

Рабпуи на псигуруваое не мпже да врщи ниуу еднп лице, псвен пние наведени вп шленпу 7 суав 1 на 
пвпј закпн. 
 

Примена на Закпнпу на дпмащни друщува за псигуруваое и други 
субјекуи 
Член 9 

(1) Пдредбиуе пд пвпј закпн ќе се применуваау на друщува за псигуруваое, друщува за засуапуваое 
вп псигуруваоеуп и псигуриуелнп брпкерски друщува сп седищуе вп Република Македпнија, 
псигуриуелниуе брпкери и засуапници вп псигуруваое. 
(2) Пдредбиуе пд пвпј закпн, исуп уака ќе се применуваау на друщува за псигуруваое щуп врщау 
исклушивп рабпуи на репсигуруваое (вп науампщнипу уексу: друщува за репсигуруваое), псвен акп 
ппинаку не е наведенп вп пвпј закпн. 
(3) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 2 на пвпј шлен, пдредбиуе на шленпвиуе пд 42 дп 44, 49 дп 52, 
90 дп 98 и 191 дп 197 на пвпј закпн нема да се применуваау на друщува за репсигуруваое. 
 

Примена на Закпнпу на друщува за псигуруваое пд земји шленки 
Член 10 

(1) Пдредбиуе пд пвпј закпн ќе се применуваау на друщува за псигуруваое сп седищуе на уериуприја 
на земја шленка (вп Науампщнипу уексу: друщува за псигуруваое на земја шленка), дпкплку: 
1) пснпваау филијала на уериупријауа на Република Македпнија или 
2) на уериуприја на Република Македпнија, или друга земја шленка склушуваау дпгпвпри за 
псигуруваое кпи ппкриваау ризици на уериупријауа на Република Македпнија (вп науампщнипу уексу: 
дирекунп врщеое на рабпуи на псигуруваое). 
(2) Псигуруваоеуп се смеуа дека ппкрива ризици на уериупријауа на Република Македпнија, дпкплку: 
1. Вп слушај на неживпунп псигуруваое: 
- при псигуруваое на ризици кпи се пднесуваау на импу, згради, какп и ппдвижен импу щуп се напда 
вп зградиуе псигуран сп ису дпгпвпр за псигуруваое, акп уаквипу импу се напда на уериупријауа на 
Република Македпнија; 
- при псигуруваое на впзила, акп уие впзила се регисурирани на уериупријауа на Република 
Македпнија и 
- при псигуруваое на ризици щуп се пднесуваау на паууваоа и гпдищни пдмпри, кпга дпгпвпрпу за 
псигуруваое е валиден најмнпгу шеуири месеци, акп правнипу аку на псигуруваое е изврщен на 
уериупријауа на Република Македпнија. 
2. Вп слушаи на неживпунп псигуруваое, псвен псигуруваоеуп наведенп вп упшкауа 1 пд пвпј суав и вп 
слушај на псигуруваое на живпу: 



- акп псигуреникпу е физишкп лице сп ппсупјанп месуп на живееое на уериупријауа на Република 
Македпнија и 
- акп псигуреникпу е физишкп лице, шиј импу се напда на уериупријауа на Република Македпнија. 
 

Примена на Закпнпу на сурански друщува за псигуруваое 
Член 11 

(1) Пдредбиуе пд пвпј закпн ќе се применуваау на друщува за псигуруваое сп седищуе на 
уериупријауа на суранска земја, дпкплку исуиуе склушуваау дпгпвпри за псигуруваое на уериупријауа 
на Република Македпнија, или акп нивниуе услуги на билп кпј нашин се рекламираау вп Република 
Македпнија. 
(2) Ппсебниуе пдредби пд пвпј закпн кпи се пднесуваау на друщувп за псигуруваое сп седищуе на 
уериупријауа на Швајцарскауа кпнфедерација (вп науампщнипу уексу: щвајцарскп друщувп за 
псигуруваое) и негпвиуе филијали, ќе се пднесуваау исклушивп на неживпунп псигуруваое. 
 

II. ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
Глава 1 

Ппщуи пдредби Друщувп за псигуруваое 
Член 12 

(1) Друщувп за псигуруваое е акципнерскп друщувп сп седищуе вп Република Македпнија кпе има 
дпзвпла пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за врщеое рабпуи на псигуруваое. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое мпже да се пснпва какп: 
1) друщувп за псигуруваое; 
2) друщувп за репсигуруваое и 
3) друщувп за псигуруваое и репсигуруваое. 

 
Пснпваое на друщувп за псигуруваое 

Член 13 
Друщувп за псигуруваое мпжау да пснпваау дпмащни и сурански физишки и правни лица. 
 

Акципнери на друщувп за псигуруваое 
Член 14 

(1) Акципнер сп квалификуванп ушесувп вп друщувп за псигуруваое мпра да ги испплнува следниве 
услпви: 
1) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
2) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
3) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
4) вп ппследниуе ури гпдини да не бил шлен на прган на управуваое, надзпрен прган или лице сп 
ппсебни права и пдгпвпрнпсуи вп друщувп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е пувпрена 
суешајна ппсуапка; 
5) прпуив негп да не е ппведена суешајна ппсуапка или ппсуапка на ликвидација, дпкплку е правнп 
лице; 
6) да не е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе друщувпуп за псигуруваое дирекунп или индирекунп 
ппседува сппсувенпсу на најмалку 10% пд капиуалпу или правауа на глас вп упа лице и 
7) да не рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд Закпнпу за спрешуваое на переое пари и други принпси 
пд казнивп делп и финансираое на уерпризам. 
(2) Пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен сппдвеунп се применуваау и на лицауа кпи имаау намера да 
пснпваау друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп псигуриуелнп брпкерскп друщувп. 
(3) Вп слушај на брищеое на псудауа пд суавпу (1) упшка 1 на пвпј шлен сппдвеунп се применуваау 
пдредбиуе пд Кривишнипу закпник. 
 

Акципнерски капиуал 
Член 15 

(1) Акципнерскипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое уреба да биде најмалку вп висина на 
гаранунипу фпнд пд шленпу 77  суав (2) на пвпј закпн. 



(2) Паришниуе средсува на име акципнерски капиуал на друщувпуп за псигуруваое не смеау да 
ппуекнуваау пд заем и исуиуе не смеау да бидау предмеу на какви билп  други ппупваруваоа. 
(3) Сп акупу за пснпваое на друщувпуп за псигуруваое се ппределува висинауа на акципнерскипу 
капиуал за пснпваое и рабпуа на друщувпуп за псигуруваое. 
(4) Денарскауа прпуиввреднпсу на акципнерскипу капиуал пд суав 3 на пвпј шлен, пресмеуана пп 
курспу на Нарпднауа банка на Република Македпнија на денпу на уплауауа, дпмащниуе правни и 
физишки лица ја уплаууваау на засебни привремени смеуки кај нпсиуелпу на плауен прпмеу. 
(5)  Суранскиуе правни и физишки лица средсувауа пд суавпвиуе (3) и (4) на пвпј шлен ги уплаууваау на 
девизна смеука кај Нарпдна банка на Република Македпнија. 
(6) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја пдржува вреднпсуа на акципнерски капиуал. 
 

Ушесувп и квалификуванп ушесувп 
Член 16 

(1) Ушесувп, вп смисла на пвпј закпн, преусуавува дирекунп или индирекунп ппседуваое сппсувенпсу 
на најмалку 20% пд капиуалпу или правауа на глас на други лица. 
(2) Квалификуванп ушесувп вп смисла на пвпј закпн преусуавува дирекунп или индирекунп 
ппседуваое на најмалку 10% пд вкупнипу брпј на акции или пд издадениуе акции сп правп на глас вп 
друщувп за псигуруваое. 
 

Ппврзани лица 
Член 16-а 

(1) Ппврзани лица вп смисла на пвпј закпн се смеуаау две или ппвеќе правни или физишки лица кпи се 
медусебнп ппврзани на еден пд следниве нашини: 
1) управувашки или капиуалнп, или на кпј билп друг нашин, при щуп уие заеднп ја ппределуваау 
нивнауа делпвна пплиуика или рабпуау вп кппрдинација едни сп други за да пбезбедау вппбишаени 
кпмерцијални преднпсуи; 
2) кпга еднп лице знашиуелнп влијае на дпнесуваоеуп на финансиски и делпвни пдлуки на другпуп 
лице и 
3) рабпуеоеуп или резулуауиуе пд рабпуеоеуп на еднпуп лице знашиуелнп влијаау врз рабпуеоеуп и 
резулуауиуе пд рабпуеоеуп на другпуп лице. Лицауа се ппврзани и на упј нашин щуп еднп правнп или 
физишкп лице има ушесувп вп другп правнп лице. 
(2) Ппврзани лица вп смисла на пвпј закпн се смеуаау и лица кпи се ппврзани: 
1) какп шленпви на ппуеснпуп семејсувп; 
2) какп шленпви на прган на управуваое, надзпрен прган или прпкурису, какп и шленпви на нивнпуп 
ппуеснп семејсувп; 
3) какп лица врабпуени врз база на дпгпвпр за рабпуа сп ппсебни услпви, какп и шленпви на нивнпуп 
ппуеснп семејсувп; 
4) на нашин щуп еднп лице, пднпснп лица кпи се смеуаау за ппврзани лица спгласнп сп пвпј шлен, 
заеднп дирекунп или индирекунп имаау ушесувп вп другп лице; 
5) на нашин щуп вп двеуе лица ушесувп има исуп лице, пднпснп лица кпи се смеуаау за ппврзани 
спгласнп сп пвпј шлен и 
6) на нашин кпј е прппищан за ппврзани лица спгласнп сп Закпнпу за ургпвскиуе друщува. 
(3) За шленпви на ппуеснпуп семејсувп, вп смисла на пвпј закпн се смеуаау: 
1) брашен другар, пднпснп лица кпи ппдплгп време живеау вп впнбрашна заедница; 
2) рпдиуел; 
3) деца, рпдени и ппсвпени и 
4) други лица кпи немаау целпсна делпвна сппспбнпсу, а се суавени ппд суарауелсувп на упа лице. 
(4) Група на ппврзани лица ја спшинуваау сиуе лица кпи се ппврзани на најмалку еден пд нашиниуе пд 
суавпвиуе (1) и (2) на пвпј шлен." 
 

Индирекунп суекнуваое 
Член 17 

(1) Индирекуен имауел на акции, удели или други права сп кпи се пбезбедува ушесувп вп 
управуваоеуп, пднпснп вп капиуалпу е лице за шија смеука другп лице, какп дирекуен имауел се 



суекнал сп уие акции, удели или други права сп кпи се пбезбедува ушесувп  вп управуваоеуп. 
(2) Индивидуалнп лице ќе се смеуа за индирекуен имауел на акции, удели,  или други права сп кпи се 
пбезбедува ушесувп вп управуваоеуп, дпкплку дирекунипу имауел е лице ппврзанп сп упа лице. 
 

Глава 2 
Квалификуванп ушесувп 

 Спгласнпсу за суекнуваое на  квалификуванп ушесувп 
Член 18 

(1) Секпе лице кпе има намера дирекунп или индирекунп, ппсуапнп или пдеднащ да  суекне акции сп 
правп на глас вп друщувп за псигуруваое шиј вкупен кумулауивен, нпминален изнпс е еднакпв или гп 
надминува нивпуп на квалификуванп ушесувп вп друщувпуп за псигуруваое ппуребнп е да дпбие 
преухпдна спгласнпсу пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: спгласнпсу 
за суекнуваое квалификуванп ушесувп). 
(2) Имауелпу на квалификуванп ушесувп пд суавпу (1) на пвпј шлен е дплжен за секпе ппнауампщнп 
суекнуваое на акции вп друщувп за псигуруваое врз база на кпи дирекунп или индирекунп, ппсуапнп 
или пдеднащ суекнува или надминува 20%, 33%, 50% или 75% пд  вкупнипу брпј на издадени акции сп 
правп на глас вп друщувпуп за псигуруваое да дпбие спгласнпсу за суекнуваое квалификуванп ушесувп 
пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(3) Пп исклушпк пд суавпвиуе (1) и (2) на пвпј шлен, лице кпе врз пснпва на пдлука на надлежен прган 
вп спгласнпсу сп закпн суекналп, ппсуапнп или пдеднащ, акции шиј вкупен кумулауивен нпминален 
изнпс изнесува или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% пд вкупнипу брпј акции сп правп на глас 
вп друщувп за псигуруваое, без пглед на упа дали акцииуе ги суекналп дирекунп или индирекунп 
еднп или ппвеќе ппврзани лица, е дплжнп, вп рпк пд 10 дена пд кпнешнпсуа, пднпснп правпсилнпсуа 
на пдлукауа, да ппднесе бараое дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за дпбиваое преухпдна 
спгласнпсу за суекнуваое квалификуванп ушесувп. 
(4) Вп слушаиуе пд суавпвиуе (1) и (2) на пвпј шлен банкиуе, брпкерскиуе куќи и берзауа не смеау да 
изврщау налпг за купуваое, пднпснп урансакција сп акции вп друщувп за псигуруваое за кпи не им е 
презенуирана спгласнпсу за суекнуваое квалификуванп ушесувп пд Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(5) Вп слушаиуе пд суавпвиуе (1), (2) и  (3) на пвпј шлен, Ценуралнипу деппзиуар за харуии пд вреднпсу 
нема да изврщи запищуваое на акцииуе за кпи не му е презенуирана спгласнпсу пд суавпвиуе (1), (2) 
и (3) на пвпј шлен. 
(6) Трансакцијауа за суекнуваое на акцииуе уреба да се изврщи вп рпк пд 60 дена пд денпу на дпбиваое 
на спгласнпсуа за суекнуваое квалификуванп ушесувп пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. Пп 
исуекпу на пвпј рпк задплжиуелна е ппсуапка за дпбиваое нпва спгласнпсу за суекнуваое 
квалификуванп ушесувп. 
(7) Кпга лицеуп кпе дпбилп спгласнпсу пд суавпвиуе 1 и 2 пд пвпј шлен, има намера да ги прпдаде 
акцииуе, сп щуп ќе се намали негпвпуп ушесувп ппд лимиупу за кпј е дадена уаа спгласнпсу, дплжнп е 
за упа да гп извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(8) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, пред да дпнесе рещение за даваое на спгласнпсу за 
суекнуваое на акцииуе пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, е дплжен да гп извесуи надлежнипу прган за 
супервизија пд земја шленка, дпкплку заинуересиранипу имауел на квалификуванп ушесувп е: 
1) друщувп за псигуруваое кпе има дпзвпла за врщеое рабпуи на псигуруваое вп уаа земја шленка; 
2) владејашкп или зависнп друщувп на друщувпуп за псигуруваое пд упшкауа 1 пд пвпј суав. 
(9) Акп заинуересиранипу имауел на квалификуванп ушесувп е друщувп за псигуруваое пд земја 
шленка или суранскп друщувп за псигуруваое, упгащ кпн бараоеуп за дпбиваое на спгласнпсу за 
суекнуваое на квалификуванп ушесувп се прилпжува и спгласнпсу или мислеое пд надлежнипу прган 
за супервизија на уаа земја. 
(10) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску ќе ја прппище ппуребнауа дпкуменуација и 
нашинпу за суекнуваое на квалификуванп ушесувп вп друщувп за псигуруваое. 
(11) Квалификуванп ушесувп вп смисла на пвпј закпн ќе биде дирекунп или индирекунп ппседуваое 
на акции, или други права врз пснпва на кпи имауелпу суекнува 10% пд акцииуе сп правп на 
управуваое вп другп правнп лице. 
 



 
Дпнесуваое на рещение за даваое спгласнпсу за суекнуваое на 

квалификуванп ушесувп 
Член 19 

(1) Лицеуп кпе сака да суекне квалификуванп ушесувп (вп науампщнипу уексу: заинуересиран имауел 
на квалификуванп ушесувп), уреба да ппднесе бараое за дпбиваое спгласнпсу дп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
(2) Кпн бараоеуп за дпбиваое спгласнпсу пд суавпу (1) на пвпј шлен се ппднесуваау дпкуменуиуе и 
инфпрмацииуе пд шленпу 32, суав (1) упшки 5, 6, 7 и 8, суав (2), (3) и (5). 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое сп рещение ќе гп пдбие бараоеуп за дпбиваое 
спгласнпсу за суекнуваое на квалификуванп ушесувп, дпкплку пд ппднесениуе дпкуменуи се ууврди 
дека: 
1) бараоеуп не ја спдржи кпмплеунауа дпкуменуација; 
2) бараоеуп спдржи неупшни или невисуиниуи ппдаупци; 
3) вп пднпс на акуивнпсуиуе или рабпуиуе кпи ги врщи заинуересиранипу имауел на квалификуванп 
ушесувп или сп негп ппврзани лица, рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое мпже да биде 
загрпзенп спгласнп сп правилауа за управуваое сп ризик и 
4) вп пднпс на акуивнпсуиуе или рабпуиуе кпи ги врщи заинуересиранипу имауел на квалификуванп 
ушесувп или сп негп ппврзани лица, или вп пднпс на видпу на пднпсиуе меду уие лица, супервизијауа 
над друщувпуп за псигуруваое не мпже да се спрпведе или исуауа ќе биде знашиуелнп пуежнауа; 
5) заинуересиранипу имауел на квалификуванп ушесувп не ги испплнува услпвиуе пд шленпу 14 на пвпј 
закпн и 
6) има пснпвана пришина за спмневаое вп легалнпсуа на ппуеклпуп на париуе. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое сп рещение ќе пдбие да даде спгласнпсу за суекнуваое 
на квалификуванп ушесувп на суранскп лице - заинуересиран имауел на квалификуванп ушесувп, 
дпкплку сппред прпписиуе вп земјауа на упа лице или пракуикауа при примена на уие прпписи, 
супервизијауа над друщувпуп за псигуруваое спгласнп сп пдредбиуе на пвпј закпн не мпже да се 
спрпведе или исуауа ќе биде знашиуелнп пуежнауа. 
(5) За рещениеуп пд суавпу (3) на пвпј шлен сп кпе се пдбива бараоеуп вп врска сп суавпу (2) упшка 6 пд 
пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое веднащ ја извесуува Управа за спрешуваое на 
переое пари и финансираое на уерпризам. 
(6) Кпга правнп лице ппднесува бараое за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, 
ппсуапкауа за дпнесуваое на рещение за даваое спгласнпсу пд суавпу (1) на пвпј шлен, ќе биде 
сппена сп ппсуапкауа за дпнесуваое на рещение за даваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на 
псигуруваое. 
(7) Фпрмауа и спдржинауа на бараоеуп пд суав (1) на пвпј шлен ја прппищува Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
 

Член 20 е избришан („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
 

Ппвлекуваое на спгласнпсу за суекнуваое  квалификуванп ушесувп 
Член 21 

(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе рещение за ппвлекуваое на спгласнпсу за 
суекнуваое на квалификуванп ушесувп, дпкплку: 
1) спгласнпсу е дпбиена сп наведуваое на невисуиниуи ппдаупци; 
2) имауелпу на квалификуванп ушесувп или сп негп ппврзани лица преку преземаое на пдредени 
акуивнпсуи или рабпуи, гп загрпзуваау рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое спгласнп сп 
правилауа за управуваое сп ризик; 
3) имауелпу на квалификуванп ушесувп или сп негп ппврзани лица преку врщеое на пдредени 
акуивнпсуи или рабпуи, или вп пднпс на видпу на пднпсиуе меду уие лица, супервизијауа над 
друщувпуп за псигуруваое не мпже да се спрпведе или исуауа ќе биде знашиуелнп пуежнауа и 
4) вп слушај на суранскп лице - имауел на квалификуванп ушесувп: акп вп пднпс на прпписиуе кпи се вп 
сила вп земјауа на упа лице или пракуикауа при примена на уие прпписи, супервизијауа над 
друщувпуп за псигуруваое не мпже да се спрпведе или исуауа ќе биде знашиуелнп пуежнауа. 



 
Пгранишуваое на права пд акции 

Член 21-а 
(1) За акцииуе суекнауи спрпуивнп на шленпу 18,  суавпви (1), (2) или (3) пд пвпј закпн  и за акцииуе за 
кпи е ппвлешена издаденауа спгласнпсу, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое сп рещение 
ууврдува дека не нпсау правп на глас и дека лицеуп кпе ги суекналп уие акции или негпви 
преусуавници не мпжау да бидау шленпви на прганпу на управуваое, пднпснп надзпрнипу прган на 
друщувпуп. 
(2) Агенцијауа е дплжна рещениеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен да гп дпнесе вп рпк пд 15 дена пд денпу 
на дпбиенпуп извесууваое за суекнуваое на акцииуе  спрпуивнп на шлен 18 суавпви (1),  (2) или (3) пд 
пвпј закпн, пднпснп пд денпу на дпнесуваое на рещениеуп за ппвлекуваое на спгласнпсуа. 
 

Член 21-б 
Пдредбиуе пд пваа глава сппдвеунп се применуваау и на друщувауа за засуапуваое вп псигуруваоеуп, 
пднпснп псигуриуелнп брпкерскиуе друщува. 
 

Глава 3 
Прган на управуваое и надзпрен прган на друщувпуп за 

псигуруваое 
Прган на управуваое и надзпрен прган на друщувпуп за 

псигуруваое 
Член 22 

(1) За прган на управуваое вп смисла на пвпј закпн се смеуа управен пдбпр, пднпснп изврщни 
дирекупри на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) За надзпрен прган вп смисла на пвпј закпн се смеуа надзпрен пдбпр, пднпснп неизврщни 
дирекупри на друщувпуп за псигуруваое. 
(3) На друщувауа за псигуруваое не се применуваау пдредбиуе пд Закпнпу за ургпвскиуе друщува за 
прпкура, ургпвски пплнпмпщник и ургпвски пауник. 
 

Услпви за врщеое на функција шлен на прганпу на управуваое вп 
друщувпуп за псигуруваое 

Член 23 
(1) За шлен на прган на управуваое мпже да се именува лице кпе ги испплнува следниве услпви: 
1) да има сппдвеуна сурушна ппдгпупвка и искусувп за управуваое сп друщувп за псигуруваое и 
2) да ги ппзнава прпписиуе пд пбласуа на псигуруваоеуп 
(2) Услпвпу пд суавпу (1) упшка 1 на пвпј шлен се смеуа за испплнеу дпкплку лицеуп има виспкп 
пбразпвание и најмалку 3 гпдини рабпунп искусувп на ракпвпдни месуа вп друщувп за псигуруваое, 
пднпснп 5 гпдини рабпунп искусувп на ракпвпдни месуа вп банка или друга финансиска инсуиууција 
пд слишен пбем на акуивнпсуиуе какп друщувп за псигуруваое. 
(3) Членпвиуе на прганпу на управуваое мпра да се вп ппсупјан рабпуен пднпс вп друщувпуп за 
псигуруваое и барем еден пд шленпвиуе мпра да гп ппзнава македпнскипу јазик и негпвпуп кирилскп 
писмп и да има ппсупјанп живеалищуе вп Република Македпнија. 
(4) Член на прган на управуваое вп друщувп за псигуруваое не мпже да биде лице: 
1) кпе е шлен на прган на управуваое, надзпрен прган или прпкурису вп другп друщувп за 
псигуруваое или другп ургпвскп друщувп;  
2) кпе е шлен на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое или другп лице 
врабпуенп вп Агенцијауа; 
3) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
4) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
5) кпе изврщувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсуи вп друщувп за псигуруваое 
или другп правнп лице над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка; 
6) кпе е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе друщувпуп за псигуруваое дирекунп или индирекунп 
ппседува сппсувенпсу на ппвеќе пд 10% пд капиуалпу или правауа на глас  вп упа правнп лице; 
7) кпе рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд Закпнпу за спрешуваое на переое пари и други принпси пд 



казнивп делп и финансираое на уерпризам и 
8) за кпе Агенцијауа сп рещение пдбила да издаде спгласнпсу за врщеое на функцијауа шлен на прган 
на управуваое и упа најмалку вп перипд пд една гпдина пп дауумпу на дпнесуваое на рещениеуп за 
пдбиваоеуп на бараоеуп за дпбиваое на спгласнпсу. 
(5) Дпкплку брпјпу на шленпвиуе на прганпу на управуваое се намали ппд минималнипу брпј спгласнп 
Закпнпу за ургпвскиуе друщува,  надзпрнипу прган на друщувпуп е дплжен вп рпк пд 60 дена пд денпу 
на пресуануваоеуп на функцијауа на шленпу на  прган на управуваое дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое да ппднесе бараое за дпбиваое на спгласнпсу за именуваое на шлен на прган на 
управуваое. 
 

Спгласнпсу за врщеое на функцијауа шлен на прган на управуваое 
Член 24 

(1) За врщеое на функцијауа шлен на прган на управуваое ппуребнп е дпбиваое на преухпдна 
спгласнпсу за врщеое на функцијауа шлен на прган на управуваое на друщувпуп за псигуруваое пд 
сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое за дпбиваое спгласнпсу пд суавпу 1 на пвпј шлен е дплжнп да ппднесе 
бараое за дпбиваое спгласнпсу дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(3) Кпн бараоеуп пд суавпу 2 на пвпј шлен се прилпжува сппдвеуна дпкуменуација сп кпја се дпкажува 
дека се испплнеуи услпвиуе пд шленпу 23 на пвпј закпн. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп уекпу на ппсуапкауа за дпнесуваое на рещение за 
даваое спгласнпсу пд суавпу 1 на пвпј шлен, мпже да пдлуши лицеуп да презенуира кпнцепу за 
управуваое сп друщувпуп за псигуруваое. 
(5) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе рещение за даваое спгласнпсу пд суавпу 1 на 
пвпј шлен, дпкплку пд ппднесенауа дпкуменуација пд суавпу 3 на пвпј шлен се ууврди дека лицеуп ги 
испплнува услпвиуе за врщеое на функцијауа шлен на прган на управуваое на друщувп за 
псигуруваое. 
(6) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, мпже да пдбие да даде спгласнпсу, дпкплку пд 
прилпженауа дпкуменуација за дпупгащнпуп рабпуеое и акуивнпсуи на лицеуп се ууврди дека исупуп 
би гп загрпзилп рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое спгласнп сп правилауа за управуваое сп 
ризик. 
(7) Дпкплку лице дпбилп спгласнпсу за врщеое на функцијауа шлен на прган на управуваое вп еднп 
друщувп за псигуруваое, упгащ исупуп е дплжнп пред именуваое на исуа функција вп другп друщувп 
за псигуруваое, дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппвупрнп да ппднесе бараое за 
дпбиваое спгласнпсу пд суавпу 1 на пвпј шлен. Пдредбиуе пд суавпвиуе 4, 5 и 6 на пвпј шлен, 
сппдвеунп ќе се применуваау и при даваоеуп спгласнпсу пд пвпј суав. 
(8) При ппднесуваое на бараое за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое 
ппсуапкауа за дпнесуваое на рещение за даваое спгласнпсу пд суавпу 1 на пвпј шлен, се сппјува сп 
ппсуапкауа за дпнесуваое на рещение за издаваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
 

Пдгпвпрнпсуи на шленпвиуе на прганпу на управуваое на 
друщувпуп за псигуруваое 

Член 25 
Членпвиуе на прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое се дплжни да: 
1) пбезбедау друщувпуп за псигуруваое да рабпуи спгласнп сп правилауа за управуваое сп ризик, 
спгласнп сп пвпј закпн и други закпни кпи гп регулираау рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое; 
2) врщау кпнурпла над ризициуе пд рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое, какп и да преземаау 
сппдвеуни мерки за управуваое сп уие ризици; 
3) впсппсуавау сисуем на внаурещна кпнурпла вп сиуе делпви пд рабпуеоеуп на друщувпуп за 
псигуруваое, какп и сисуем на внаурещна ревизија сп щуп ќе се пбезбеди рабпуеоеуп на друщувпуп 
за псигуруваое да биде вп спгласнпсу сп пвпј закпн; 
4) пбезбедау дека друщувпуп за псигуруваое ги впди ургпвскиуе книги и другауа смеукпвпдсувена 
дпкуменуација, ги вреднува суавкиуе вп делпвниуе биланси, изгпувува гпдищни извещуаи, какп и 
извещуаи дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, спгласнп сп пвпј закпн и 
5) именуваау пвласуенп лице за имплеменуираое на прпграмауа за спрешуваое на переое пари и 



финансираое на уерпризам, пднпснп ќе фпрмираау пддел за спрешуваое на переое пари и 
финансираое на уерпризам. 
 

Извесууваое дп надзпрнипу прган 
Член 26 

(1) Прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое е дплжен веднащ писменп да гп извесуи 
надзпрнипу прган на друщувпуп, дпкплку: 
1) е загрпзена ликвиднпсуа или сплвенунпсуа на друщувпуп; 
2) ппсупјау пришини за пдземаое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое или за пдземаое 
на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп пдделна класа на псигуруваое и 
3) финансискауа спсупјба на друщувпуп за псигуруваое се прпменила сп щуп друщувпуп за 
псигуруваое ппвеќе не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу спгласнп сп 
шленпвиуе 75 или 76 пд пвпј закпн. 
(2) Членпу на прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое е дплжен веднащ писменп да гп 
извесуи надзпрнипу прган за следнпвп: 
1) именуваое или исуекуваое на мандаупу вп надзпрни пргани на други правни лица и 
2) урансакции врз пснпва на кпи шленпу на прганпу на управуваое или негпви блиски рпднини, 
дирекунп или индирекунп се суекнале сп акции, или удели вп некпе правнп лице врз пснпва на щуп, 
ушесувпуп на шленпу на прганпу на управуваое заеднп сп негпвиуе блиски рпднини вп упа правнп 
лице, гп надминалп нивпуп на квалификуванп ушесувп, какп и вп слушај негпвпуп ушесувп да се 
намалилп ппд нивпуп на квалификуванп ушесувп вп упа правнп лице. 
 

Ппвлекуваое на спгласнпсу за врщеое на функцијауа шлен на 
прган на управуваое 

Член 27 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе рещение за ппвлекуваое на спгласнпсу за 
врщеое на функцијауа шлен на прган на управуваое на друщувп за псигуруваое, дпкплку: 
1) спгласнпсу е дпбиена сп наведуваое на невисуиниуи ппдаупци; 
2) рабпуеоеуп на шленпу на прганпу на управуваое не е вп спгласнпсу сп шленпвиуе 25 и 26 пд пвпј 
закпн; 
3) лицеуп ппвеќе не ги испплнува услпвиуе пд шленпу 23 суавпви (1), (2), (3) и (4) на пвпј закпн и 
4) лицеуп е разрещенп пд функцијауа шлен на прган на управуваое вп друщувпуп. 
(2) Кпга е ппведена ппсуапка за ппвлекуваое на спгласнпсу за врщеое на функцијауа шлен на прган на 
управуваое ппради незакпниупсуи, кпи се пришина и за ппведуваое на ппсуапка за пдземаое на 
дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое на друщувпуп за псигуруваое, Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое мпже да ги сппи двеуе ппсуапки. 
 

Надзпрен прган на друщувпуп за псигуруваое 
Членпви на надзпрен прган на друщувпуп за псигуруваое 

Член 28 
(1) За шлен на надзпрен прган на друщувп за псигуруваое не мпже да биде именуванп лице: 
1) кпе е шлен на прган на управуваое, надзпрен прган или прпкурису вп другп друщувп за 
псигуруваое или друга финансиска инсуиууција сп седищуе вп Република Македпнија; 
2) кпе е шлен на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое или другп лице 
врабпуенп вп Агенцијауа; 
3) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
4) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
5) кпе изврщувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсуи вп друщувп за псигуруваое 
или другп правнп лице над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка; 
6) кпе е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе друщувпуп за псигуруваое дирекунп или индирекунп 
ппседува сппсувенпсу на ппвеќе пд 10% пд капиуалпу или правауа на глас вп упа правнп лице; 
7) кпе е врабпуенп вп друщувп за псигуруваое и 
8) кпе рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд Закпнпу за спрешуваое на переое пари и други принпси пд 
казнивп делп и финансираое на уерпризам. 



(2) Забранауа пд суавпу (1) упшка 1 на пвпј шлен не се пднесува на лицауа кпи се шленпви на надзпрен 
прган, шленпви на прган на управуваое или прпкурисуи вп владејашкп друщувп за псигуруваое или 
другп владејашкп друщувп вп група на друщува за псигуруваое. 
(3) Ппкрај услпвиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен најмалку една уреуина пд шленпвиуе на надзпрнипу 
прган на друщувпуп за псигуруваое мпраау да бидау независни шленпви. 
(4) Вп слушај на брищеое на псудауа пд суавпу (1) упшка 3 на пвпј шлен сппдвеунп се применуваау 
пдредбиуе пд Кривишнипу закпник. 
 

Надлежнпсуи на надзпрнипу прган вп друщувпуп за псигуруваое 
Член 29 

Ппкрај надлежнпсуиуе предвидени сп Закпнпу за ургпвскиуе друщува, надзпрнипу прган на друщувп 
за псигуруваое ги има и следниве надлежнпсуи: 
1) ги пдпбрува пдлукиуе дпнесени пд сурана на прганпу на управуваое пп пднпс на делпвнауа 
пплиуика на друщувпуп за псигуруваое; 
2) ги пдпбрува пдлукиуе дпнесени пд сурана на прганпу на управуваое пп пднпс на финансискипу 
план на друщувпуп за псигуруваое; 
3) ги пдпбрува пдлукиуе дпнесени пд сурана на прганпу на управуваое вп врска сп впсппсуавуваое на 
сисуемпу за внаурещна ревизија; 
4) ја пдпбрува гпдищнауа прпграма за внаурещна ревизија дпнесена пд сурана на прганпу на 
управуваое; 
5) врщи надзпр и кпнурпла над применауа на меркиуе и дејсувијауа за спрешуваое на переое пари и 
финансираое уерпризам и 
6) дпнесува пдлуки пп други пращаоа спгласнп сп пвпј закпн. 
 

Пдгпвпрнпсуи на шленпвиуе на надзпрнипу прган вп друщувп за 
псигуруваое 

Член 30 
(1) Членпвиуе на надзпрнипу прган на друщувп за псигуруваое се дплжни да: 
1) спрпведуваау супервизија на адекваунпсуа на ппсуапкиуе и ефикаснпсуа вп рабпуеоеуп на 
внаурещнауа ревизија; 
2) расправаау за напдиуе на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, данпшнауа инспекција и други 
надлежни пргани, вп ппсуапкауа за спрпведуваое на супервизија на друщувп за псигуруваое; 
3) ги ревидираау гпдищниуе извещуаи и делпвниуе биланси на друщувпуп за псигуруваое и 
изгпувуваау мислеое пп исуиуе и 
4) изгпувуваау мислеое пп пднпс на гпдищнипу извещуај на внаурещнауа ревизија и гпдищнипу 
извещуај на прганпу на управуваое и исуиуе ги дпсуавуваау дп Спбраниеуп на акципнери на 
друщувпуп за псигуруваое на усвпјуваое. 
(2) Членпвиуе на надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое се сплидарнп пдгпвпрни сп 
друщувпуп за псигуруваое за сиуе загуби насуанауи какп резулуау на неиспплнуваое на 
пдгпвпрнпсуиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, псвен дпкплку дпкажау дека рабпуауа ја изврщувале сп 
сппдвеунп внимание, спвеснпсу и шеснпсу. 
(3) Членпу на надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое е дплжен веднащ писменп да гп 
извесуи надзпрнипу прган за следнпвп: 
1) именуваое или исуекуваое на мандаупу вп надзпрни пргани на други правни лица; 
2) урансакции врз пснпва на кпи шленпу на надзпрнипу прган или негпви блиски рпднини, дирекунп 
или индирекунп се суекнале сп акции или удели вп некпе правнп лице врз пснпва на щуп, ушесувпуп 
на шленпу на надзпрнипу прган заеднп сп негпвиуе блиски рпднини вп упа правнп лице, гп надминалп 
нивпуп на квалификуванп ушесувп, какп и вп слушај негпвпуп ушесувп да се намалилп ппд нивпуп на 
квалификуванп ушесувп вп упа правнп лице. 
 

III. ПСНПВАОЕ И РАБПТЕОЕ НА ДРУШТВПТП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
Глава 1 

Дпзвпли вп врска сп врщеое на рабпуи на псигуруваое 
1. Видпви на дпзвпли 



Член 31 
(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за врщеое на рабпуи на псигуруваое да дпбие дпзвпла пд 
сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: дпзвпла за врщеое на 
рабпуи на псигуруваое). 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за впведуваое нпва класа на псигуруваое да дпбие дпзвпла 
пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: дпзвпла за 
впведуваое нпва класа на псигуруваое). 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое на другп друщувп за 
псигуруваое да дпбие дпзвпла пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп 
науампщнипу уексу: дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип). 
(4) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за склушуваое на дпгпвпр за пренпс на знашаен дел пд свпиуе 
акуивнпсуи на другп друщувп за псигуруваое или правнп лице да дпбие дпзвпла пд сурана на 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: дпзвпла за пренпс на надвпрещни 
акуивнпсуи). 
(5) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за суауусни измени на друщувпуп за псигуруваое да дпбие 
дпзвпла пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: дпзвпла за 
суауусни измени). 
(6) Суранскп друщувп за псигуруваое е дплжнп за пснпваое и рабпуа на филијала вп Република 
Македпнија да дпбие дпзвпла пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп 
науампщнипу уексу: дпзвпла за пснпваое и рабпуа на филијала на суранскп друщувп за псигуруваое). 
(7) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за пснпваое и рабпуа на филијала вп сурансувп да дпбие 
дпзвпла пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: дпзвпла за 
пснпваое и рабпуа на филијала вп сурансувп). 
(8) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе ја прппище ппуребнауа дпкуменуација кпја мпра да 
биде дпсуавена кпн бараоеуп за дпбиваое на дпзвпла пд суавпвиуе (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на 
пвпј шлен. 
 

2. Дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое 
Бараое за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое 

Член 32 
(1) Пснпвашиуе на друщувпуп за псигуруваое кпн бараоеуп за дпбиваое на дпзвпла за врщеое на 
рабпуи на псигуруваое се дплжни да прилпжау: 
1) предлпг на суаууу; 
2) план за рабпуа; 
3) предлпг на акуи на делпвнауа пплиуика вп пднпс на класиуе на псигуруваое наведени вп шленпу 5 
упшки 2 и 10 пд пвпј закпн сп мислеое на пвласуен акууар; 
4) дпказ дека се уплауени паришни средсува на име акципнерски капиуал на засебна привремена 
смеука кај нпсиуел на плауен прпмеу; 
5) извпри на средсува за уплауа на капиуалпу; 
6) Укинат со Пдлука на Уставен суд У. бр. 129/2011 од 06.02.2013 година 
7) списпк на акципнери, сп наведуваое на име, презиме и адреса на физишкиуе лица и назив и 
седищуе на правниуе лица, какп и ппдаупци за вкупнипу нпминален изнпс на ппседувани акции и 
прпцену на ушесувп вп акципнерскипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое; 
8) дпкази вп врска сп шленпу 14 пд пвпј закпн; 
9) списпк на лица кпи се ппврзани лица сп лицауа кпи ппседуваау квалификуванп ушесувп вп 
друщувпуп за псигуруваое, сп дпказ за нашинпу на ппврзанпсу спгласнп сп шленпу 16-а пд пвпј закпн; 
10) за физишкиуе лица кпи се предлпжени за шленпви на прганпу на управуваое и/или надзпрнипу 
прган: 
- дпказ дека се испплнеуи услпвиуе прппищани вп шленпвиуе 23 и 28 пд пвпј закпн и 
- дпказ дека лицеуп не ппдлежи на пгранишуваоауа за избпр прппищани спгласнп пвпј или други 
закпни, а кпи се пднесуваау на шленпви на прган на управуваое или надзпрен прган; 
11) предлпг на дпгпвпри за врщеое на надвпрещни акуивнпсуи, акп друщувпуп за псигуруваое 
планира да пвласуи други субјекуи за врщеое на надвпрещни акуивнпсуи; 
12) дпкуменуација врз пснпва на кпја мпже да се кпнсуауира дека друщувпуп за псигуруваое е 



кадрпвски, уехнишки и прганизаципнп псппспбенп за врщеое на рабпуиуе предвидени сп акупу за 
пснпваое на друщувпуп за псигуруваое сп ппдаупци за инфпрмауишкипу сисуем и уехнишкауа 
ппременпсу на друщувпуп за псигуруваое; 
13) елабпрау за прганизација и рабпуа на Службауа за внаурещнауа ревизија и Правила за 
управуваое сп ризик; 
14) име и презиме на пвласуенипу акууар кпј ќе врщи акууарски рабпуи вп друщувпуп за псигуруваое 
сп дпказ дека се испплнеуи услпвиуе прппищани вп шленпу 110 пд пвпј закпн; 
15) име и презиме на пвласуенипу ревизпр кпј ќе биде назнашен за внаурещен ревизпр вп друщувпуп 
и 
16) прпграма за имплеменуација на меркиуе за спрешуваое на переое пари и финансираое на 
уерпризам. 
(2) Правниуе лица кпи имаау намера да суекнау квалификуванп ушесувп вп друщувп за псигуруваое, 
ппкрај дпкуменуиуе, ппдаупциуе и инфпрмацииуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, кпн бараоеуп 
дпсуавуваау и: 
- аку за пснпваое и списпк на шленпви на прганпу на управуваое на правнпуп лице; 
- извпд пд регисуарпу вп кпј е регисуриранп седищуеуп на правнпуп лице; 
- кппија пд акципнерска книга, пднпснп дпказ пд друг сппдвеуен јавен регисуар и 
- ревизпрски извещуај пд пвласуенп друщувп за ревизија за ппследниуе две делпвни гпдини. 
(3) Дпкплку акципнерпу е суранскп правнп лице или дпмащнп правнп лице, кпе е неппсреднп или 
ппсреднп вп мнпзинска сппсувенпсу на сурански физишки или правни лица, кпн бараоеуп за 
дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, ппкрај дпкуменуацијауа пд суав (1) и суав (2) 
на пвпј шлен се прилпжува и: 
1) дпказ пд суранскпуп друщувп за псигуруваое дека има дпзвпла за врщеое на рабпуи на 
псигуруваое вп мауишнауа земја, акп суранскипу акципнер е друщувп за псигуруваое. 
2) мислеое на суранска инсуиууција пвласуена за супервизија на друщувпуп за псигуруваое, акп 
суранскипу акципнер е друщувп за псигуруваое и 
3) ревизпрски извещуај пд првпкласнп друщувп за ревизија за ппследнауа делпвна гпдина, акп 
суранскипу акципнер е правнп лице кпе не е друщувп за псигуруваое. 
(4) Кпн бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, уреба да се прилпжи и 
ппуврда пд пвласуен акууар дека друщувпуп за псигуруваое, вп пднпс на планиранипу вид и пбем на 
акуивнпсуи ќе мпже да гп пбезбеди ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу. 
(5) Ппкрај наведениуе ппдаупци пд суавпвиуе (1), (2) и (3) на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое мпже да бара и дппплниуелни дпкуменуи, ппдаупци и инфпрмации и да спрпведе 
инуервју сп предлпжениуе шленпви на прганпу на управуваое и надзпрнипу прган и сп лицауа кпи 
имаау намера да се суекнау сп квалификуванп ушесувп вп друщувпуп за псигуруваое. 
(6) Дпказиуе за испплнуваое на услпвиуе пд шлен 23 суав (4) упшки 2) и 8) и шлен 28 суав (1) упшка 2) пд 
пвпј закпн се пбезбедуваау пд евиденцијауа на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(7) Пвласуенпуп службенп лице пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое кпе ја впди ппсуапкауа 
за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое е дплжнп дпказиуе пд суав (1) упшка 8) и 
суав (2) алинеи 2 и 3 на пвпј шлен пп службена дплжнпсу да ги ппбара пд надлежен јавен прган вп рпк 
пд ури дена пд денпу на приeмпу на бараоеуп.  
(8) Пвласуенпуп службенп лице пд надлежнипу јавен прган пд кпј се ппбарани дпказиуе пд суавпвиуе 
(1) упшка 8) и (2) алинеи 2 и 3 на пвпј шлен е дплжнп да ги дпсуави дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое вп рпк пд ури дена пд денпу на приемпу на бараоеуп. 
(9) Фпрмауа и спдржинауа на бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен ја прппищува Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
 

Пдлушуваое за издаваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на 
псигуруваое 

Член 33 
(1) Вп рещениеуп сп кпе се издава дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, се ууврдуваау 
класиуе на псигуруваое кпи мпже да ги врщи друщувпуп за псигуруваое. Акп дпзвплауа се издава за 
сиуе класи на псигуруваоа вп рамкиуе на пдделна група на псигуруваое, упгащ вп рещениеуп ќе се 
наведе групауа на псигуруваое. 



(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе издаде дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое 
вп рамкиуе на пдделна класа на псигуруваое, акп друщувпуп за псигуруваое ги испплнува услпвиуе 
за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп рамкиуе на уаа класа на псигуруваое. 
(3) Пп исклушпк на суавпвиуе 1 и 2 пд пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп 
рещениеуп за издаваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на репсигуруваое ќе наведе дека дпзвплауа се 
пднесува исклушивп на рабпуи на репсигуруваое, какп и дека исуауа ги ппкрива сиуе класи на 
псигуруваое. 
 

Пдбиваое на бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи 
на псигуруваое 

Член 34 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе гп пдбие бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за врщеое 
на рабпуи на псигуруваое, дпкплку: 
1) бараоеуп не ја спдржи кпмплеунауа дпкуменуација; 
2) бараоеуп спдржи неупшни или невисуиниуи ппдаупци; 
3) акципнериуе кпи се имауели на квалификуванп ушесувп немаау спгласнпсу спгласнп сп шленпу 18 
суавпви 1 и 2 пд пвпј закпн; 
4) предлпгпу на шленпвиуе на прганпу на управуваое немаау спгласнпсу за врщеое на функцијауа 
шленпви на прганпу на управуваое спгласнп сп шленпу 24 суав 1 пд пвпј закпн; 
5) распплпжливиуе ппдаупци и инфпрмации укажуваау дека пснпвашиуе на друщувпуп и/или лицауа 
ппврзани сп негп, какп ппследица на правнауа или финансискауа спсупјба, пднпснп нашинпу на кпј 
рабпуау или прирпдауа на нивниуе акуивнпсуи индицира уенденција на виспк ризик сп щуп мпже да 
биде загрпзена суабилнпсуа, сигурнпсуа и репууацијауа на друщувпуп за псигуруваое, пднпснп 
негпвпуп рабпуеое вп спгласнпсу сп прпписиуе; 
6) пд дпсуавенауа дпкуменуација се ууврди дека друщувпуп за псигуруваое не е кадрпвски, уехнишки 
и прганизаципнп псппспбенп за врщеое на рабпуиуе предвидени сп планпу за рабпуа; 
7) пд предлпгпу на акуиуе на делпвнауа пплиуика на друщувпуп за псигуруваое се ууврди дека не се 
впсппсуавени услпви за врщеое на рабпуиуе на псигуруваое на друщувпуп за псигуруваое, спгласнп 
сп пвпј закпн; 
8) предлпгпу на суаууупу и предлпгпу на акуиуе на делпвнауа пплиуика на друщувпуп за псигуруваое 
се вп спрпуивнпсу сп пдредбиуе на пвпј закпн; 
9) пресмеуаниуе премии и резерви не се дпвплни за ппсупјанп и целпснп ппкриваое на пбврскиуе на 
друщувпуп за псигуруваое кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое и 
10) друщувпуп за псигуруваое не ги испплнува другиуе услпви предвидени сп пвпј или друг закпн, 
или прппис кпи се пднесуваау на врщеое на рабпуи на псигуруваое ппщуп и/или врщеое на рабпуи 
на псигуруваое вп рамкиуе на пдредена класа на псигуруваое на кпја се пднесува дпзвплауа за 
врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
(2) Ппкрај слушаиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе гп пдбие 
бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп класи на задплжиуелнп 
псигуруваое, какп и дппплниуелнп здравсувенп псигуруваое, дпкплку Ппщуиуе и ппсебни услпви на 
пплиси се вп спрпуивнпсу на пдредбиуе кпи гп регулираау задплжиуелнпуп псигуруваое и 
дппплниуелнпуп здравсувенп псигуруваое. 
 

Аку за пснпваое 
Член 35 

Друщувпуп за псигуруваое гп дпнесува Акупу за пснпваое вп рпк пд 60 дена пд денпу на 
дпнесуваоеуп на рещениеуп сп кпе се издава дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
 

Упис вп ургпвскипу регисуар 
Член 36 

(1) Друщувпуп за псигуруваое суекнува свпјсувп на правнп лице сп упис вп ургпвскипу регисуар. 
(2) Кпн пријавауа за упис вп ургпвскипу регисуар, ппкрај дпкуменуацијауа ууврдена сп Закпнпу за 
ургпвскиуе друщува се прилпжува и: 
1) дпказ дека се уплауени паришни средсува на име акципнерски капиуал на засебна привремена 



смеука кај нпсиуел на плаунипу прпмеу, пднпснп дека суранскипу пснпваш ги уплауил девизниуе 
средсува на ппсебна смеука кај Нарпднауа банка на Република Македпнија и 
2) дпзвпла пд шленпу 31 суав 1 на пвпј закпн. 
(3) Пп изврщенауа регисурација вп ургпвскипу регисуар, судпу е дплжен дп Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое да дпсуави примерпк пд рещениеуп за упис вп ургпвскипу регисуар. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое впди евиденција на друщувауа за псигуруваое 
регисурирани вп ургпвскипу регисуар. 
 

Заппшнуваое сп рабпуа 
Член 37 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да заппшне сп рабпуа вп рпк пд щесу месеци пд денпу на 
дпнесуваоеуп на рещениеуп сп кпе се издава дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп писменп да ја извесуи Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое за заппшнуваое или пресуанпк сп рабпуа вп рамкиуе на секпја пд класиуе на 
псигуруваое за кпи дпбилп дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, веднащ пп заппшнуваоеуп, 
пднпснп пресуанпкпу. 
 

План за рабпуа 
Член 38 

(1) Планпу за рабпуа пд упшкауа 2 суав 1 на шленпу 32 пд пвпј закпн спдржи: 
1) пснпви на делпвнауа пплиуика; 
2) класи на псигуруваое вп рамкиуе на кпи друщувпуп за псигуруваое планира да врщи рабпуи на 
псигуруваое; 
3) принципи за репсигуруваое, вклушувајќи уабели за максималнп ппкриуие за сиуе класи на 
псигуруваоа; 
4) пресмеука на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу спгласнп сп шленпвиуе 75 или 76 пд 
пвпј закпн; 
5) планиран пбем на урпщпци за пснпваое, прганизациски урпщпци и урпщпци за развпј на 
друщувпуп; 
6) прпценка на ликвиднпсуа, какп и финансиски извпри ппуребни за испплнуваое на пбврскиуе и 
пбезбедуваое ппуребнп нивп на маргина на сплвенунпсу и 
7) елабпрау сп прпекција за пшекувани делпвни резулуауи за најмалку уригпдищен перипд, пред се вп 
врска сп пшекуванипу прихпд пд премииуе, пшекуваниуе щуеуи, расхпдиуе за спрпведуваое на 
псигуруваоеуп, пшекуванауа дпбивка, пшекуваниуе пбесщуеууваоа, какп и висинауа на уехнишки и 
други резерви. 
(2) Акп планпу за рабпуа се пднесува на рабпуи на репсигуруваое, упгащ исуипу ќе ги спдржи самп 
пдредбиуе предвидени вп упшкиуе 1, 4, 5 и 7 пд суавпу 1 на пвпј шлен. 
(3) Акп друщувпуп за псигуруваое има намера да врщи рабпуи на псигуруваое вклушувајќи ги и 
рабпуиуе пд упшкауа 18 суав 1 на шленпу 5 пд пвпј закпн, планпу за рабпуа, исуп уака уреба да вклушува 
спецификација на распплпжливи средсува на друщувпуп за псигуруваое кпи се ппуребни за 
задпвплуваое на непаришниуе пбврски (средсува за ппмпщ), кпи прпизлегуваау пд уаа класа на 
псигуруваое. 
(4) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп на гпдищнп нивп да изгпувува план за рабпуа кпј ќе ги 
спдржи пдредбиуе предвидени сп суавпу 1 на пвпј шлен, сп исклушпк на упшкиуе 5 и 7. Планпу за 
рабпуа, друщувпуп за псигуруваое гп дпсуавува дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
најдпцна дп 31 декември вп уекпвнауа гпдина за нареднауа гпдина. 
(5) Кпн Планпу за рабпуа друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за секпја делпвна гпдина да дпнесе аку 
за управуваое сп ризик спгласнп сп пдредбиуе прппищани вп Дел шеувруи пд пвпј закпн и исуауа да ја 
дпсуави дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпкпу ууврден вп суавпу (4) на пвпј шлен. 
 

Акуи на делпвнауа пплиуика 
Член 39 

(1) Акуи на делпвнауа пплиуика на друщувпуп за псигуруваое се: 
1) ппщуи и ппсебни услпви за псигуруваое пп класи на псигуруваое; 



2) уарифи на премии пп групи и класи на псигуруваое сп сурукуура на премијауа спгласнп сп 
шленпвиуе 78 и 79 пд пвпј закпн; 
3) правилник за фпрмираое на уехнишки резерви на псигуруваое и пплиуика за управуваое сп 
средсувауа; 
4) правилник за пласираое на средсувауа на уехнишкиуе резерви; 
5) аку за фпрмираое, управуваое и кприсуеое на мауемауишкауа резерва за псигуруваое на живпу и 
за други групи на псигуруваое вп кпи се применуваау уабелиуе на смрунпсу и други слишни 
верпјаунпсни уабели и пресмеуки щуп се пднесуваау на псигуруваое на живпу; 
6) правилник за фпрмираое фпнд за превенуива и управуваое и кприсуеое на фпндпу, дпкплку 
фпрмираое на фпндпу за превенуива е предвиденп сп суаууупу на друщувпуп; 
7) прпграма за ппуребиуе пд репсигуруваое, спгласнп сп шленпу 100 на пвпј закпн и 
8) правилник за псуваруваое на регреси. 
(2) Акуиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен се изгпувуваау и за сиуе задплжиуелни псигуруваоа. 
 

Исуекуваое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое 
Член 40 

(1) Дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп пдделна класа на псигуруваое, или за сиуе 
класи на псигуруваое за кпи друщувпуп има дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, ќе исуеше 
дпкплку: 
1) друщувпуп за псигуруваое не заппшне сп рабпуа вп перипд пд щесу месеци пд денпу на 
дпнесуваоеуп на рещениеуп за издаваое на дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое; 
2) друщувпуп за псигуруваое не дпнесе аку за пснпваое вп рпк пд 60 дена пд денпу на дпнесуваоеуп 
на рещениеуп за издаваое на дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое; 
3) друщувпуп за псигуруваое писменп ја извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дека ќе 
пресуане да врщи рабпуи на псигуруваое;  
4) пп пувпраое на суешајна ппсуапка; 
5) пп пувпраое на ликвидација и 
6) пп пренпс на сиуе дпгпвпри за псигуруваое на другп друщувп за псигуруваое. 
(2) При насуануваое на слушаиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
ќе дпнесе рещение за исуекуваое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое не мпже да склушува нпви дпгпвпри за псигуруваое: 
1) вп слушаиуе пд упшкиуе 1 дп 3 пд суавпу 1 на пвпј шлен, пд денпу на дпнесуваоеуп на рещениеуп пд 
суавпу 2 на пвпј шлен; 
2) вп слушај пд упшкауа 4 пд суавпу 1 на пвпј шлен, пд денпу на пбјавуваоеуп на пувпраоеуп на 
суешајнауа ппсуапка на пгласна уабла на надлежнипу суд; 
3) вп слушај пд упшкауа 5 пд суавпу 1 на пвпј шлен, пд исуекпу на рпкпвиуе пд суавпу 2 шлен 169 на пвпј 
закпн, вп зависнпсу пд пснпвауа за пувпраое на ликвидација и 
4) вп слушај пд упшкауа 6 пд суавпу 1 на пвпј шлен, пд денпу кпга друщувпуп за псигуруваое дпбилп 
дпзвпла за пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое пд сурана на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
 

3. Дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое 
Член 41 

(1) Друщувпуп за псигуруваое кпе има дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп рамкиуе на 
пдделни класи на псигуруваое, е дплжнп за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп рамкиуе на други 
класи на псигуруваое да дпбие дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое, пд сурана на 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе гп пдбие бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за 
впведуваое нпва класа на псигуруваое, дпкплку: 
1) се ууврди дека сп впведуваое на нпвауа класа на псигуруваое, рабпуеоеуп на друщувпуп за 
псигуруваое мпже да биде загрпзенп спгласнп сп правилауа за управуваое сп ризик и 
2) друщувпуп за псигуруваое не ги испплнува другиуе услпви за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп 
рамкиуе на класиуе на псигуруваое за кпи е ппднесенп бараое за дпбиваое на дпзвплауа. 
(3) Вп пднпс на дпзвплауа за впведуваое нпва класа на псигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен, ќе се 



применуваау пдредбиуе пд шленпвиуе 32 дп 34, 38 и 40 на пвпј закпн, псвен акп ппинаку не е 
ппределенп сп пвпј закпн. 
 

4. Дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип  
Пренпс на псигуриуелнп ппруфплип 

Член 42 
(1) Друщувпуп за псигуруваое мпже преку дпгпвпр да изврщи пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое 
вп рамкиуе на една или ппвеќе класи на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: псигуриуелнп 
ппруфплип), заеднп сп средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и/или мауемауишкауа 
резерва, вп висина на уехнишкиуе резерви и/или мауемауишкауа резерва кпи уреба да бидау издвпени 
за псигуриуелнпуп ппруфплип кпе е предмеу на пренпс на другп друщувп за псигуруваое. 
(2) За пренпс на псигуриуелнп ппруфплип не е ппуребна спгласнпсу пд псигуренициуе. 
(3) Дпгпвпрпу пд суавпу 1 на пвпј шлен влегува вп сила на денпу кпга Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое ќе дпнесе рещение за издаваое дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип. 
(4) Друщувпуп за псигуруваое кпе гп презема псигуриуелнпуп ппруфплип е дплжнп вп перипд пд пеу 
дена ппследпвауелнп, вп најмалку два дневни весници на уериупријауа на кпја се ппкриваау ризициуе 
сп псигуриуелнпуп ппруфплип, да ги инфпрмира псигуренициуе за изврщенипу пренпс. 
(5) Друщувпуп за псигуруваое мпже да изврщи пренпс на псигуриуелнп ппруфплип на: 
1) другп друщувп за псигуруваое сп седищуе вп Република Македпнија; 
2) друщувп за псигуруваое пд земја шленка или негпва филијала вп Република Македпнија или некпја 
друга земја шленка и 
3) филијала на суранскп друщувп за псигуруваое вп Република Македпнија. 
 

Бараое за дпбиваое дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип 
Член 43 

Бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип спдржи: 
1) лисуа на дпгпвпри за псигуруваое сппред пдделни класи на псигуруваое кпи се предмеу на 
пренпс, какп и Ппщуиуе и ппсебни услпви за псигуруваое за уие дпгпвпри за псигуруваое и 
сппдвеуни пресмеуки за уехнишкиуе резерви и/или мауемауишкауа резерва; 
2) ппдаупци за средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и/или мауемауишкауа резерва, сп 
наведуваое на нивнипу пбем и ппдаупци врз пснпва на кпи мпже да се изврщи прпверка на пбемпу; 
3) измени вп планпу на рабпуа на друщувпуп за псигуруваое кпе гп презема псигуриуелнпуп 
ппруфплип, а кпи се јавуваау какп резулуау на пренпспу и 
4) дпгпвпр за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип. 
 

Дпнесуваое рещение за издаваое на дпзвпла за пренпс на 
псигуриуелнп ппруфплип 

Член 44 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе гп пдбие бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за пренпс 
на псигуриуелнп ппруфплип, акп пбемпу на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и/или 
мауемауишкауа резерва се ппниски пд уехнишкиуе резерви и/или мауемауишкауа резерва кпи уребалп 
да се издвпјау за псигуриуелнпуп ппруфплип щуп е предмеу на пренпс, или акп ппсупјау други услпви 
ппради щуп ќе бидау загрпзени инуересиуе на псигуренициуе. 
(2) Вп слушаиуе пд упшкиуе 1 и 3 пд суавпу 5 на шленпу 42 пд пвпј закпн, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое ќе гп пдбие бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип, акп 
друщувпуп за псигуруваое кпе гп презема псигуриуелнпуп ппруфплип не ги испплнува услпвиуе за 
врщеое на рабпуи на псигуруваое вп рамкиуе на класиуе на псигуруваое вп шии рамки е 
псигуриуелнпуп ппруфплип или акп ппради преземаое на псигуриуелнпуп ппруфплип, рабпуеоеуп на 
друщувпуп за псигуруваое мпже да биде загрпзенп спгласнп сп правилауа за управуваое сп ризик. 
(3) Акп друщувпуп за псигуруваое гп пренесе псигуриуелнпуп ппруфплип на негпва филијала вп земја 
шленка, пред да се дпнесе рещение за издаваое на дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип, 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да ппбара мислеое пд надлежнипу прган за 
супервизија на земјауа шленка. Акп вп рпк пд ури месеци пд приемпу на бараоеуп за мислеое, 
надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка не пдгпвпри, ќе се смеуа дека исуипу нема 



пригпвпр вп пднпс на пренпспу на псигуриуелнпуп ппруфплип. 
(4) Вп слушај пд упшкауа 2, суав 5 пд шленпу 42 на пвпј закпн, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
ќе издаде дпзвпла за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип, самп дпкплку надлежнипу прган за 
супервизија на земјауа шленка издаде ппуврда дека друщувпуп за псигуруваое пд земјауа шленка гп 
пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу пп изврщенипу пренпс на псигуриуелнпуп 
ппруфплип. 
(5) Акп вп слушај пд суавпу 4 на пвпј шлен, псигуриуелнпуп ппруфплип ппкрива ризици на уериупријауа 
на некпја друга земја шленка, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе издаде дпзвпла за пренпс 
на псигуриуелнпуп ппруфплип, дпкплку надлежнипу прган за супервизија на уаа земја шленка се 
спгласи сп пренпспу. Дпкплку вп рпк пд ури месеци пд приемпу на бараоеуп за дпбиваое спгласнпсу, 
надлежнипу прган за супервизија на уаа земја шленка не издаде спгласнпсу, ќе се смеуа дека исуипу 
нема пригпвпр вп пднпс на пренпспу на псигуриуелнпуп ппруфплип. 
(6) Пдредбиуе пд суавпу 4 на пвпј шлен ќе се применуваау и на пренпс на псигуриуелнпуп ппруфплип 
на филијала на щвајцарскп друщувп за псигуруваое вп Република Македпнија. 
(7) Акп за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип пд свпја филијала вп земја шленка, суранскп друщувп за 
псигуруваое бара спгласнпсу пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, упгащ Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое е дплжна да пдлуши пп бараоеуп. 
(8) Акп друщувпуп за псигуруваое на земја шленка планира да изврщи пренпс на псигуриуелнп 
ппруфплип на нејзина филијала вп Република Македпнија, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
е дплжнп вп рпк пд ури месеци пд приемпу на бараоеуп за спгласнпсу да гп инфпрмира надлежнипу 
прган на супервизија на земјауа шленка за мпжнипу пригпвпр прпуив пренпспу. 
(9) Акп е ппбарана ппуврда пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за пренпс на псигуриуелнпуп 
ппруфплип пд друщувпуп за псигуруваое на земја шленка спгласнп сп суавпу 4 пд пвпј шлен, 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да издаде сппдвеуна ппуврда или да пдбие да 
издаде ппуврда. 
(10) Акп друщувп за псигуруваое пд земја шленка има намера да изврщи пренпс на псигуриуелнп 
ппруфплип на друщувп за псигуруваое пд друга земја шленка, при щуп псигуриуелнпуп ппруфплип щуп 
е предмеу на пренпс, исуп уака ппкрива ризици на уериупријауа на Република Македпнија, упгащ 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое мпже да пдбие да издаде спгласнпсу за пренпс спгласнп сп 
суавпу 5 пд пвпј шлен, дпкплку се загрпзени инуересиуе на псигуренициуе. Рещениеуп за пдбиваое за 
даваое спгласнпсу ќе се дпнесе вп рпк пд ури месеци пд приемпу на извесууваоеуп за планиранипу 
пренпс пд сурана на надлежнипу прган на супервизија на земјауа шленка. 
 

5. Дпзвпла за пренпс на надвпрещни акуивнпсуи  
Дпгпвпр за пренпс на надвпрещни акуивнпсуи 

Член 45 
(1) Дпгпвпрпу за пренпс на надвпрещни акуивнпсуи преусуавува дпгпвпр сп кпј друщувпуп за 
псигуруваое пренесува знашаен дел пд свпиуе акуивнпсуи на другп друщувп за псигуруваое или 
другп правнп лице. 
(2) За надвпрещни акуивнпсуи вп смисла на пвпј закпн се смеуаау: 
1) управуваое сп средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви или мауемауишкауа резерва на 
друщувпуп за псигуруваое; 
2) реализација на пщуеуни ппбаруваоа и 
3) впдеое на смеукпвпдсувп. 
(3) Вп дпгпвпрпу за пренпс на надвпрещни акуивнпсуи се наведува дека субјекупу щуп прифаќа да ги 
врщи надвпрещниуе акуивнпсуи е дплжен да му ги пбезбеди на друщувпуп за псигуруваое 
ппдаупциуе спгласнп сп суавпу 2 пд шленпу 47 на пвпј закпн, кпи друщувпуп за псигуруваое мпже да ги 
кприсуи самп за намениуе пд суавпу 2 на шленпу 47 пд пвпј закпн. 
 

Дпзвпла за пренпс на надвпрещни акуивнпсуи 
Член 46 

(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе гп пдбие бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за пренпс 
на надвпрещни акуивнпсуи, дпкплку ппради видпу и пбемпу на надвпрещниуе акуивнпсуи ќе бидау 
загрпзени инуересиуе на псигуренициуе, или дпкплку пренпспу на надвпрещниуе акуивнпсуи 



знашиуелнп ќе гп пневпзмпжи или пуежни спрпведуваоеуп на 
супервизијауа на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) За издаваое на дпзвпла за пренпс на надвпрещни акуивнпсуи, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое мпже да ппбара испплнуваое на дппплниуелни услпви пд сурана на субјекуиуе кпи 
прифаќаау да ги врщау надвпрещниуе акуивнпсуи, дпкплку упа е ппуребнп за защуиуа на инуересиуе 
на псигуренициуе. 
 

Супервизија на врщеоеуп на надвпрещни акуивнпсуи 
Член 47 

(1) Пдредбиуе пд пвпј закпн кпи се пднесуваау на супервизија на друщувауа за псигуруваое ќе се 
применуваау и врз субјекуиуе кпи прифаќаау да ги врщау надвпрещниуе акуивнпсуи. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое да дпсуави 
ппдаупци за правнипу суауус, финансискауа спсупјба и рабпуеоеуп на субјекупу сп кпј е склушен 
дпгпвпрпу за пренпс на надвпрещниуе акуивнпсуи. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе ја пдземе дпзвплауа за пренпс на надвпрещниуе 
акуивнпсуи, акп: 
1) насуанау слушаиуе предвидени сп суавпу 1 пд шленпу 46 на пвпј закпн и 
2) субјекупу кпј прифаќа да ги врщи надвпрещниуе акуивнпсуи ппвеќе не ги испплнува услпвиуе 
наведени вп суавпу 2 пд шленпу 46 на пвпј закпн. 
 

6. Дпзвпла за суауусни измени 
Член 48 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за суауусни измени да дпбие дпзвпла за суауусни измени пд 
сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Ппд суауусни измени пд суавпу 1 на пвпј шлен се ппдразбира сппјуваое на друщува за 
псигуруваое, приппјуваое на еднп друщувп кпн другп или ппделба на друщувп за псигуруваое на 
ппвеќе сампсупјни друщува за псигуруваое. 
(3) Вп пднпс на дпзвплауа за суауусни измени пд суавпу 1 на пвпј шлен, ќе се применуваау пдредбиуе 
пд шленпвиуе 32 дп 39 на пвпј закпн, псвен акп ппинаку не е ппределенп сп пвпј закпн. 
(4) Рещениеуп за издаваое на дпзвпла пд суавпу 1 на пвпј шлен, ќе се дпнесе заеднп сп рещениеуп за 
издаваое на дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое пд шленпу 31 суав 1 на пвпј закпн, псвен 
акп бараоеуп за дпбиваое дпзвпла пд суавпу 1 на пвпј шлен е ппднесенп пукакп друщувпуп за 
псигуруваое дпбилп дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
 

Глава 2 
Услпви на пплиси и извесууваоа на псигуренициуе  

Дпгпвпри за псигуруваое и Ппщуи услпви на пплиси 
Член 49 

(1) Акп псигуруваоеуп ппкрива ризици на уериупријауа на Република Македпнија, дпгпвпрпу за 
псигуруваое пспбенп ќе ги спдржи следниве ппдаупци: 
1) насуани врз пснпва на кпи насуанува пбврска на друщувпуп за псигуруваое за плаќаоа кпи 
прпизлегуваау пд дпгпвпрпу за псигуруваое, какп и насуани ппради кпи пбврскауа на друщувпуп за 
псигуруваое за плаќаое пресуанува; 
2) нашин на изврщуваое, пбем и присуигнуваое на пбврскиуе на друщувпуп за псигуруваое; 
3) изнпспу и услпвиуе за плаќаое на премија, какп и правни ппследици вп слушај на неплаќаое; 
4) перипд на важеое на дпгпвпрпу за псигуруваое, вп кпј пспбенп уреба да се наведе: 
- нашин на авупмаускп пбнпвуваое на дпгпвпрпу за псигуруваое; 
- нашин на кпј дпгпвпрпу за псигуруваое мпже да се пукаже, делумнп или целпснп да се прекине, 
какп и пбврски на друщувпуп за псигуруваое вп уие слушаи; 
5) ппследици пд ппбаруваоа кпи прпизлегуваау пд дпгпвпри за псигуруваое вп слушај на 
прппущуаое на предвидениуе рпкпви; 
6) имеуп на засуапникпу вп псигуруваоеуп, називпу на друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, 
пднпснп псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп, дпкплку дпгпвпрпу за псигуруваое е склушен преку 
засуапник, друщувп за засуапуваое пднпснп псигуриуелнп брпкерскп друщувп; 



7) ппуребни дејсувија кпи уреба да ги превземе псигуреникпу вп слушај на насуануваое на 
псигуренипу слушај вп наспка на реализација на пщуеунп ппбаруваое дп друщувпуп за псигуруваое; 
8) вп пднпс на псигуруваое на живпу, рпкпви и услпви, какп и пбем на авансни плаќаоа спгласнп сп 
пплисиуе за псигуруваое, рпкпви и услпви кпи се пднесуваау на ушесувп на псигуренициуе вп 
дпбивкауа на друщувпуп за псигуруваое, какп и криуериуми за пресмеука на нивнпуп ушесувп, и 
услпви и меупди за пресмеука и исплауа на пукупна вреднпсу. 
(2) Вп слушај на псигуруваое на правна защуиуа пд упшкауа 17 суав 2 пд шленпу 5 на пвпј закпн, вп 
дпгпвпрпу за псигуруваое дециднп се наведува дека друщувпуп за псигуруваое ги ппкрива 
исклушивп урпщпциуе за правнп засуапуваое преку адвпкау или другп лице назнашенп пд друщувпуп 
за псигуруваое. 
(3) дпгпвпрпу за псигуруваое не смее да биде вп спрпуивнпсу сп пдредбиуе на други закпни кпи ги 
регулираау дпгпвприуе за псигуруваое. 
 

Извесууваое на псигуренициуе при склушуваое на дпгпвпри за 
псигуруваое 

Член 50 
(1) Акп псигуреникпу е физишкп лице, друщувпуп за псигуруваое, псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп, 
друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп или засуапникпу вп псигуруваоеуп се дплжни, при 
склушуваое на дпгпвпрпу за псигуруваое пд шленпу 49 на пвпј закпн, вп писмена фпрма да гп 
извесуау лицеуп за следнпуп: 
1) назив, правен суауус, седищуе и адреса на друщувпуп за псигуруваое, какп и филијалауа преку кпја 
е склушен дпгпвпрпу за псигуруваое; 
2) назив, правен суауус, седищуе, адреса и кпнуаку уелефпн на друщувпуп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп или псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп, вп слушај кпга дпгпвпрпу за псигуруваое е 
склушен преку друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп или псигуриуелнп брпкерскп друщувп; 
3) ппщуиуе и ппсебни услпви на пплиси кпи се применуваау на псигуреникпу и псигуриуелпу и закпнпу 
щуп гп регулира дпгпвпрпу за псигуруваое; 
4) слушаи при кпи ппщуиуе и ппсебни услпви на пплисауа не се применуваау на пднпспу меду 
псигуриуелпу и псигуреникпу, изврщуваое, пбемпу и присуигнуваое на пбврскиуе на друщувпуп за 
псигуруваое; 
5) перипд на важеое на дпгпвпрпу за псигуруваое; 
6) изнпспу на премија, какп и пресек на премијауа пп пдделни ризици (дпкплку сп дпгпвпрпу за 
псигуруваое се ппкриени ризици кпи прпизлегуваау пд некплку класи на псигуруваое) и изнпсиуе на 
данпци, уакси и други урпщпци пп пснпва на премијауа и вкупнипу изнпс щуп уреба да се плауи; 
7) правп на пдлпжуваое или прекинуваое на дпгпвпрпу за псигуруваое; 
8) упаууваое на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, какп надлежен прган за супервизија на 
друщувпуп за псигуруваое дп кпе мпже да се дпсуави жалба вп пднпс на друщувауа за псигуруваое и 
псигуриуелниуе брпкерски друщува, друщувауа за засуапуваое вп псигуруваоеуп и засуапнициуе вп 
псигуру ваоеуп; 
9) нашин на ппднесуваое на пщуеунп ппбаруваое дп друщувпуп за псигуруваое, а вп слушај кпга 
дпгпвпрпу за псигуруваое е склушен преку псигуриуелнп брпкерскп друщувп и извесууваое на 
псигуреникпу за негпвауа мпжнпсу да ппбара ппмпщ пд сурана на псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп 
вп слушај на насуануваое на псигуренипу слушај; 
10) нашин на ппднесуваое на пригпвпр, пднпснп жалба прпуив рабпуеоеуп на друщувпуп за 
псигуруваое, друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп псигуриуелнп брпкерскпуп 
друщувп и нашин на впнсудскп рещаваое на сппрпви меду дпгпвпрниуе сурани и  
11) прганпу надлежен за супервизија врз рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Вп слушај на псигуруваое на живпу или псигуруваое пд ппследици на несреќен слушај сп правп на 
ппврау на еден дел пд премијауа за псигуруваое, извесууваоеуп на псигуреникпу ппкрај наведениуе 
ппдаупци пд суавпу 1 на пвпј шлен, уреба да спдржи и ппдаупци за: 
1) пснпви и криуериуми за распределба на дпбивкауа; 
2) уабела на пукупнауа вреднпсу на пплисауа; 
3) минималнауа премија и минималнпуп времеураеое на псигуруваоеуп ппуребни за капиуализација 
на дпгпвпрпу за псигуруваое и правауа кпи ги има псигуреникпу вп упј слушај; 



4) вп слушај кпга инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу, издвпени средсува кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва за упа псигуруваое, какп и сурукуурауа на влпжуваое на уие 
средсува и 
5) данпшнауа регулауива кпја се пднесува на псигуруваоеуп. 
 

Извесууваое на псигуренициуе вп уек на перипдпу на важеое на 
дпгпвпрпу за псигуруваое 

Член 51 
(1) Вп уекпу на перипдпу на важеое на дпгпвпрпу за псигуруваое пд шленпу 49 на пвпј закпн, 
друщувпуп за псигуруваое, псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп, друщувпуп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп или засуапникпу вп псигуруваоеуп се дплжни да гп извесуау псигуреникпу за: 
1) прпмена на назив, правен суауус, седищуе или адреса на друщувпуп за псигуруваое, или 
филијалауа преку кпја бил склушен дпгпвпрпу за псигуруваое преку средсувауа за јавнп 
инфпрмираое; 
2) прпмена на ппдаупциуе пд шленпу 50 на пвпј закпн или ппдаупциуе пд упшкиуе пд 1 дп 4 пд суавпу 2 
пд шленпу 50 на пвпј закпн, дпкплку уие прпмени насуанале какп резулуау на измена на некпи 
прпписи. 
(2) Вп уекпу на перипдпу на важеое на дпгпвпрпу за псигуруваое пд шленпу 50 суав (2) на пвпј закпн, 
друщувпуп за псигуруваое, псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп, друщувпуп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп или засуапникпу вп псигуруваоеуп се дплжни еднащ гпдищнп да ги извесуау 
псигуренициуе за нивнпуп ушесувп вп дпбивкауа. 
 

Спдржина на Ппщуиуе и ппсебни услпви на пплиси и извесууваоа 
за пплисиуе 

Член 52 
Тексупу на Ппщуиуе и ппсебни услпви на пплиси и извесууваоеуп пд шленпвиуе 50 и 51 на пвпј закпн, 
уреба да бидау спсуавени на јасен и разбирлив нашин на македпнски јазик. 
 

Глава 3 
Врщеое на рабпуи на псигуруваое надвпр пд уериупријауа на 

Република Македпнија 
Врщеое на рабпуи на псигуруваое вп земји шленки 

Член 53 
(1) Друщувпуп за псигуруваое преку филијала или дирекунп, мпже да врщи рабпуи на псигуруваое на 
уериупријауа на земјауа шленка, и упа за пние класи на псигуруваое за кпи има дпзвпла пд Агенцијауа 
за супервизија на псигуруваое за врщеое рабпуи на псигуруваое на уериупријауа на Република 
Македпнија, дпкплку ги испплнува услпвиуе спгласнп сп прпписиуе на уаа земја шленка. 
(2) Акп друщувпуп за псигуруваое склушува дпгпвпри за псигуруваое кпи ппкриваау ризици вп 
земјауа шленка, ќе се смеуа дека упа врщи рабпуи на псигуруваое вп уаа земја шленка. 
(3) При ппределуваое на земјауа вп кпја се ппкриваау ризициуе, ќе се применува суавпу 2 пд шленпу 
10 на пвпј закпн. 
 

Ппшеупк на врщеое на рабпуи на псигуруваое вп земја шленка 
Член 54 

(1) Друщувп за псигуруваое кпе има намера да заппшне сп врщеое на рабпуи на псигуруваое вп 
земја шленка е дплжнп за упа преухпднп да ја извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, 
приупа наведувајќи ја земјауа шленка. Извесууваоеуп спдржи ппис на рабпуиуе на псигуруваое кпи ќе 
ги врщи друщувпуп, видпу и пбемпу на рабпуа пп пдделни класи на псигуруваое, дппплнеу план за 
рабпуа, какп и ппуврда спгласнп сп суавпу 2 пд шленпу 32 на пвпј закпн. 
(2) Акп друщувпуп за псигуруваое има намера да пувпри филијала вп земја шленка, упгащ 
извесууваоеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен спдржи и: 
1) имиоа на лицауа кпи ќе управуваау сп филијалауа; 
2) адреса на филијалауа вп земјауа шленка, пд каде мпже да се дпбие дпкуменуација за филијалауа. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна најдпцна вп рпк пд еден месец, да гп ппднесе 



извесууваоеуп пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен дп надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка 
и за упа да гп извесуи друщувпуп за псигуруваое. 
(4) Кпн извесууваоеуп пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е 
дплжна дп надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка да прилпжи: 
1) дпкумену пд кпј мпже да се ууврди дека друщувпуп за псигуруваое гп пбезбедува ппуребнпуп нивп 
на маргинауа на сплвенунпсу; 
2) ппдаупци за класиуе на псигуруваое кпи друщувпуп за псигуруваое има правп да ги врщи спгласнп 
сп дпзвплауа за врщеое рабпуи на псигуруваое. 
(5) Друщувпуп за псигуруваое мпже да заппшне сп врщеое рабпуи на псигуруваое на уериупријауа на 
земја шленка, пп приемпу на извесууваоеуп пд суавпу 3 на пвпј шлен. 
(6) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 3 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе 
пдбие да ппднесе извесууваое дп надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка, акп врз пснпва 
на презенуираниуе ппдаупци и дпкуменуација пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, какп и вп зависнпсу пд 
планиранипу пбем на рабпуа, се ууврди дека друщувпуп за псигуруваое не гп пбезбедува ппуребнпуп 
нивп на маргинауа на сплвенунпсу или акп пп заппшнуваоеуп сп врщеое рабпуи на псигуруваое вп 
земјауа шленка, рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое ќе биде загрпзенп спгласнп сп правилауа за 
управуваое сп ризик. 
(7) При ппсупеое на пкплнпсуиуе пд суавпу 6 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
ќе изреше забрана друщувпуп за псигуруваое да врщи рабпуи на псигуруваое вп земјауа шленка. 
 

Прпмени вп пднпс на ппдаупциуе наведени вп извесууваоеуп 
Член 55 

(1) Пдредбиуе пд шленпу 54 на пвпј закпн ќе се применуваау и вп слушај кпга, друщувпуп за 
псигуруваое кпе заппшналп сп врщеое на рабпуи на псигуруваое вп земја шленка спгласнп сп суавпу 
5 пд шленпу 54 на пвпј закпн, има намера да гп прпщири свпеуп рабпуеое на други класи на 
псигуруваоа кпи не се наведени вп извесууваоеуп пд суавпвиуе 1 и 2 пд шленпу 54 на пвпј закпн или 
акп насуанале прпмени вп други пкплнпсуи или услпви. 
(2) Вп слушаиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да гп 
извесуи надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка спгласнп сп суавпу 3 пд шленпу 54 на пвпј 
закпн. 
(3) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна 
веднащ да гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка, дпкплку друщувпуп за 
псигуруваое ппвеќе не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу. 
 

Супервизија над врщеоеуп на рабпуи на псигуруваое вп земја 
шленка 
Член 56 

(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое спрпведува супервизија на рабпуеоеуп на филијалиуе 
на друщувп за псигуруваое вп земјауа шленка, какп и на дирекунпуп врщеое на рабпуи на 
псигуруваое вп земјауа шленка. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое мпже да ппбара пд надлежнипу прган за супервизија на 
земјауа шленка вп кпја друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи на псигуруваое, да спрпведува 
супервизија на рабпуеоеуп на филијалауа вп уаа земја шленка, акп упа е вп наспка на ппбрзп или 
ппеднпсуавнп спрпведуваое на супервизијауа или е вп спгласнпсу сп принципиуе за ефикаснпсу, 
ефекуивнпсу и екпнпмишнпсу на ппсуапкауа. Вп пвпј слушај, пвласуениуе лица на Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое мпжау да ушесувуваау вп супервизијауа кпја ја спрпведува надлежнипу 
прган за супервизија на земјауа шленка. 
(3) Акп друщувпуп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на псигуруваое вп земја шленка и ппкрај 
пппменауа пд надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка, прпдплжи да не ги ппшиуува 
закпнскиуе прпписи на уаа земја шленка, упгащ Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе преземе 
мерки за супервизија спгласнп сп пвпј закпн. Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна 
веднащ да гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка за преземениуе мерки. 
(4) Акп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ја пдземе дпзвплауа за врщеое на рабпуи на 
псигуруваое на друщувпуп за псигуруваое на уериупријауа на Република Македпнија, Агенцијауа за 



супервизија на псигуруваое е дплжна веднащ да гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на 
земјауа шленка, вп кпја друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи на псигуруваое. 
 

Ппднесуваое извещуаи за рабпуеоеуп вп земја шленка 
Член 57 

(1) Друщувп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на псигуруваое вп земја шленка, е дплжнп дп 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое да ппднесува гпдищен извещуај за рабпуеоеуп вп секпја 
земја шленка пдделнп. За рабпуиуе на псигуруваое кпи се врщау преку филијали и за рабпуиуе на 
псигуруваое кпи се изврщуваау дирекунп, се изгпувува ппсебен извещуај. 
(2) Извещуајпу пд суавпу 1 на пвпј шлен, уреба да спдржи ппдаупци за премии, щуеуи и прпвизии, 
вклушувајќи ги пние за репсигуруваое. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску ја прппищува деуалнауа спдржина на 
извещуаиуе и крајнипу рпк за ппднесуваое на исуиуе. 
(4) На бараое на надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое дпсуавува збирна инфпрмација за ппдаупциуе пд извещуаиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен. 
 

Врщеое на рабпуи на псигуруваое вп суранска земја 
Член 58 

(1) Друщувп за псигуруваое мпже да врщи рабпуи на псигуруваое вп суранска земја исклушивп преку 
филијала. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое за пснпваое и рабпуа на филијала вп суранска земја е дплжнп да 
дпбие дпзвпла пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(3) При дпнесуваое на рещение за издаваое на дпзвпла за пснпваое и рабпуа на филијала вп 
сурансувп, се применуваау пдредбиуе пд суавпвиуе 1, 2, 4, 5 и 6 пд шленпу 54 на пвпј закпн. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, исуп уака ќе пдбие да издаде дпзвпла за пснпваое и 
рабпуа на филијала вп сурансувп, акп земајќи ги предвид прпписиуе на земјауа вп кпја се пснпва 
филијалауа и/или земајќи ја предвид пракуикауа суекнауа сп примена на пвие прпписи вп уаа земја, 
ппсупи мпжнпсу серипзнп да биде пуежнауп спрпведуваоеуп на супервизијауа спгласнп сп пдредбиуе 
пд пвпј закпн. 
 

Глава 4 
Слпбпднп врщеое на рабпуи на псигуруваое пд сурана на друщувп 

за псигуруваое пд земја шленка 
 

Друщува за псигуруваое пд земја шленка 
Член 59 

(1) Друщувп за псигуруваое кпе има дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое за пдделни класи 
на псигуруваое вп земја шленка, за уие класи има правп да врщи рабпуи на псигуруваое на 
уериупријауа на Република Македпнија, преку филијала или дирекунп. 
(2) Вп пднпс на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен или филијала на 
друщувпуп на уериупријауа на Република Македпнија, ќе се применуваау следниве пдредби на пвпј 
закпн: 
1) шленпвиуе пд 49 дп 52 на пвпј закпн; 
2) шленпу 145 пд пвпј закпн и 
3) пдредбиуе пд закпнпу кпј гп уредува задплжиуелнпуп псигуруваое. 
 

Заппшнуваое сп врщеое на рабпуи на псигуруваое 
Член 60 

(1) Филијалауа на друщувп за псигуруваое пд земја шленка мпже да заппшне сп врщеое на рабпуи на 
псигуруваое вп Република Македпнија, акп надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка: 
1) ја извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за ппдаупциуе пд суавпвиуе 1 и 2 пд шленпу 54 
на пвпј закпн, за кпи бил преухпднп извесуен пд сурана на друщувпуп за псигуруваое и 
2) ја дпсуави дпкуменуацијауа спгласнп сп суав 4 пд шленпу 54 на пвпј закпн. 
(2) Филијалауа на друщувп за псигуруваое на земја шленка мпже да заппшне сп врщеое на рабпуи на 



псигуруваое вп Република Македпнија пп исуекпу на двпмесешен перипд, смеуанп пд денпу кпга 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое гп примила извесууваоеуп пд надлежнипу прган за 
супервизија на земјауа шленка, спгласнп сп суавпу 1 на пвпј шлен. 
(3) Пдредбиуе пд упшкауа 2 пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, ќе се применуваау за секпја прпмена вп 
класиуе на псигуруваое вп рамкиуе на кпи друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи на псигуруваое вп 
земјауа шленка. 
(4) Филијалауа на друщувп за псигуруваое на земја шленка е дплжна да пресуане да врщи рабпуи на 
псигуруваое вп Република Македпнија, дпкплку: 
1) надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка пдлуши дека друщувпуп за псигуруваое не 
распплага сп дпвплнп капиуал за ппнауампщнп врщеое на рабпуи на псигуруваое преку филијала, 
или 
2) исуеше дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое на друщувпуп за псигуруваое вп земјауа 
шленка. 
(5) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое пд земја шленка мпже да 
заппшне да врщи рабпуи на задплжиуелнп псигуруваое на уериупријауа на Република Македпнија, 
дпкплку дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппднесе дпкумену издаден пд сурана на 
Наципналнпуп бирп за псигуруваое сп кпј ќе се дпкаже дека друщувпуп за псигуруваое е негпв шлен 
и дека ги испплнува услпвиуе пд Закпнпу за задплжиуелнп псигуруваое вп сппбраќајпу. 
(6) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое пд земја шленка мпже да 
заппшне да врщи рабпуи на задплжиуелнп псигуруваое при урансппру или дппплниуелнп здравсувенп 
псигуруваое, дпкплку пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпбие пдпбруваое на Ппщуиуе и 
ппсебни услпви на пплиси, вп пднпс на пвие класи на псигуруваое. 
 

Супервизија на друщувп за псигуруваое на земја шленка 
Член 61 

(1) Супервизија на друщувп за псигуруваое на земја шленка кпе врщи рабпуи на псигуруваое на 
уериупријауа на Република Македпнија, спрпведува надлежнипу прган за супервизија на земјауа 
шленка. 
(2) Надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка или негпви пвласуени лица имаау правп 
неппсреднп да спрпведау супервизија на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое на уериупријауа 
на Република Македпнија. 
(3) Вп слушај на суавпу 1 пд пвпј шлен, надлежнипу прган за супервизија на земја шленка или негпви 
пвласуени лица, имаау исуи пвласууваоа какп и Агенцијауа за супервизија на псигуруваое спгласнп сп 
пдредбиуе пд шленпу 204 дп 210 на пвпј закпн. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна, на бараое на надлежнипу прган за 
супервизија на земјауа шленка, да спрпведе супервизија на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое 
пд уаа земја шленка на уериупријауа на Република Македпнија. 
(5) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпвиуе пд 1 дп 4 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое е дплжнп да спрпведе супервизија на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое пд 
земја шленка на уериупријауа на Република Македпнија, вп врска сп суавпу 2 пд шленпу 59 на пвпј 
закпн, а спгласнп сп пдредбиуе на шленпвиуе пд 204 дп 210 на пвпј закпн, 
 

Мерки на супервизија на друщува за псигуруваое пд земја шленка 
Член 62 

(1) Дпкплку друщувпуп за псигуруваое пд земја шленка на уериупријауа на Република Македпнија не 
ги ппшиуува пдредбиуе пд суавпу 2 пд шленпу 59 на пвпј закпн, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое ќе издаде наредба за пусурануваое на незакпниупсуиуе. 
(2) Акп друщувпуп за псигуруваое пд земјауа шленка не гп успгласи рабпуеоеуп вп рпк предвиден сп 
наредбауа пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна за упа да гп 
инфпрмира надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка. 
(3) За незакпниупсуиуе изврщени на уериупријауа на Република Македпнија пд сурана на друщувп за 
псигуруваое на земја шленка, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе пдреди дппплниуелна 
мерка - забрана за склушуваое на нпви дпгпвпри за псигуруваое, дпкплку насуанау пкплнпсуиуе 
наведени вп упшкауа 10 пд суавпу 2 на шленпу 167 пд пвпј закпн. 



(4) Пред да се пдреди меркауа пд суавпу 3 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е 
дплжна за упа да гп инфпрмира надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка. 
(5) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 4 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
мпже привременп да изреше забрана за склушуваое нпви дпгпвпри за псигуруваое на друщувпуп за 
псигуруваое пд земја шленка, без преухпднп да гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на 
земјауа шленка, акп упа е за защуиуа на инуересиуе на псигуренициуе. 
(6) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да гп инфпрмира надлежнипу прган за 
супервизија на земјауа шленка и Еврппскауа кпмисија вп најкраупк мпжен рпк за привременпуп 
изрекуваое на забрана за склушуваое нпви дпгпвпри за псигуруваое, 
 

Глава 5 
Врщеое на рабпуи на псигуруваое пд сурана на суранскп друщувп 

за псигуруваое 
Врщеое на рабпуи на псигуруваое пд сурана на суранскп друщувп 

за псигуруваое 
Член 63 

(1) Суранскп друщувп за псигуруваое мпже да врщи рабпуи на псигуруваое на уериупријауа на 
Република Македпнија исклушивп преку филијала. 
(2) За пснпваое и рабпуа на филијала на суранскп друщувп за псигуруваое уреба да бидау испплнеуи 
следниве услпви: 
1) сп рабпуеоеуп на филијалауа да управуваау двајца меначери, на кпи ќе се применуваау пдредбиуе 
на шленпвиуе пд 22 дп 25 и 27 пд пвпј закпн; 
2) филијалауа уреба да биде сппдвеунп кадрпвски, уехнишки и прганизаципнп псппспбена за врщеое 
на рабпуиуе предвидени сп планпу за рабпуа на филијалауа; 
3) филијалауа уреба да има дпвплнп капиуал на распплагаое, пдредбиуе пд шленпвиуе 75 или 76 на 
пвпј закпн ќе се применуваау вп пднпс на капиуалпу на филијалауа и 
4) филијалауа е дплжна, на уериупријауа на Република Македпнија да распплага сп средсува вп изнпс 
пд најмалку една пплпвина пд гаранунипу фпнд пд шленпу 77 суав (2) на пвпј закпн, какп и на ппсебна 
смеука вп Нарпднауа банка на Република Македпнија да деппнира паришни средсува какп 
пбезбедуваое за ппкриваое на пбврскиуе щуп прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое склушени 
на уериупријауа на Република Македпнија и/или за ппкриваое на ризици вп Република Македпнија и 
упа вп изнпс пд една шеувруина пд гаранунипу фпнд пд шленпу 77 суав (2) на пвпј закпн (вп 
науампщнипу уексу: гарануен деппзиу). 
(3) Вп врска сп рабпуеоеуп на филијалауа на суранскп друщувп за псигуруваое ќе се применуваау 
следниве пдредби пд пвпј закпн: 
1) шленпу пд 49 дп 52 на пвпј закпн; 
2) шленпу 145 пд пвпј закпн; 
3) пдредбиуе пд закпнпу кпј гп уредува задплжиуелнпуп псигуруваое, и 
4) пдредбиуе пд Делпвиуе 4, 5 и 7 на пвпј закпн. 
(4) Вп врска сп супервизијауа на суранскп друщувп за псигуруваое и негпва филијала пснпвана на 
уериупријауа на Република Македпнија, ќе се применуваау пдредбиуе пд Делпу 11 на пвпј закпн. 
 

Дпзвпла за пснпваое на филијала 
Член 64 

(1) Суранскп друщувп за псигуруваое е дплжнп за пснпваое и рабпуа на филијала на уериупријауа на 
Република Македпнија, да дпбие дпзвпла за пснпваое и рабпуа пд Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(2) Кпн бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за пснпваое и рабпуа на филијала на суранскп друщувп за 
псигуруваое се прилпжува: 
1) суаууу на филијалауа; 
2) примерпк пд рещениеуп за упис вп ургпвскипу регисуар или друг релевануен регисуар щуп се впди 
вп државауа вп кпја се напда седищуеуп на друщувпуп за псигуруваое кпе ја пснпва филијалауа; 
3) суаууу и други акуи кпи гп регулираау рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое кпе ја пснпва 
филијалауа; 



4) ревидирани финансиски извещуаи за ппследниуе ури делпвни гпдини на друщувпуп за 
псигуруваое кпе ја пснпва филијалауа; 
5) дпкумену сп ппдаупци за сппсувенициуе и изнпспу на акции сп правп на управуваое вп друщувпуп 
за псигуруваое кпе ја пснпва филијалауа, дпкплку вп дпкуменупу пд упшкауа 2 на пвпј суав не се 
наведени сппсувенициуе на друщувпуп за псигуруваое кпе ја пснпва филијалауа; 
6) примерпк пд рещениеуп за упис вп ургпвскипу регисуар или релевануен регисуар пд земјауа вп кпја 
се напда седищуеуп на правниуе лица кпи имаау квалификуванп ушесувп вп друщувпуп за псигуруваое 
кпе ја пснпва филијалауа; 
7) план на рабпуа за перипд пд две гпдини, спгласнп сп шленпу 38 пд пвпј закпн; 
8) изјава дека филијалауа ќе впди евиденција и ќе ја шува целпкупнауа дпкуменуација вп пднпс на 
свпеуп рабпуеое вп седищуеуп на филијалауа вп Република Македпнија; 
9) дппплниуелна дпкуменуација сп кпја се ппуврдува дека е пбезбеден минимален капиуал, какп и 
дека е деппниран гаранунипу деппзиу и 
10) дпкуменуација пд кпја се ууврдува дека филијалауа е кадрпвски, уехнишки и прганизаципнп 
псппспбена за врщеое на рабпуиуе наведени вп бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за пснпваое и 
рабпуа на филијала. 
(3) Вп пднпс на издаваое на дпзвпла за пснпваое и рабпуа на филијала на суранскпуп друщувп за 
псигуруваое, сппдвеунп се применуваау пдредбиуе на шленпвиуе пд 32 дп 34 на пвпј закпн. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе пдбие да издаде дпзвпла за пснпваое на филијала 
на суранскп друщувп за псигуруваое, дпкплку: 
1) земајќи ги предвид прпписиуе на земјауа вп кпја се напда седищуеуп на друщувпуп за псигуруваое 
кпе ја пснпва филијалауа, и/или земајќи ја предвид пракуикауа суекнауа сп примена на пвие прпписи, 
ппсупи мпжнпсу серипзнп да биде пуежнауп спрпведуваоеуп на супервизијауа спгласнп сп пдредбиуе 
пд пвпј закпн, или 
2) друщувауа за псигуруваое сп седищуе вп Република Македпнија не мпжау да врщау рабпуи на 
псигуруваое вп земјауа вп кпја се напда седищуеуп на друщувпуп за псигуруваое кпе ја пснпва 
филијалауа, или акп ппради прпписиуе на уаа земја или пракуика суекнауа сп примена на пвие 
прпписи, друщувауа за псигуруваое сп седищуе вп Република Македпнија немаау кпнкуренуска 
мпжнпсу за врщеое на рабпуи на псигуруваое, какп и наципналниуе друщува за псигуруваое. 
 

Ппсебни пдредби за пснпваое и рабпуа на филијала на щвајцарскп 
друщувп за псигуруваое 

Член 65 
(1) Пред да се дпнесе рещение за даваое дпзвпла за пснпваое и рабпуа на филијала на щвајцарскп 
друщувп за псигуруваое, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да гп извесуи и впеднп 
да ппбара мислеое пд надлежнипу прган за супервизија на Швајцарскауа кпнфедерација. Акп за 
перипд пд ури месеци пд приемпу на извесууваоеуп, надлежнипу прган за супервизија на 
Швајцарскауа кпнфедерација не даде пдгпвпр, ќе се смеуа дека не ппсупи прешка за пувпраое и 
рабпуа на филијалауа. 
(2) Пред да се дпнесе рещение за пдземаое на дпзвплауа за пснпваое и рабпуа на филијала на 
щвајцарскп друщувп за псигуруваое, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да гп 
извесуи и впеднп да ппбара мислеое пд надлежнипу прган за супервизија на Швајцарскауа 
кпнфедерација. Акп вп перипдпу пред да се дпбие мислеоеуп, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое изреше забрана за склушуваое дпгпвпри за псигуруваое на филијалауа на щвајцарскпуп 
друщувп за псигуруваое, за упа веднащ уреба гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на 
Швајцарскауа кпнфедерација. 
 

VI. Спгласнпсу 
Спгласнпсу 

Член 66 
(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да бара преухпдна спгласнпсу пд Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое за: 
1) измена на суаууупу; 
2) измена на акупу за пснпваое; 



3) влпжуваоа на друщувпуп за псигуруваое вп акции и удели вп другп правнп лице кпи изнесуваау 
ппвеќе пд 10% пд капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое; 
4) именуваое на шленпви на прганпу на управуваое и 
5) измена на назив и седищуе на друщувп за псигуруваое. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску гп прппищува нашинпу, ппсуапкауа и 
дпкуменуацијауа ппуребна за дпбиваое спгласнпсу пд суавпу 1 на пвпј шлен. 
 

IV. УПРАВУВАОЕ СП РИЗИК 
Глава 1 

Ппщуи пдредби Управуваое сп ризик 
Член 67 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп вп секпе време да распплага сп сппдвеуен капиуал вп пднпс 
на пбемпу на рабпуа и класиуе вп рамкиуе на кпи врщи рабпуи на псигуруваое, какп и ризициуе на 
кпи е излпженп при врщеое на уие рабпуи (вп науампщнипу уексу: капиуал). 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да рабпуи на нашин кпј ќе пбезбеди, ризициуе на кпј е 
излпженп друщувпуп за псигуруваое при врщеое на рабпуи на псигуруваое, да не ги надминува 
пгранишуваоауа предвидени сп пвпј закпн. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да рабпуи на нашин кпј ќе пвпзмпжи, вп секпе време да ги 
намири присуигнауиуе дплгпви (ликвиднпсу), какп и редпвнп да ги ппкрива сиуе свпи пбврски 
(сплвенунпсу). 
 

Глава 2 
Капиуал на друщувпуп за псигуруваое  
Капиуал на друщувпуп за псигуруваое 

Член 68 
Капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое се спсупи пд пснпвен и дппплниуелен капиуал и се 
пресмеуува на нашин ууврден спгласнп сп пдредбиуе пд пваа глава. 
 

Пснпвен капиуал 
Член 69 

(1) При пресмеука на пснпвнипу капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое ќе се земау предвид 
следниве суавки: 
1) уплауен акципнерски капиуал сп исклушпк на уплауенипу акципнерски капиуал пд кумулауивниуе 
приприуеуни акции; 
2) резерви на друщувпуп (закпнски и суауууарни), кпи не прпизлегуваау пд дпгпвприуе за 
псигуруваое; 
3) пренесена нераспределена дпбивка и 
4) нераспределена дпбивка пд уекпвнауа гпдина (пп пдбиваое на данпциуе и другиуе придпнеси, 
какп и дивидендауа предвидена за исплауа), дпкплку изнпспу на дпбивка е ппуврден пд пвласуен 
ревизпр. 
(2) При пресмеука на пснпвнипу капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое следниве суавки ќе се 
смеуаау за пдбивни: 
1) сппсувени акции кпи ги ппседува друщувпуп за псигуруваое; 
2) дплгпрпшни немауеријални средсува; 
3) пренесена неппкриена загуба и загуба пд уекпвнауа гпдина и 
4) други ппуенцијални пбврски кпи друщувпуп за псигуруваое има пбврска да ги прикаже вп 
впнбилансна евиденција. 
 

Резерви на сигурнпсу 
Член 70 

(1) Резерви на сигурнпсу се средсува наменеуи за ппкриваое на пбврскиуе пд дпгпвприуе за 
псигуруваое вп ппдплг временски перипд. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп вп резервиуе на сигурнпсу да издвпи најмалку една уреуина 
пд псуваренауа дпбивка искажана пп финансискиуе извещуаи, акп дпбивкауа не се кприсуи за 



ппкриваое на загубиуе пд преухпдниуе гпдини. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое щуп фпрмиралп резерви на сигурнпсу најмалку вп висина на 50% пд 
псуваренауа прпсешна премија на псигуруваое вп ппследниуе две гпдини, при щуп премииуе пд 
преухпдниуе гпдини се згплемуваау за индекспу на ппрасупу на цениуе на малп, смеуајќи ја и гпдинауа 
за кпја се расппредува псуваренауа дпбивка, не е дплжнп да издвпјува пд дпбивкауа вп резервиуе на 
сигурнпсу. 
(4) На друщувауа за псигуруваое не се применува шленпу 485 пд Закпнпу за ургпвски друщува щуп се 
пднесува на ппщуауа задплжиуелна резерва. 
 

Дппплниуелен капиуал 
Член 71 

(1) При пресмеука на дппплниуелнипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое ќе се земау предвид 
следниве суавки: 
1) уплауен акципнерски капиуал пд кумулауивни приприуеуни акции; 
2) субпрдинирани дплжнишки инсуруменуи; 
3) харуии пд вреднпсу сп неппределен рпк на присуигнуваое. 
(2) При пресмеука на капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое, дппплниуелнипу капиуал пд суавпу 1 на 
пвпј шлен, ќе се земе предвид самп вп изнпс не ппвеќе пд 50% пд пснпвнипу капиуал пд шленпу 69 на 
пвпј закпн. 
(3) Субпрдинирани дплжнишки инсуруменуи, се харуии пд вреднпсу и други финансиски инсуруменуи, 
кпи вп слушај на суешај или ликвидација на издавашпу, мпжау да се наплауау самп ппсле намируваое 
на другиуе дплгпви на издавашпу, и кпи сппред нивнпуп дпсуасуваое и други каракуерисуики се 
сппдвеуни за ппкриваое на мпжниуе загуби кпи насуанале какп резулуау на ризициуе на кпи е 
излпженп друщувпуп зa псигуруваое. 
 

Пресмеука на капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое 
Член 72 

При пресмеука на капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое, изнпспу на пснпвнипу и дппплниуелнипу 
капиуал ќе се намали за следниве суавки: 
1) влпжуваоа на друщувпуп за псигуруваое вп акции или субпрдинирани дплжнишки инсуруменуи 
издадени пд другп друщувп за псигуруваое или друга финансиска инсуиууција кај кпи друщувпуп за 
псигуруваое има удел пд ппвеќе пд 10%, какп и други влпжуваоа вп уие субјекуи, кпи се вклушени вп 
пресмеукауа на капиуалпу на уие субјекуи и 
2) влпжуваоа на друщувп за псигуруваое вп акции или субпрдинирани дплжнишки инсуруменуи, 
издадени пд друщува за псигуруваое или финансиски инсуиууции псвен пние наведени вп упшкауа 1 
на пвпј суав, кпи се вп изнпс ппгплем пд 10% пд капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое пресмеуан 
пред пдбиваое на суавкиуе наведени вп упшкауа 1 и пваа суавка. 
 

Влпжуваое на капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое 
Член 73 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги држи средсувауа пд капиуалпу на друщувпуп на смеуки 
и вп пласмани вп Република Македпнија. 
(2) Пдделниуе пгранишуваоа за влпжуваоа на капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое мпжау да 
изнесуваау најмнпгу дп: 
1) 60% пд капиуалпу за влпжуваоа вп недвижнпсуи, какп и капиуални влпжуваоа вп други друщува за 
псигуруваое, финансиски инсуиууции и други правни лица и 
2) 15% пд капиуалпу за влпжуваоа вп акпнуации и заеми щуп друщувпуп сппред Ппщуиуе услпви на 
псигуруваоеуп ги пдпбрува сп презенуација на сппсувениуе пплиси за кпи премијауа е навременп 
уплауена, при щуп пдделнпуп влпжуваое на друщувпуп за псигуруваое вп вакви заеми не мпже да 
надмине 1% пд капиуалпу. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое мпже да ги влпжува средсувауа на капиуалпу вп банки (псвен за 
капиуални влпжуваоа) и да пдпбрува заеми на правни лица сп пбезбедуваое на банкарска гаранција 
непгранишенп, приупа ппшиуувајќи ги принципиуе на ликвиднпсу, сигурнпсу и ренуабилнпсу. 
(4) Заемиуе пд суавпу 3 на пвпј шлен се пдпбруваау сп рпк на враќаое најмнпгу дп една гпдина. 



(5) Вкупниуе финансиски влпжуваоа на друщувпуп за псигуруваое вп една банка мпжау да 
изнесуваау најмнпгу дп 25% пд капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое. 
(6) Вкупниуе финансиски влпжуваоа на друщувпуп за псигуруваое кај ппединешен субјеку кпј не е 
банка, мпжау да изнесуваау најмнпгу дп 10% пд капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое. 
(7) Ппд вкупни финансиски влпжуваоа вп смисла на пвпј шлен се смеуаау капиуални влпжуваоа на 
друщувпуп за псигуруваое (влпжуваоа вп акции), купени дплжнишки харуии пд вреднпсу, дадени 
заеми, дадени деппзиуи вп банки, какп и пресмеуана камауа пп пснпва на пвие влпжуваоа. 
(8) Ппд вкупни влпжуваоа вп смисла на пвпј шлен се смеуаау вкупни финансиски влпжуваоа и 
влпжуваоа вп недвижнпсуи (земјищуе и градежни пбјекуи). 
 

Прпписи за управуваое сп ризик 
Член 74 

Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску ќе ги прппище: 
1) нашинпу и суепенпу дп кпј пдредени суавки ќе се кприсуау при пресмеука на капиуалпу и 
ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу на друщувпуп за псигуруваое; 
2) видпви и ппис на суавки щуп ќе се земау предвид при пресмеука на капиуалпу на друщувпуп за 
псигуруваое; 
3) каракуерисуики на субпрдинираниуе дплжнишки инсуруменуи пд суавпу 3 на шленпу 71 пд пвпј 
закпн; 
4) правила за пресмеука на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу на друщувпуп за 
псигуруваое спгласнп сп шленпу 75 или шленпу 76 пд пвпј закпн; 
5) правила и минимални суандарди за пресмеука на уехнишкиуе резерви; 
6) видпви и каракуерисуики на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва, какп и деуални пласираоа и пгранишуваое на уие влпжуваоа и 
нивнп вреднуваое; 
7) меупд за пресмеука на изнпспу на максималнп ппкриуие на друщувпуп за псигуруваое вп уабелауа 
за максималнп ппкриуие и меупдпу за пресмеууваое на максимална мпжна щуеуа; 
8) меупд за пресмеука на кпефициенуиуе на ликвиднпсу и минимална ликвиднпсу и 
9) деуална спдржина на извещуаиуе пд шленпу 104 на пвпј закпн, какп и крајни рпкпви и нашини на 
извесууваое. 
 

Ппуребнп нивп на маргинауа на сплвенунпсу на друщувауа за 
псигуруваое кпи врщау рабпуи на неживпунп псигуруваое 

Член 75 
(1) Капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на неживпунп псигуруваое и/или 
репсигуруваое вп секпе време уреба да биде барем еднакпв на ппуребнпуп нивп на маргинауа на 
сплвенунпсу на друщувпуп за псигуруваое, кпе се пресмеуува сп примена на меупдпу суапка на 
премија или меупдпу - суапка на щуеуа, вп зависнпсу пд упа кпј ќе даде ппвиспк резулуау. 
(2) Сп примена на меупдпу суапка на премија, ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу се 
пресмеуува на следнипв нашин: 
1. Вкупнипу изнпс на брууп пплисирани премии за псигуруваое и репсигуруваое вп ппследнауа 
делпвна гпдина, се намалува за изнпспу на супрнираниуе, пднпснп пупищаниуе изнпси на премија вп 
уаа делпвна гпдина. 
2. Вака дпбиенипу изнпс: 
- вп висина дп 10.000.000 ЕВРА се мнпжи сп 0.18 и 
- псуаупкпу над 10.000.000 ЕВРА се мнпжи сп 0.16. 
1) Резулуаупу пд примена на пвпј меупд се дпбива кпга збирпу пд двауа прпизвпда пд упшкауа 2 на 
пвпј суав се мнпжи сп кпефициенупу (нп не ппмал пд 50%) дпбиен какп резулуау на: 
- вкупнипу изнпс на брууп исплауениуе щуеуи вп ппследнауа делпвна гпдина, исклушувајќи ги щуеуиуе 
ппкриени сп репсигуруваое и 
- вкупнипу изнпс на брууп исплауениуе щуеуи вп ппследнауа делпвна гпдина, вклушувајќи ги щуеуиуе 
ппкриени сп репсигуруваое. 
(3) Сп примена на меупдпу суапка на щуеуи, ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу се 
пресмеуува на следнипв нашин: 



1. Вкупнипу изнпс на брууп исплауени щуеуи за псигуруваое и репсигуруваое вп ппследниуе ури 
делпвни гпдини, згплемен за брууп резервиуе за щуеуи пп пснпва на псигуруваое и репсигуруваое на 
крајпу на ппследнауа делпвна гпдина пд перипдпу, и намален за брууп резервиуе за щуеуи пп пснпва 
на псигуруваое и репсигуруваое на ппшеупкпу на упј перипд, се дели сп 3. 
2. Вака дпбиенипу изнпс: 
- вп висина дп 7.000.000 ЕВРА се мнпжи сп 0.26 и 
- псуаупкпу над 7.000.000 ЕВРА се мнпжи сп 0.23. 
3) Резулуаупу пд примена на пвпј меупд се дпбива кпга збирпу пд двауа прпизвпда пд упшкауа 2 на 
пвпј суав ќе се ппмнпжи сп кпефициенупу (нп не ппмал пд 50%) дпбиен какп резулуау на: 
- вкупнипу изнпс на брууп исплауениуе щуеуи вп ппследнауа делпвна гпдина, исклушувајќи ги щуеуиуе 
ппкриени сп репсигуруваое и 
- вкупнипу изнпс на брууп исплауениуе щуеуи вп ппследнауа делпвна гпдина, вклушувајќи ги щуеуиуе 
ппкриени сп репсигуруваое. 
(4) Друщувауа за псигуруваое кпи врщау псигуруваое на еден или ппвеќе ризици: кредиуи и 
гаранции, луоа, град или мраз, при пресмеука на изнпспу пд суавпу 3 упшка 1 на пвпј шлен, гп земаау 
предвид перипдпу пд ппследниуе седум делпвни гпдини, при щуп исуипу се дели сп 7. 
(5) Ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу за ппшеунауа делпвна гпдина пд рабпуеоеуп на 
друщувпуп за псигуруваое се пресмеуува самп сп примена на меупдпу суапка на премија: 
(6) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу вп пднпс 
на здравсувенпуп псигуруваое на кпе се применуваау уабелиуе на верпјаунпсу и пресмеукиуе слишни 
на живпунп псигуруваое, ќе биде еднаквп на една уреуина пд ппуребнпуп нивп на маргинауа на 
сплвенунпсу пд суавпу 1 на пвпј шлен, или еднаквп на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу 
пд суавпу 2 на шленпу 76 пд пвпј, закпн, ппд услпв исупуп да биде ппвиспкп, какп и да се испплнеуи 
следниве услпви: 
1) премииуе на псигуруваое да се пресмеуани врз пснпва на пресмеукиуе на верпјаунпсу, кприсуејќи 
акууарска пснпва; 
2) вп пднпс на пва псигуруваое, издвпени се ппсебни резерви за суарпсу пд сурана на друщувпуп за 
псигуруваое; 
3) премииуе на псигуруваое вклушуваау дппплниуелна премија за сигурнпсу; 
4) пп исуекпу на најмнпгу ури гпдищен перипд, друщувпуп за псигуруваое гп изгубилп правпуп да ги 
прекине дпгпвприуе за псигуруваое и 
5) друщувпуп за псигуруваое предвидува мпжнпсу за згплемуваое на премииуе или намалуваое на 
пбврскиуе на друщувпуп за псигуруваое. 
 

Пресмеука на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу на 
друщувауа за псигуруваое кпи врщау рабпуи на псигуруваое на 

живпу 
Член 76 

(1) Капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на псигуруваое на живпу вп секпе 
време, уреба да биде барем еднакпв на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу кпја се 
пресмеуува какп збир пд резулуауиуе дпбиени пд суавпвиуе 2 и 3 на пвпј шлен. 
(2) Првипу резулуау се пресмеуува на следнипв нашин: 
1. Вкупнипу изнпс на мауемауишкауа резерва на ппследнипу ден пд преухпднауа делпвна гпдина, 
вклушувајќи ја мауемауишкауа резерва пп пснпва на псигуруваое ппкриенп сп репсигуруваое се 
мнпжи сп 0.04; 
2. Прпизвпдпу пд упшкауа 1 на пвпј суав се мнпжи сп кпефициенупу пд ппследнауа делпвна гпдина (нп 
не ппмал пд 85%) дпбиен какп резулуау на: 
- вкупнипу изнпс на мауемауишкауа резерва на ппследнипу ден пд преухпднауа делпвна гпдина, 
исклушувајќи ја мауемауишкауа резерва пп пснпва на псигуруваое ппкриенп сп репсигуруваое и 
вкупнипу изнпс на мауемауишкауа резерва на ппследнипу ден пд преухпднауа делпвна гпдина, 
вклушувајќи ја мауемауишкауа резерва пп пснпва на псигуруваое ппкриенп сп репсигуруваое. 
(3) Вуприпу резулуау се пресмеуува за пние класи на псигуруваое кај кпи ризишнипу капиуал не е 
негауивен брпј, и упа на следнипв нашин: 
1. Вкупнипу изнпс на ризишен капиуал на ппследнипу ден пд преухпднауа делпвна гпдина, вклушувајќи 



гп изнпспу на ризишен капиуал пп пснпва на псигуруваое ппкриенп сп репсигуруваое се мнпжи сп 
0.003; 
2. Прпизвпдпу пд упшка 1 пд пвпј суав се мнпжи сп кпефициенупу за ппследнауа делпвна гпдина (нп не 
ппмал пд 50%) дпбиен какп резулуау на: 
- вкупнипу изнпс на ризишен капиуал на ппследнипу ден пд преухпднауа делпвна гпдина, исклушувајќи 
гп изнпспу на ризишен капиуал пп пснпва на псигуруваое ппкриенп сп репсигуруваое; и 
- вкупнипу изнпс на ризишен капиуал на ппследнипу ден пд преухпднауа делпвна гпдина, вклушувајќи 
гп изнпспу на ризишен капиуал пп пснпва на псигуруваое ппкриенп сп репсигуруваое. 
(4) Ризишнипу капиуал пд суавпу 3 на пвпј шлен, преусуавува разлика меду сумауа на псигуруваое вп 
слушај на смру и издвпенауа мауемауишка резерва. 
(5) При пресмеууваое на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу на друщувауа за псигуруваое 
кпи врщау рабпуи на псигуруваое на живпу вп слушај на смру, изнпспу пд суавпу 3 упшка 1 на пвпј шлен 
се мнпжи сп 0.001 акп дпгпвпрпу за псигуруваое е склушен за перипд дп ури гпдини, пднпснп 0.0015 
акп дпгпвпрпу за псигуруваое е склушен за перипд ппгплем пд ури, а ппмал пд пеу гпдини. 
(6) Кпга друщувпуп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на псигуруваое на живпу врщи дппплниуелнп 
псигуруваое, кпе се пднесува на псигуруваое пд лишни ппвреди вклушувајќи и несппспбнпсу за 
рабпуа, псигуруваое пд смру какп резулуау на незгпда, какп и псигуруваое пд инвалидиуеу какп 
резулуау на незгпда или бплесу, ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу за пвие класи на 
псигуруваое се пресмеуува на следнипв нашин: 
1. Вкупнипу изнпс на брууп премииуе за псигуруваое и репсигуруваое вп ппследнауа делпвна гпдина, 
се намалува за изнпспу на супрнираниуе, пднпснп пупищаниуе изнпси на премија вп уаа делпвна 
гпдина; 
2. Вака дпбиенипу изнпс: 
- вп висина дп 10.000.000 ЕВРА се мнпжи сп 0.18 и 
- псуаупкпу над 10.000,000 ЕВРА се мнпжи сп 0.16; 
3. Збирпу на двауа прпизвпда пд упшкауа 2 на пвпј суав ќе се ппмнпжи сп кпефициенупу пд ппследнауа 
делпвна гпдина (нп не ппмал пд 50%) дпбиен какп резулуау на: 
- изнпспу на брууп исплауениуе щуеуи вп ппследнауа делпвна гпдина, исклушувајќи ги щуеуиуе 
ппкриени сп репсигуруваое и 
- изнпспу на брууп исплауениуе щуеуи вп ппследнауа делпвна гпдина, вклушувајќи ги щуеуиуе 
ппкриени сп репсигуруваое. 
(7) Псвен пдредбиуе вп суавпу 1 пд пвпј шлен, ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу вп пднпс 
на псигуруваое на средсува за исплауа спгласнп сп шленпу 5 суав 1 упшка 23 пд пвпј закпн, се 
пресмеуува сппред првипу резулуау пд суавпу 2 на пвпј шлен. 
(8) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу вп пднпс 
на псигуруваое на живпу вп врска сп удели вп инвесуиципни фпндпви спгласнп сп шленпу 5 суав 1 
упшка 21 пд пвпј закпн, се пресмеуува на следнипв нашин: 
1) акп псигуреникпу има правп на гарануиранп минималнп плаќаое, ппуребнпуп нивп на маргинауа 
на сплвенунпсу се пресмеуува сппред првипу резулуау пд суавпу 2 на пвпј шлен; 
2) акп инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу, ппуребнпуп нивп на маргинауа на 
сплвенунпсу се пресмеуува сппред првипу резулуау пд суавпу 2 на пвпј шлен, при щуп изнпспу пд 
суавпу 2 упшка 1 се мнпжи сп 0.01 и 
3) акп ризикпу вп слушај на смру е на упвар на друщувпуп за псигуруваое, резулуаупу пд суавпу 3 уреба 
да се дпдаде на резулуаупу пд упшкауа 1 или 2 на пвпј суав. 
(9) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу вп пднпс 
на упнуина (здружение на ренуиери), спгласнп сп шленпу 5 суав 1 упшка 22 пд пвпј закпн, е еднаквп на 
0.01 пд вреднпсуа на капиуализираниуе средсува. 
 

Гарануен фпнд 
Член 77 

(1) Гаранунипу фпнд гп спшинуваау суавкиуе кпи влегуваау вп пресмеука на капиуалпу пд шленпу 68 на 
пвпј закпн. 
(2) Гаранунипу фпнд не смее да биде ппнизпк пд една уреуина пд ппуребнпуп нивп на маргинауа на 
сплвенунпсу пд шленпу 75 или 76 на пвпј закпн. 



(3) Гаранунипу фпнд на друщувпуп за псигуруваое, ппкрај пдредбиуе пд суавпу (2) на шлен, не смее да 
биде ппнизпк пд: 
1) 2.000.000 евра акп друщувпуп врщи рабпуи на псигуруваое вп пдделни класи на псигуруваое вп 
групауа на неживпунп псигуруваое; 
2) 3.000.000 евра, акп друщувпуп врщи рабпуи на псигуруваое вп сиуе класи на псигуруваое вп 
групауа на неживпунп псигуруваое, пднпснп вп пдделни класи на псигуруваое пд шленпу 5 упшки 10, 
11, 12, 13, 14 и 15 на пвпј закпн; 
3) 3.000.000 евра акп друщувпуп врщи рабпуи на псигуруваое вп една или сиуе класи на псигуруваое 
вп групауа на псигуруваое на живпу и 
4) 4.500.000 евра акп друщувпуп врщи рабпуи на репсигуруваое. 
(4) Вп слушај кпга друщувпуп за псигуруваое ппкрива ризици пд две или ппвеќе класи на неживпунп 
псигуруваое, при ппределуваое на изнпспу на акципнерски капиуал, ќе се земе предвид 
прппищанипу изнпс на гаранунипу фпнд пд суавпу 3 на пвпј шлен, за пнаа класа на псигуруваое за кпја 
изнпспу на гарануен фпнд е највиспк. 
 

Премија 
Член 78 

(1) Премијауа за псигуруваое се спсупи пд уехнишка премија и дел на премијауа за врщеое на 
дејнпсуа на псигуруваоеуп. 
(2) Технишкауа премија е дел пд премијауа наменеу за испплнуваое на пбврскиуе пд дпгпвприуе за 
псигуруваое. 
 

Премија за псигуруваое на живпу 
Член 79 

Премијауа за псигуруваое на живпу се спсупи пд: 
1) дел пд премија на име мауемауишка резерва -щуеден дел; 
2) дел пд премија на име ризикп премија и 
3) дел пд премија на име урпщпци за рабпуеое на друщувпуп за псигуруваое. 
 

Глава 3 
Технишки резерви Технишки резерви 

Член 80 
(1) Заради урајнп пбезбедуваое на изврщуваоеуп на пбврскиуе пп дпгпвприуе за псигуруваое, 
друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да фпрмира уехнишки резерви, кпи се спсупјау пд: 
1) резерви за пренпсни премии; 
2) резерви за бпнуси и пппусуи; 
3) резерви за щуеуи и 
4) други уехнишки резерви. 
(2) Друщувауа за псигуруваое пп преухпдна спгласнпсу пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, 
ппкрај пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпжау да издвпјуваау и еквилизаципна резерва вп пднпс 
на пние класи на псигуруваое кај кпи врз пснпва на суауисуишки ппдаупци мпже да се пшекува 
знашиуелнп пусуапуваое вп гпдищнипу изнпс на насуанауи щуеуи. 
(3) Пп исклушпк на суавпу (2) пд пвпј шлен друщувауа за псигуруваое се дплжни да издвпјуваау 
еквилизаципна резерва пд суавпу (1) на пвпј шлен вп пднпс на класауа на псигуруваое пд шленпу 5 
упшка 14 на пвпј закпн. 
(4) Друщувпуп за псигуруваое кпе врщи псигуруваое на живпу и/или други псигуруваоа за кпи се 
пднесуваау уабелиуе на верпјаунпсу и пресмеукиуе кпи се слишни сп псигуруваоеуп на живпу се 
дплжни, исуп уака да издвпјау и мауемауишка резерва вп ууврден прпцену пд уплауениуе премии пп 
пвие псигуруваоа, спгласнп сп уехнишкиуе пснпви. 
(5) Друщувпуп за псигуруваое кпе склушува псигуриуелни пплиси кај кпи инвесуиципнипу ризик е на 
упвар на псигуреникпу, исуп уака е дплжнп, вп пднпс на уие псигуриуелни пплиси да издвпи ппсебни 
средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви. 
 

Резерви за пренпсни премии 



Член 81 
Резерви за пренпсни премии се издвпјуваау вп висина на пнпј дел пд премијауа щуп се пренесува вп 
иднипу пресмеукпвен перипд вп сразмер меду исуешенипу псигуриуелен перипд и препсуанауипу 
перипд дп исуекпу на дпгпвпрпу за псигуруваое. 
 

Резерви за бпнуси и пппусуи 
Член 82 

Резервиуе за бпнуси и пппусуи се издвпјуваау вп висина еднаква на сумиуе кпи псигуренициуе имаау 
правп да ги примау врз пснпва на: 
1) правп на ушесувп вп дпбивкауа какп и други права кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое 
(бпнуси); 
2) правп на делумнп намалуваое на премииуе (пппусуи) и 
3) правп на враќаое на еден дел пд премијауа кпја се пднесува на неискприсуенипу перипд на 
псигуруваое кпј се дплжи на преранп прекинуваое на псигуруваоеуп (пукажуваое). 
 

Резерви за щуеуи 
Член 83 

(1) Резерви за щуеуи се издвпјуваау вп висина на прпценеуиуе пбврски кпи друщувпуп за псигуруваое 
е дплжнп да ги намири, врз пснпва на дпгпвприуе за псигуруваое каде щуп псигуренипу насуан се 
ппјавил дп крајпу на пресмеукпвнипу перипд, без пглед дали насуанпу е пријавен, вклушувајќи ги сиуе 
урпщпци кпи прпизлегуваау пд ненавременпуп 
изврщуваое на пбврскиуе на друщувауа за псигуруваое пп кпмплеуирани пущуеуни бараоа. 
(2) Резервиуе за щуеуи ппкрај прпценеуиуе пбврски за пријавени, а се ущуе неликвидирани щуеуи, ги 
вклушуваау и прпценеуиуе пбврски за насуанауи, а непријавени щуеуи. 
 

Мауемауишка резерва 
Член 84 

(1) Мауемауишкауа резерва се издвпјува вп висина на сегащнауа вреднпсу на прпценеуиуе идни 
пбврски на друщувпуп за псигуруваое кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое, намалени за 
сегащнауа вреднпсу на идниуе премии кпи уреба да се плауау врз пснпва на уие дпгпвпри. 
(2) Мауемауишкауа резерва се пресмеуува сп кприсуеое на сппдвеуни акууарски прпценки, приупа 
земајќи ги предвид сиуе идни пбврски на друщувпуп за псигуруваое кпи прпизлегуваау пд 
ппединешниуе дпгпвпри за псигуруваое, вклушувајќи гп и следнпвп: 
1) гарануирани плаќаоа на кпи псигуренициуе имаау правп; 
2) бпнуси на кпи псигуреникпу има правп, ппединешнп или заеднп сп други псигуреници без пглед на 
видпу на уие бпнуси; 
3) сиуе права кпи псигуреникпу мпже да ги избере врз пснпва на дпгпвприуе за псигуруваое и 
4) урпщпци, вклушувајќи прпвизии. 
(3) При пдбираое на меупдиуе за акууарска прпценка, уреба да се имаау предвид меупдиуе за 
прпценка на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви щуп ги применува друщувпуп за 
псигуруваое. 
(4) Мауемауишкауа резерва мпра да се пресмеуува за секпј дпгпвпр за псигуруваое ппединешнп. 
Сппдвеуни генерализации мпжау единсувенп да се применау кпга е пшигледнп дека резулуаупу кпј 
прпизлегува пд нив ќе биде приближнп ису какп и пнпј пд ппединешнауа пресмеука. 
(5) Кпга врз пснпва на дпгпвпрпу за псигуруваое, псигуреникпу има правп на исплауа на пукупнауа 
вреднпсу на пплисауа, мауемауишкауа резерва издвпена врз пснпва на дпгпвпрпу за псигуруваое, не 
смее да биде ппд пукупнауа вреднпсу на пплисауа. 
(6) Друщувпуп за псигуруваое, вп прилпг на гпдищнипу извещуај, е дплжнп да пбезбеди пбјаснуваое 
на пснпвиуе и меупдиуе кпи се применуваау за пресмеууваое на мауемауишкауа резерва. 
 

Еквилизаципна резерва 
Член 84-а 

Еквилизаципна резерва се издвпјува заради израмнуваое на нерамнпмернпуп насуануваое на 
щуеуи, пднпснп израмнуваое на какпв билп уехнишки дефициу или наупрпсешен кпефициену на 



щуеуи. 
 

Други уехнишки резерви 
Член 85 

Други уехнишки резерви ќе се издвпјау за планираниуе идни пбврски и ризици пд ппгплеми щуеуи кпи 
прпизлегуваау пд псигуриуелнпуп ппкриуие за пдгпвпрнпсу на фармацевускиуе прпизвпдиуели, 
земјпурес, ппплава какп и други пбврски и ризици пд дпгпвприуе за псигуруваое на кпи не се 
пднесува ниуу една пдредба на упшкиуе пд 1 дп 3 пд суавпу 1 и суавпвиуе 2 и 3 на шленпу 80 пд пвпј 
закпн. 
 

Глава 4 
Средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви Средсува кпи ги 

ппкриваау уехнишкиуе резерви 
Член 86 

(1) Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви, се пние средсува на друщувпуп за псигуруваое 
кпи служау за ппкриваое на идниуе пбврски на друщувпуп за псигуруваое кпи прпизлегуваау пд 
дпгпвприуе за псигуруваое, какп и мпжниуе загуби вп пднпс на пние ризици ппврзани сп врщеое на 
рабпуи на псигуруваое за кпи друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да издвпи средсува за уехнишки 
резерви. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да влпжува средсува вп висина барем еднаква на вреднпсуа 
на уехнишкиуе резерви (вп науампщнипу уексу: средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви), 
спгласнп сп пдредбиуе пд пваа глава и прпписиуе дпнесени врз пснпва на упшкауа 6 пд шленпу 74 на 
пвпј закпн. 
 

Влпжуваое на средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви 
Член 87 

(1) При избпрпу на видпу на влпжуваоеуп на средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви, 
друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги земе предвид класиуе вп рамкиуе на кпи врщи рабпуи на 
псигуруваое, на нашин кпј ќе пбезбеди сигурнпсу, прпфиуабилнпсу и ликвиднпсу на влпжуваоауа. 
(2) Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпра да бидау диверсифицирани на нашин кпј ќе 
пбезбеди дека не ппсупи знашиуелнп ппупираое на билп каква кауегприја на средсува, пазар или 
инвесуиција. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да изврщи присппспбуваое на влпжуваоауа на средсувауа 
кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви, а кпи се излпжени на ризик пд ппуенцијални загуби ппради 
прпмена на камауниуе суапки, флукууации на девизнипу курс, кредиуен ризик и други пазарни 
ризици, сп пбврскиуе кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое на кпи влијаау пвие прпмени. 
(4) При влпжуваое на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви, друщувпуп за псигуруваое е 
дплжнп да ја земе предвид присуигнаупсуа на свпиуе пбврски кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за 
псигуруваое. 
(5)  Ппкрај пдредбиуе пд суавпу (4) на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое  уреба да ги прилагпди 
свпиуе влпжуваоа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва сп свпиуе пбврски кпи 
прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое, шии изнпси зависау пд прпмениуе на девизнипу курс на 
суранскиуе валууи најмалку дп 80%. 
 

Видпви на дпзвплени влпжуваоа 
Член 88 

(1) Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да бидау вп фпрма на следниве 
влпжуваоа: 
1) паришни средсува вп благајна и средсува на делпвниуе смеуки на друщувауа за псигуруваое 
(банкарски смеуки); 
2) деппзиуи вп банки кпи имаау дпзвпла издадена пд Нарпдна Банка на Република Македпнија; 
3) харуии пд вреднпсу щуп ги издава Нарпднауа Банка на Република Македпнија; 
4) пбврзници и други дплжнишки харуии пд вреднпсу издадени или за кпи гарануира Република 
Македпнија на дпмащнипу пазар; 



5) пбврзници и други дплжнишки харуии пд вреднпсу щуп ги издаваау или за кпи гарануираау 
единициуе на лпкалнауа сампуправа на Република Македпнија; 
6) пбврзници и други дплжнишки харуии пд вреднпсу сп кпи се ургува на регулиран пазар на харуии пд 
вреднпсу вп Република Македпнија; 
7) пбврзници и други дплжнишки харуии пд вреднпсу сп кпи не се ургува на регулиран пазар на харуии 
пд вреднпсу, акп нивен издаваш е правнп лице сп седищуе вп Република Македпнија; 
8) акции сп кпи се ургува на регулиран пазар на харуии пд вреднпсу вп Република Македпнија; 
9) акции сп кпи не се ургува на регулиран пазар на харуии пд вреднпсу, акп нивен издаваш е правнп 
лице сп седищуе вп Република Македпнија; 
10) удели вп ургпвски друщува вп Република Македпнија; 
11) удели и акции на инвесуициски фпндпви кпи се регисурирани вп Република Македпнија; 
12) дплгпрпшни пбврзници и други дплгпрпшни дплжнишки харуии пд вреднпсу шиј издаваш е земја 
шленка на Еврппскауа унија или земја шленка на ПЕЦД; 
13) дплгпрпшни пбврзници и други дплгпрпшни харуии пд вреднпсу шиј издаваш е сурански правен 
субјеку пд земја шленка на Еврппскауа унија или земја шленка на ПЕЦД; 
14) акции шиј издаваш е суранскп акципнерскп друщувп сп кпи се ургува на регулиран пазар на харуии 
пд вреднпсу вп земјиуе шленки на Еврппскауа унија или вп  земјиуе шленки на ПЕЦД;  
15) удели на инвесуициски фпндпви сп кпи се ургува на регулиран пазар на харуии пд вреднпсу вп 
земја шленка на Еврппскауа унија или земја шленка на ПЕЦД и 
16) друг вид на влпжуваое спгласнп сп правилауа на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, ппд 
услпв упа да не е вп спрпуивнпсу сп шленпу 89 суав (2) на пвпј закпн. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое врз пснпва на шленпу 74 упшка 6 пд пвпј закпн, мпже да 
прппище и други видпви на влпжуваоа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и 
пгранишуваоа кај пдделни влпжуваоа, приупа впдејќи смеука исуиуе да ги задпвплуваау принципиуе 
на сигурнпсу, прпфиуабилнпсу и мпжнпсу за ургуваое. 
(3) Тргуваоеуп сп харуииуе пд вреднпсу на друщувауа за псигуруваое се врщи исклушивп на 
регулирани секундарни пазари на капиуал, псвен вп слушај на државни харуии пд вреднпсу и 
банкарски серуификауи за деппзиу кпи мпжау да се суекнау неппсреднп пд издавашпу, какп и 
дпкуменуи за удел и акции на инвесуиципни фпндпви кпи, исуп уака мпжау да се суекнау неппсреднп 
пд пувпрен или заувпрен инвесуиципнен фпнд. 

(4) Друщувпуп за псигуруваое мпже да кприсуи фјушерс дпгпвпри, ппции и други деривауивни 

финанскиски инсуруменуи, дпкплку уие пвпзмпжуваау пбезбедуваое пд ризици насуанауи какп 

резулуау на флукууации на девизнипу курс, камауниуе суапки и други видпви на пазарни ризици. 

Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за 

уппуребауа на деривауивниуе инсуруменуи. 
 

Пгранишуваоа кај пдделни влпжуваоа 
Член 89 

(1) Влпжуваоауа вп пдделни видпви на инсуруменуи спгласнп сп шленпу 88 суав (1) пд пвпј закпн, 
ппдлежау на следниве пгранишуваоа:  
1) најмнпгу 20% пд средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау вп 
инсуруменуи на сурански издаваш надвпр пд Република Македпнија.  

2) најмнпгу 3% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 
вп инсуруменуиуе пд шленпу 88 суав (1) упшка 1 на пвпј закпн; 
3) најмнпгу 60% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 
вп инсуруменуиуе пд шленпу 88 суав (1) упшка 2 на пвпј закпн; 

4) најмнпгу 80% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпже да се 
влпжуваау вп инсуруменуи наведени вп шленпу 88 суав (1) упшки 3 и 4 на пвпј закпн; 
5) најмнпгу 10% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 
вп инсуруменуи наведени вп шленпу 88 суав (1) упшка 5 на пвпј закпн; 
6) најмнпгу 35% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 
вп инсуруменуиуе наведени вп шленпу 88 суав (1) упшка 6 на пвпј закпн, при щуп влпжуваоауа кај ису 
издаваш не смеау да надминау 5%. 



7) најмнпгу 5% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 
вп инсуруменуиуе наведени вп шленпу 88 суав (1) упшка 7 на пвпј закпн, при щуп влпжуваоауа кај ису 
издаваш не смеау да надминау 1%; 
8) најмнпгу 25% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 
вп инсуруменуиуе наведени вп шленпу 88 суав (1) упшка 8 на пвпј закпн, при щуп влпжуваоауа кај ису 
издаваш не смеау да надминау 5%; 
9) најмнпгу 5% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се влпжау 

вп инсуруменуиуе наведени вп шленпу 88 суав (1) упшки 9 и 10 на пвпј закпн, при щуп влпжуваоауа кај 
ису издаваш не смеау да надминау 1% и 
10) најмнпгу 20% пд вреднпсуа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви мпжау да се 
влпжау вп инсуруменуиуе наведени вп шленпу 88 суав (1) упшка 11 на пвпј закпн. 
(2) Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви не смеау да се влпжуваау вп: 
1) инсуруменуи сп кпи не мпже правнп да се распплага (кпи не мпже закпнски да се пуудуваау); 
2) мауеријални дпбра кпи реукп се регисурирани на прганизирани пазари и шија прпценка е 
несигурна, какп на пример ануиквиуеуи, умеунишки дела и мпупрни впзила; 
3) недвижен импу и билп какпв удел вп недвижен импу псвен харуии пд вреднпсу издадени врз 
пснпва на хиппуека и ппсреднп влпжуваое преку инвесуиципни фпндпви; 
4) акции, пбврзници и други харуии пд вреднпсу и удели издадени пд: 

- акципнер на друщувпуп за псигуруваое и 
       - ппврзани лица сп лицауа наведени вп алинејауа 1 пд пваа упшка. 
 

Глава 5 
Средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва 
Средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва 

Член 90 
(1) Средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, се пние средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе 
резерви, планирани за ппкриваое на пбврскиуе на друщувпуп за псигуруваое кпи насуануваау пд 
пние класи на псигуруваое за кпи уреба да се издвпи мауемауишка резерва. 
(2) Средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва мпжау да се кприсуау исклушивп за исплауа на 
щуеуи кпи прпизлегуваау пд пние класи на псигуруваое за кпи била издвпена мауемауишка резерва. 
 

Ппуребнп ппкриуие 
Член 91 

(1) Ппуребнпуп ппкриуие ја спдржи мауемауишкауа резерва. Вп пднпс на псигуруваоеуп на живпу, 
вклушувајќи псигуруваое на живпу каде инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу, 
ппуребнпуп ппкриуие, ппкрај мауемауишкауа резерва, спдржи и резерви за пренпсни премии, резерви 
за щуеуи и резерви за бпнуси и пппусуи. 
(2) Ппуребнпуп ппкриуие ќе се пресмеуува за секпја класа на псигуруваое ппсебнп, спгласнп сп суавпу 
2 пд шленпу 92 на пвпј закпн. 
 

Пбврска за издвпјуваое средсува на мауемауишкауа резерва 
Член 92 

(1) Друщувпуп за псигуруваое кпе издава пплиси за пние класи на псигуруваое за кпи е дплжнп да 
издвпи мауемауишка резерва, е дплжнп да издвпи средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и 
да управува сп нив пдвпенп пд другиуе средсува на друщувпуп. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да издвпи ппсебни средсува (фпндпви на средсува), кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва за секпја пд следниуе класи на псигуруваое: 
1) псигуруваое пд групауа на псигуруваое на живпу, псвен псигуруваоеуп пд  упшкиуе  2, 3, 4 и 5 на 
пвпј суав; 
2) псигуруваое на живпу каде инвесуиципнипу ризик е на упвар на псигуреникпу, сп исклушпк на 
пренпсниуе премии, резерви за щуеуи и дппплниуелниуе уехнишки резерви за гарануиранпуп 
минималнп плаќаое; 
3) псигуруваое на упнуина; 



4) псигуруваое на ануиуеуи за кприсници на пензии пд задплжиуелнп капиуалнп финансиранп 
пензискп псигуруваое пд шленпу 5 упшка 24 пд пвпј закпн; 
5) псигуруваое на ануиуеуи за кприсници на пензии пд дпбрпвплнп капиуалнп финансиранп пензискп 
псигуруваое пд шленпу 5 упшка 25 пд пвпј закпн; 
6) здравсувенп псигуруваое кпе не е ппкриенп сп задплжиуелнпуп здравсувенп псигуруваое и 
7) други класи на псигуруваое за кпи се издвпјува мауемауишка резерва. 
(3) Вп слушај кпга, спгласнп сп суавпу 2 пд пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое фпрмира некплку 
фпндпви на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, пдредбиуе пд пвпј закпн кпи се 
пднесуваау на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и исплауиуе щуп се врщау пд уие 
средсува, ќе се применуваау пдделнп на секпј пд 
фпрмираниуе фпндпви на средсува. 
(4) Вреднпсуа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва уреба вп секпе време да биде 
барем еднаква на висинауа на ппуребнпуп ппкриуие. 
(5) На крајпу на секпј кваруал, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да пбезбеди дппплниуелни 
средсува за ппкриваое на мауемауишкауа резерва, акп упа е ппуребнп за изеднашуваое на вреднпсуа 
на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва сп висинауа на ппуребнпуп ппкриуие. 
 

Влпжуваое на средсувауа на мауемауишкауа резерва 
Член 93 

(1) Пдредбиуе на шленпвиуе пд 87 дп 89 пд пвпј закпн, ќе се применуваау на влпжуваое на средсувауа 
кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва. 
(2) Пгранишуваоауа на пдделниуе видпви влпжуваоа спгласнп сп шленпу 89 пд пвпј закпн и прпписиуе 
дпнесени врз пснпва на упшкауа 6 пд шленпу 74 на пвпј закпн, ќе се применуваау пдделнп за секпј пд 
фпрмираниуе фпндпви на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва. 
 

Ппсебни пдредби за псигуруваое вп слушај кпга инвесуиципнипу 
ризик е на упвар на псигуреникпу 

Член 94 
(1) Кпга правауа на псигуренициуе кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое, дирекунп 
зависау пд вреднпсуа на уделпу или акцијауа на еден инвесуиципнен фпнд, влпжуваоауа на 
средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва кпи се ппсебнп издвпени пд сурана на друщувпуп 
за псигуруваое вп пднпс на уие дпгпвпри за псигуруваое, уреба дп највиспк мпжен суепен да вклушау 
влпжуваоа вп удели или други харуии пд вреднпсу щуп преусуавуваау дел пд сппсувенишкауа 
сурукуура на упј инвесуиципнен фпнд. 
(2) Кпга правауа кпи ги имаау псигуренициуе врз пснпва на нивниуе дпгпвпри за псигуруваое, 
дирекунп зависау пд прпменауа на вреднпсуа на харуииуе пд вреднпсу или други сппдвеуни 
вреднпсуи, влпжуваоауа на средсувауа на мауемауишкауа резерва кпи се ппсебнп издвпени пд сурана 
на друщувпуп за псигуруваое вп пднпс на уие дпгпвпри за псигуруваое, уреба дп најгплем мпжен 
суепен, да вклушау влпжуваоа вп удели и харуии пд вреднпсу кпи вп спгласнпсу сп нивниуе 
каракуерисуики и мпжнпсу за ургуваое, се еднакви на пние кпи служау какп пснпва за пдредуваое на 
вреднпсуа на харуииуе пд вреднпсу или другиуе сппдвеуни вреднпсуи. 
(3) Пдредбиуе пд шленпу 93 на пвпј закпн не се применуваау на псигуруваоауа пд суавпвиуе 1 и 2 на 
пвпј шлен. 
(4) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 3 на пвпј шлен, вп пднпс на псигуруваоауа пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј 
шлен, вп слушај кпга вп правауа на псигуреникпу е вклушенп минималнп гарануиранп плаќаое, без 
пглед на прпмениуе на вреднпсуа на харуииуе пд вреднпсу или другиуе сппдвеуни вреднпсуи пд 
суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, пдредбиуе пд шленпу 93 на пвпј закпн, ќе се применуваау на пнпј дел пд 
влпжуваоауа кпј се пднесува на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, а кпи пдгпвараау 
на изнпспу на уехнишкиуе резерви, кпи щуп друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги издвпи за уие 
гарануирани плаќаоа. 
 

Пдвпјуваое на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва 
пд другиуе средсува на друщувпуп за псигуруваое 

Член 95 



(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги пдвпи средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва пд свпиуе сппсувени средсува, на нашин предвиден сп шленпвиуе пд 95 дп 98 на пвпј закпн. 
(2) Кприсуеоеуп на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва пд суавпу 1 на пвпј шлен е 
дпзвпленп исклушивп за исплауа на щуеуи кпи прпизлегуваау пд пние дпгпвпри за псигуруваое, за кпи 
биле издвпени средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва. 
(3) Кај псигуруваое на живпу и други класи на псигуруваое на кпи се применуваау уабелиуе на 
верпјаунпсу и пресмеуки слишни на псигуруваое на живпу, кприсуеоеуп на средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва е пгранишенп дп пнпј дел на средсува на мауемауишкауа резерва 
шија вреднпсу е: 
1) вп ису пднпс сп ппуребнпуп ппкриуие вп пднпс на дпгпвпрпу за псигуруваое пд кпј прпизлегува 
ппбаруваоеуп, какп щуп е пднпспу меду вкупниуе средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и 
ппуребнпуп ппкриуие за сиуе дпгпвпри за псигуруваое на друщувпуп за псигуруваое вп рамкиуе на 
класауа на псигуруваое за кпја се издвпени средсува на мауемауишкауа резерва и 
2) не гп надминува ппуребнпуп ппкриуие вп пднпс на псигуруваоеуп пд кпе прпизлегува 
ппбаруваоеуп. 
 

Пдвпјуваое на влпжуваоауа вп харуии пд вреднпсу 
Член 96 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да пувпри ппсебна смеука кај Ценуралнипу деппзиуар за 
харуии пд вреднпсу за секпе средсувп кпе ја ппкрива мауемауишкауа резерва, а е влпженп вп харуии 
пд вреднпсу. 
(2) Ценуралнипу деппзиуар за харуии пд вреднпсу е дплжен, на бараое на Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое да гп инфпрмира исупуп за спсупјбауа на харуииуе пд вреднпсу вп кпи се влпжени 
средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, какп и да дпзвпли нивна кпнурпла. 
 

Влпжуваоа вп банкарски деппзиуи и заеми 
Член 97 

(1) Вп пднпс на влпжуваоауа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп банкарски 
деппзиуи или заеми, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да склуши дпгпвпр сп банкауа, пднпснп 
дплжникпу, вп свпе име, а за смеука на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва. 
(2) Акп заемпу пд суавпу 1 на пвпј шлен е пбезбеден сп хиппуека на недвижен импу, друщувпуп за 
псигуруваое е дплжнп да ја внесе хиппуекауа вп кауасуарпу на недвижнпсуи, пднпснп Ценуралнипу 
регисуар, а вп кпрису на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва какп заемпдаваш. 
(3) Акп заемпу пд суавпу 1 на пвпј шлен е пбезбеден сп залпг на харуии пд вреднпсу, друщувпуп за 
псигуруваое е дплжнп да гп внесе залпгпу вп Ценуралнипу регисуар, а вп кпрису на средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва какп заемпдаваш. 
(4) Кај сиуе други видпви на лпмбардни заеми кпи не се регулирани сп суавпвиуе 2 и 3 пд пвпј шлен, а 
вп врска сп суавпу 1 пд пвпј шлен, залпгпу уреба да се пренесе вп кпрису на средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва какп заемпдаваш, а спгласнп сп прпписиуе кпи гп регулираау 
залпжнпуп правп. 
 

Ппсебна смеука на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва 
Член 98 

Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за секпј пдделен фпнд на  средсува, кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва, да пувпри ппсебна смеука вп банка на кпја ќе се врщау сиуе уплауи и пд кпја 
ќе се изврщуваау сиуе исплауи щуп се пднесуваау на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва. 
 

Глава 6 
Други правила за управуваое сп ризик 

 
Репсигуруваое 

Член 99 



(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп вп друщувп за псигуруваое регисуриранп за акуивнп 
репсигуруваое да ги репсигура пбврскиуе пд дпгпвприуе за псигуруваое, над изнпспу щуп сп 
уабелауа за максималнп ппкриуие е предвиденп друщувпуп да ги ппкрие сп сппсувени средсува. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое регисуриранп за акуивнп репсигуруваое е дплжнп ппнудениуе вищпци 
на ризици кпи не мпже да ги ппкрие сп сппсувени средсува да ги репсигура кај други друщува за 
псигуруваое регисурирани за акуивнп репсигуруваое. 
 

Прпграма за планиранп репсигуруваое 
Член 100 

(1) Друщувпуп за псигуруваое, за секпја делпвна гпдина уреба да дпнесе прпграма за ппуребиуе пд 
репсигуруваое, вп зависнпсу пд сурукуурауа на псигуриуелнпуп ппруфплип и да ппредели сп кпи 
дпгпвпри за репсигуруваое ќе гп пбезбеди вищпкпу на ризик. 
(2) Прпграмауа за ппуребиуе пд репсигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен, спдржи: 
1) пресмеука на максималнпуп ппкриуие пп пдделни класи на псигуруваое; 
2) уабела за максималнп ппкриуие изгпувена врз пснпва на пресмеукиуе пд упшкауа 1 на пвпј суав и 
3)пснпви и криуериуми за ууврдуваое највиспки мпжни щуеуи, врз пснпва на присууниуе пкплнпсуи 
пд знашеое за ризикпу и нивпуп на дпгпвпренпуп ппкриуие. 
(3) При пресмеукиуе пд суавпу 2 упшка 1 на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое ќе ги земе предвид: 
1) пбемпу на капиуалпу и ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу; 
2) вкупнипу пбем на рабпуеоеуп; 
3) наплауенауа премија вп рамкиуе на групиуе и класиуе на псигуруваое; 
4) изнпспу на преземени ризици (нивп на дпгпвпренп ппкриуие) пп пдделни класи на псигуруваое 
спгласнп сп пснпвиуе пд упшкиуе 2 и 3 на пвпј суав и 
5) присппспбуваое кпи се дплжау на девијации вп рамкиуе на пдделни класи на псигуруваое. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое мпже да прппище ппсебни услпви за репсигуруваое вп 
класиуе на псигуруваое кпи се пднесуваау на сппдвеунпсуа на репсигуриуелнпуп ппкриуие и рејуингпу 
на друщувпуп за репсигуруваое. 
 

Сппсигуруваое 
Член 101 

Друщувпуп за псигуруваое не смее да гп сппсигура изнпспу на ризик кпј гп надминува ризикпу пп 
пдделни класи на псигуруваое, кпј не мпже да гп ппкрие сп сппсувени средсува спгласнп сп Табелауа 
за максималнп ппкриуие пд упшкауа 1 суав 2 на шленпу 100 пд пвпј закпн. 
 

Суауисуишки суандарди вп псигуруваоеуп 
Член 102 

(1) При суауисуишкауа пбрабпука на склушени дпгпвпри за псигуруваое, ризици ппкриени сп 
дпгпвприуе за псигуруваое, псигурени слушаи и щуеуи, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да се 
придржува кпн суауисуишкиуе псигуриуелни суандарди. 
(2) Суауисуишкиуе псигуриуелни суандарди ги дпнесува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
 

Управуваое сп ликвиднпсу 
Член 103 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да управува сп средсувауа на нашин кпј ќе пвпзмпжи 
друщувпуп за псигуруваое вп секпе време да пдгпвпри на присуигнауиуе пбврски. 
(2) Сп цел пбезбедуваое пд ризикпу на ликвиднпсу, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да 
спрпведува пплиуика на редпвнп управуваое сп ликвиднпсуа, преку: 
1) планираое на уекпвниуе и мпжниуе пдливи на паришни средсува и сппдвеуен прилив на исуиуе; 
2) редпвна кпнурпла на ликвиднпсуа и 
3) усвпјуваое на сппдвеуни мерки за спрешуваое или пусурануваое на пришиниуе за неликвиднпсу. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да врщи пресмеука на кпефициенуиуе на ликвиднпсу на 
дневна пснпва. 
(4) Прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуи Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое, дпкплку: 



1) е загрпзена ликвиднпсуа или сплвенунпсуа на друщувпуп за псигуруваое и 
2) финансискауа спсупјба на друщувпуп за псигуруваое се прпменила дп суепен кпга друщувпуп за 
псигуруваое ппвеќе не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу спгласнп сп 
шленпу 75 или шленпу 76 пд пвпј закпн. 
 

Пресмеууваое и кпнурпла 
Член 104 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп редпвнп да врщи пресмеука и кпнурпла а на кваруална 
пснпва да ја извесуува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за: 
1) пбемпу на капиуал; 
2) ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу, сп мислеое на пвласуенипу акууар; 
3) изнпспу на уехнишкиуе резерви, сп мислеое на пвласуенипу акууар; 
4) вреднпсу на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви; 
5) видпви, влпжуваое и лпкализација на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви или 
мауемауишкауа резерва; 
6) видпви, влпжуваое и лпкализација на капиуалпу; 
7) ликвиднпсу на друщувпуп; 
8) суауисуишкиуе псигуриуелни ппдаупци и 
9) финансиски извещуаи. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп вп рпк пд уриесеу дена пд заврщуваоеуп на секпј кваруал да 
ја извесуува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за ппдаупциуе пд суавпу 1 на пвпј шлен. 
 

Забрана за распределба на дпбивка 
Член 105 

Друщувпуп за псигуруваое не смее да врщи распределба на дпбивкауа билп вп вид на дивиденди 
или плаќаоа кпи насуануваау какп резулуау на ушесувп вп дпбивкауа на прганпу на управуваое, 
надзпрнипу прган или на врабпуениуе вп следниве слушаи: 
1) акп друщувпуп за псигуруваое не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу 
спгласнп сп шленпу 75 или шленпу 76 пд пвпј закпн; 
2) акп за смеука на исплауенауа дивиденда, капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое се намали ппд 
ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу спгласнп сп шлен 75 или шленпу 76 пд пвпј закпн; 
3) акп друщувпуп за псигуруваое не ја ппсуигне минималнауа ликвиднпсу предвидена вп прпписиуе 
наведени вп упшкауа 8 пд шленпу 74 на пвпј закпн; 
4) акп ппради исплауенауа дивиденда, друщувпуп за псигуруваое не ја ппсуигне минималнауа 
ликвиднпсу предвидена вп прпписиуе наведени вп упшкауа 8 пд шленпу 74 на пвпј закпн и 
5) акп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое издаде наредба друщувпуп за псигуруваое да гп 
пусурани несппдвеунпуп прикажуваое на суавкиуе вп акуивауа и пасивауа вп биланспу на спсупјба 
шиещуп прикажуваое влијае врз биланспу на успех на друщувпуп за псигуруваое, вп перипдпу дп кпга 
друщувпуп за псигуруваое не ги пусурани незакпниупсуиуе за кпи е издадена наредбауа. 
 

Мерки на прганпу на управуваое за пбезбедуваое ппуребнпуп нивп 
на маргинауа на сплвенунпсу 

Член 106 
(1) Акп друщувпуп за псигуруваое не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу 
спгласнп сп шленпу 75 или шленпу 76 пд пвпј закпн, какп резулуау на згплемениуе ппуреби пд капиуал 
или други пришини, прганпу на управуваое е дплжен веднащ да прифауи мерки за пбезбедуваое на 
ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу вп рамкиуе на негпвауа пдгпвпрнпсу или да предлпжи 
мерки вп рамкиуе на надлежнпсуиуе на други пргани на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Прганпу на управуваое е дплжен да ја извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за 
предлпжениуе, пднпснп преземениуе мерки пд суавпу 1 на пвпј шлен, а вп врска сп извещуајпу 
предвиден вп суавпу 2 пд шленпу 104 на пвпј закпн. 
 

Мерки на супервизпрскипу прган 
Член 106-а 



(1) Вп слушај кпга правауа на псигуренициуе се загрпзени, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
ќе ппбара пд друщувпуп за псигуруваое да дпнесе финансиски план сп предлпг на мерки за 
наредниуе ури гпдини, кпј мпра да спдржи: 
1) пресмеука на админисурауивниуе урпщпци, пднпснп урпщпциуе за управуваое какп и сппредба сп 
уекпвниуе ппщуи урпщпци и прпвизии; 
2) деуална пресмеука на прихпдиуе и расхпдиуе пд врщеое рабпуи на псигуруваое; 
3) биланс на спсупјба и биланс на успех; 
4) пресмеука на ппуребниуе финансиски средсува ппуребни за пбезбедуваое на ппуребнпуп нивп на 
маргина на сплвенунпсу и 
5) пплиуика на репсигуруваое. 
(2) Агенцијауа ќе му налпжи на друщувпуп за псигуруваое да гп згплеми капиуалпу над прппищанипу 
изнпс сп пвпј закпн, дпкплку пцени дека ппради влпщуваое на финансискауа спсупјба на друщувпуп 
правауа на псигуренициуе се загрпзени. Висинауа на капиуалпу се пдредува врз база на финансискипу 
план сп предлпг на мерки за наредниуе ури делпвни гпдини. 
(3) Агенцијауа ќе му налпжи на друщувпуп за псигуруваое да изврщи намалуваое на вреднпсуа на 
средсувауа на друщувпуп за псигуруваое кпи се вклушени при пресмеукауа на капиуалпу на друщувпуп 
за псигуруваое, дпкплку дпщлп дп прпмена на пазарнауа вреднпсу на уие средсува. 
(4) Агенцијауа ќе му налпжи на друщувпуп за псигуруваое да изврщи прилагпдуваое на пресмеукауа 
на маргинауа на сплвенунпсу на друщувп за псигуруваое за изнпспу на репсигуруваое, дпкплку 
прирпдауа или квалиуеупу на дпгпвпрпу за репсигуруваое вп пднпс на преухпднауа делпвна гпдина 
знашиуелнп се прпмениле или дпкплку дпгпвприуе за репсигуруваое не пвпзмпжуваау сппдвеуен 
пренпс на ризикпу. 
(5) Агенцијауа ппблиску ќе гп прппище нашинпу на ппдпбра защуиуа на правауа на псигуренициуе. 
(6) Агенцијауа не смее да издаде дпзвпла пд шленпу 42 суав (3) на пвпј закпн, какп и да ппднесе 
извесууваое пд шленпу 54 суав (3) на пвпј закпн, дпкплку гп ппбарала предлпгпу на меркиуе пд суавпу 
(1) на пвпј шлен. 
 

V.ДПВЕРЛИВПСТ НА ППДАТПЦИТЕ 
Дпверливпсу на ппдаупциуе 

Член 107 
Друщувауа за псигуруваое се дплжни, сиуе ппдаупци за псигуренициуе и/или други кприсници на 
псигуруваое сп кпи се суекнале вп уекпу на врщеоеуп на рабпуи на псигуруваое, да ги уреуираау какп 
дпверливи ппдаупци. 
 

Пбврска за шуваое на дпверливи ппдаупци 
Член 108 

(1) Членпвиуе на прганиуе на друщувауа за псигуруваое, нивниуе акципнери, врабпуениуе и други 
лица, кпи при рабпуеоеуп имаау присуап дп дпверливиуе ппдаупци пд шленпу 107 на пвпј закпн, 
исуиуе не смеау да ги пренесуваау на уреуи лица, самиуе или пак уреуи лица да дпзвплау да ги 
уппуребуваау, 
(2) Пбврскауа за шуваое на дпверливи ппдаупци нема да се применува вп следниве слушаи: 
1) акп ппдаупциуе се ппуребни за ууврдуваое на факуи вп кривишни ппсуапки или друга судска 
ппсуапка и акп пд надлежнипу суд е дпбиенп писменп бараое за дпсуавуваое на ппдаупци; 
2) вп слушаи предвидени сп Закпнпу за спрешуваое переое на пари и други принпси пд казнивп делп 
и финансираое на уерпризам; 
3) акп ппдаупциуе се ппуребни за пдредуваое на правниуе пднпси меду друщувпуп за псигуруваое и 
негпв псигуреник и/или друг кприсник на псигуруваоеуп при спрпведуваое на закпнски ппсуапки; 
4) акп ппдаупциуе се ппуребни заради изврщуваое на присилни ппсуапки над недвижен импу на 
псигуреник или друг кприсник на псигуруваоеуп, и акп пд надлежнипу суд е дпбиенп писменп 
бараое за дпсуавуваое на ппдаупци; 
5) акп ппдаупциуе се ппбарани пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое или друг 
надлежен прган за супервизија, а заради спрпведуваое на супервизија вп рамкиуе на ууврдениуе 
пдгпвпрнпсуи; 
6) акп ппдаупциуе се ппбарани пд сурана на данпшен прган, а вп врска сп впдеое на ппсуапки вп 



негпва надлежнпсу и 
7) вп слушаиуе предвидени сп закпнпу кпј гп уредува задплжиуелнпуп псигуруваое. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое или друг надлежен прган за супервизија, данпшниуе 
пргани и судпвиуе, ппдаупциуе спгласнп сп суавпу 2 пд пвпј шлен ги кприсуау самп за предвидениуе 
намени. 
 

Прибираое, шуваое и кприсуеое на лишни ппдаупци 
Член 109 

(1) Друщувауа за псигуруваое и Наципналнпуп бирп за псигуруваое, имаау пбврска да прибираау, 
пбрабпууваау, шуваау, кприсуау и дпсуавуваау лишни ппдаупци кпи се ппуребни при склушуваое на 
дпгпвприуе за псигуруваое, вп спгласнпсу сп Закпнпу за защуиуа на лишниуе ппдаупци и сп ппсебниуе 
прпписи кпи се пднесуваау на базауа на ппдаупци пд пбласуа на псигуруваоеуп. 
(2) Друщувауа за псигуруваое и Наципналнпуп бирп за псигуруваое, се дплжни да ги впсппсуавау и 
пдржуваау следниве бази на ппдаупци: 
1) база на ппдаупци за псигуренициуе; 
2) база на ппдаупци за насуанауи щуеуи и 
3) база на ппдаупци за пценуваое на псигуриуелнп ппкриуие и суепен на пщуеуа. 
(3) За базауа на ппдаупци пд упшкауа 1 пд суавпу 2 на пвпј шлен, се прибираау следниве лишни 
ппдаупци: 
1) име и презиме, дауум и месуп на радаое, ппсупјана или привремена адреса на живееое на 
псигуреникпу и 
2) назив на друщувпуп за псигуруваое, брпј на пплисауа, времеураеое на псигуруваоеуп, псигурен 
слушај и псигуриуелнп ппкриуие. 
(4) За базауа на ппдаупци пд упшкауа 2 пд суавпу 2 на пвпј шлен, се прибираау следниве лишни 
ппдаупци: 
1) име и презиме, дауум и месуп на радаое, ппсупјана или привремена адреса на живееое и ЕМБГ на 
лицауа инвплвирани вп насуанауауа щуеуа, какп и исуиуе ппдаупци за сведпциуе; 
2) кривишни дела и прекрщпци вп врска сп насуанауауа щуеуа; 
3) вид на щуеуен насуан; 
4) месуп, време и уек на насуануваое на щуеуауа и 
5) ппис на щуеуауа пд щуеунипу насуан. 
(5) За базауа на ппдаупци пд упшкауа 3 пд суавпу 2 на пвпј шлен, се прибираау следниве лишни 
ппдаупци: 
1) име и презиме, дауум и месуп на радаое, ппсупјана или привремена адреса на живееое на 
псигуреникпу на кпј се пднесува псигуриуелнпуп ппкриуие, какп и исуиуе ппдаупци за ппднпсиуелпу на 
бараоеуп за надпмесу на щуеуа; 
2) краукпурајни ппвреди и здравсувена спсупјба, вид на физишкауа ппвреда, времеураеое на 
уреуманпу и ппследициуе какп за псигуренпуп лице уака и за ппднпсиуелпу на бараоеуп за надпмесу 
на щуеуа; 
3) прихпди кпи ги псуварува псигуренпуп лице и ппднпсиуелпу на бараоеуп за надпмесу на щуеуауа; 
4) пензипнираое (суарпснп или инвалидскп), преквалификација и суепен на инвалидиуеу на 
псигуренпуп лице и ппднпсиуелпу на бараоеуп за надпмесу на щуеуауа и 
5) урпщпци за медицинскипу уреуман, медицински препарауи и пруппедски ппмагала за псигуренпуп 
лице и ппднпсиуелпу на бараоеуп за надпмесу на щуеуауа. 
(6) Лишниуе ппдаупци наведени вп суавпвиуе 3, 4 и 5 се прибираау на следнипв нашин: 
1) какп правилп, дирекунп пд лицеуп за кпе се пднесуваау; 
2) пд други лица (сведпци при насуануваое на щуеуауа); 
3) ппдаупциуе пд суавпу 3 мпжау, исуп уака да се прибираау пд базиуе на ппдаупци впсппсуавени при 
друщувауа за псигуруваое и Наципналнпуп бирп за псигуруваое; 
4) ппдаупциуе пд упшкиуе 1, 3, 4 и 5 пд суавпу 4 на пвпј шлен, мпжау исуп уака да се прибираау пд 
базауа на ппдаупци впсппсуавена при Минисуерсувпуп за внаурещни рабпуи; 
5) ппдаупциуе пд упшкауа 2 пд суавпу 4 на пвпј шлен, мпжау исуп уака да се приберау пд базауа на 
ппдаупци впсппсуавена при судскиуе пргани, 
6) ппдаупциуе пд суавпу 5 на пвпј шлен мпжау исуп уака да се прибираау на следнипв нашин: 



- ппдаупциуе пд упшкиуе 2 и 5 пд базауа на ппдаупци впсппсуавена при здравсувениуе инсуиууции; 
- ппдаупциуе пд упшкауа 3, пд базауа на ппдаупци на рабпупдавецпу, Фпндпу за пензискп и инвалидскп 
псигуруваое и Минисуерсувпуп за уруд и спцијална пплиуика и 
- ппдаупциуе пд упшкауа 4, пд базауа на ппдаупци при Фпндпу за пензискпуп и инвалидскпуп 
псигуруваое. 
(7) Прганиуе и прганизацииуе пд суавпу 6 на пвпј шлен, се дплжни на писменп бараое да ги дпсуавау 
наведениуе ппдаупци дп друщувауа за псигуруваое и/или Наципналнпуп бирп за псигуруваое. 
(8) Ппдаупциуе пд упшкауа 1 пд суавпу 2 на пвпј шлен, ќе се шуваау за перипд пд десеу гпдини пп 
исуекпу на дпгпвпрпу за псигуруваое, или вп слушај на насуануваое на щуеуа, десеу гпдини пп 
заувпраоеуп на слушајпу. Ппдаупциуе пд упшкиуе 2 и 3 пд суавпу 2 на пвпј шлен, ќе се шуваау десеу 
гпдини пп заувпраоеуп на слушајпу на насуануваое на щуеуауа. Пп исуекпу на гпресппменауипу 
перипд, ппдаупциуе пд базауа на ппдаупци пд суавпу 2 
на пвпј шлен ќе бидау избрищани. 
 

VI. ПВЛАСТЕНИ АКТУАРИ 
Пвласуени акууари 

Член 110 
(1) Акууарски рабпуи вп смисла на пвпј закпн врщау пвласуени акууари. 
(2) Пвласуен акууар е лице кпе има дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар пд сурана на Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое мпже да пвласуи прган или правнп лице кпе спрпведува 
пбука за рабпуа какп пвласуен акууар. 
 

Независнпсу вп рабпуеоеуп на пвласуенипу акууар 
Член 111 

Пвласуенипу акууар е независен и сампсупен вп врщеоеуп на рабпуауа и пдгпвара за упшнпсуа на 
ууврдениуе дејсувија. 
 

Услпви за рабпуа какп пвласуен акууар 
Член 112 

(1) За дпбиваое дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар, лицеуп мпра да ги испплнува следниве 
услпви: 
1) да има заврщенп шеуиригпдищнп виспкп пбразпвание VII/1 или суудирал сппред Бплпоскауа 
декларација и има 240 кредиуи сппред еврппскипу кредиу-урансфер сисуем (ЕКТС); 
2) да има пплпженп сурушен испиу ппуребен за рабпуа какп пвласуен акууар; 
3) да има најмалку една гпдина рабпунп искусувп вп пбласуа на псигуруваоеуп или супервизија на 
псигуруваоеуп; 
4) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
5) да не изврщувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсуи вп друщувп за псигуруваое 
или другп правнп лице над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка и 
6) да не му е преухпднп пдземена дпзвплауа за рабпуа какп пвласуен акууар. 
(2) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, лице кпе има пплпженп сурушен испиу за врщеое 
рабпуи какп пвласуен акууар вп сурансувп мпже да дпбие дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар вп 
Република Македпнија, дпкплку ги испплнува и следниве услпви: 
1) квалификацијауа на лицеуп да е сп суандарди не ппниски пд суандардиуе щуп се бараау спгласнп сп 
пвпј закпн и 
2) лицеуп успещнп да гп пплпжи испиупу сп кпј се пбезбедува дека упа лице има адекваунп знаеое на 
закпниуе и праксауа вп Република Македпнија ппуребни за рабпуа какп пвласуен акууар вп Република 
Македпнија. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску ги прппищува нашинпу и ппсуапкауа за 
признаваое на квалификации за акууар суекнауи вп сурансувп. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе рещение за пдземаое на дпзвплауа за рабпуа 
какп пвласуен акууар, дпкплку: 
1) дпзвплауа е дпбиена сп наведуваое невисуиниуи ппдаупци; 



2) лицеуп ппвеќе не ги испплнува услпвиуе пд суавпу (1) упшки 4 и 5 на пвпј шлен и 
3) лицеуп ги прекрщилп правилауа на акууарскауа прпфесија. 
(5) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да ги инфпрмира друщувауа за псигуруваое 
за лицауа на кпи им е пдземена дпзвплауа за рабпуа какп пвласуен акууар. 
(6) Супервизија на рабпуеоеуп на пвласуениуе акууари врщи Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. Вп врска сп супервизијауа на рабпуеоеуп на пвласуениуе акууари ќе се применуваау 
пдредбиуе пд шленпвиуе 159, 160, 165 и 166 на пвпј закпн." 
 

Назнашуваое на пвласуени акууари 
Член 113 

(1) Друщувпуп за псигуруваое кпещуп дпбилп дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое е дплжнп 
вп рпк пд два месеца пд денпу на уписпу на друщувпуп вп ургпвскипу регисуар да назнаши пвласуен 
акууар. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја инфпрмира Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
за пвласуенипу акууар кпј гп назнашилп вп рпк пд пеу дена пд денпу на негпвпуп назнашуваое. 
(3) Дпкплку друщувпуп за псигуруваое не назнаши пвласуен акууар вп рпк пд два месеца пд денпу на 
уписпу на друщувпуп вп ургпвскипу регисуар или пак назнаши лице кпе нема дпзвпла за рабпуа какп 
пвласуен акууар пд надлежен прган, упгащ Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе назнаши 
уаквп лице, при щуп урпщпциуе за ангажираое на пвласуенипу акууар ќе ги снпси друщувпуп за 
псигуруваое. 
(4) Вп слушај пвласуенипу акууар да пресуане да врщи акууарски рабпуи вп некпе друщувп за 
псигуруваое, исуипу е дплжен за упа да ја извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпк 
пд пеу дена пд пресуанпкпу. 
(5) Дпкплку пвласуенипу акууар пресуане да врщи акууарски рабпуи вп друщувп за псигуруваое, 
друщувпуп за псигуруваое е дплжнп вп рпк пд 30 дена пд денпу на пресуануваоеуп на дпгпвпрпу да 
назнаши нпвп лице да врщи акууарски рабпуи и за упа да ја извесуи Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
 

Забрана за рабпуа какп пвласуен акууар 
Член 114 

Пвласуенипу акууар не смее да врщи акууарски рабпуи вп друщувпуп за псигуруваое, акп: 
1) дирекунп или индирекунп ушесувува вп капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое; 
2) шлен на прганпу на управуваое или на надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое и 
3) вп рпднинска ппврзанпсу дп вупр суепен сп имауелиуе на квалификуванп ушесувп или шленпвиуе на 
службауа за внаурещна ревизија вп друщувпуп. 
 

Пупущуаое на пвласуенипу акууар 
Член 115 

(1) Дпкплку Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесе рещение за пдземаое на дпзвплауа за 
рабпуа какп пвласуен акууар или ппради насуануваое на слушаиуе пд шленпу 114 на пвпј закпн или 
дпкплку пп кпј билп друг пснпв пресуане ангажманпу на пвласуенипу акууар вп друщувпуп, друщувпуп 
за псигуруваое е дплжнп да назнаши друг пвласуен акууар вп рпк пд 30 дена. 
(2) Дпкплку друщувпуп за псигуруваое не назнаши друг пвласуен акууар вп рпкпу пд суавпу (1) на пвпј 
шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе издаде наредба за пусурануваое на 
незакпниупсуиуе и ќе ппбара друщувпуп за псигуруваое вп рпк пд 30 дена да назнаши друг пвласуен 
акууар. 
(3) Дпкплку друщувпуп за псигуруваое вп рпкпу пд суавпу (2) на пвпј шлен не назнаши пвласуен акууар, 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пп службена дплжнпсу ќе назнаши пвласуен акууар, на 
упвар на друщувпуп за псигуруваое. 
(4) За разрещуваое на пвласуенипу акууар, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуи 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпк пд псум дена пд денпу на разрещуваоеуп. 
 

Задаши на пвласуенипу акууар 
Член 116 



(1) Пвласуенипу акууар е дплжен да ја прпвери успгласенпсуа на ппдаупциуе вп гпдищниуе смеуки сп 
псигуриуелниуе смеукпвпдни суандарди и правилнпсуа на пресмеукиуе вп гпдищниуе смеуки вп пднпс 
на фпрмираоеуп на уехнишкиуе резерви и другиуе резерви на друщувауа за псигуруваое. 
(2) Пвласуенипу акууар е дплжен да прпвери дали премииуе и уехнишкиуе резерви се пресмеуани вп 
спгласнпсу сп пдредбиуе пд пвпј закпн, какп и дали исуиуе се пресмеуани и издвпени на нашин кпј ќе 
пвпзмпжи дплгпрпшнп испплнуваое на пбврскиуе кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое 
пд сурана на друщувпуп за псигуруваое. 
(3) За преземениуе дејсувија пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, пвласуенипу акууар издава ппуврда. 
(4) Пвласуенипу акууар ппуврдауа пд суавпу 3 на пвпј шлен ја ппднесува дп друщувауа за псигуруваое 
и дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпкпвиуе пд шленпу 120 на пвпј закпн. 
(5) Трпщпциуе за ангажманпу пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, падаау на упвар на друщувпуп за 
псигуруваое. 
(6) Прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое е дплжен да ги пбезбеди сиуе ппуребни 
ппдаупци за врщеое на рабпуиуе пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен. 
(7) Кпн мислеоеуп за гпдищнауа смеука на друщувпуп за псигуруваое пд шленпу 121 на пвпј закпн, 
пвласуенипу акууар дп прганпу на управуваое и надзпрнипу прган на Друщувпуп за псигуруваое е 
дплжен да ппднесе и извещуај сп мислеое вп врска сп спрпведенауа супервизија вп преухпднауа 
гпдина спгласнп сп суавпу 1 пд пвпј шлен. Извещуајпу уреба да ги спдржи пришиниуе за ппзиуивнпуп 
мислеое, мислеоеуп сп резерва или пак негауивнпуп мислеое на пвласуенипу акууар вп врска сп 
гпдищнауа смеука. 
(8) Дпкплку пвласуенипу акууар при врщеое на свпјауа рабпуа, спгласнп сп суавпу 2 пд пвпј шлен, 
ууврди дека премииуе не се пресмеуани, а уехнишкиуе резерви не се издвпени спгласнп сп пдредбиуе 
на пвпј закпн, или пак уие се пресмеуани и издвпени на нашин кпј ја загрпзува дплгпрпшнауа 
сппспбнпсу на друщувпуп за псигуруваое за испплнуваое на пбврскиуе кпи прпизлегуваау пд 
дпгпвприуе за псигуруваое, исуипу е дплжен веднащ да гп извесуи прганпу на управуваое на 
друщувпуп за псигуруваое дпкплку прганпу на управуваое не гп земе предвид извещуајпу на 
пвласуенипу акууар, акууарпу е дплжен за упа веднащ да ја извесуи Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
 

VII. ДЕЛПВНИ КНИГИ И ИЗВЕШТАИ 
Ппщуи пдредби 

Член 117 
Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да впди ургпвски книги, да спсуавува смеукпвпдсувени 
дпкуменуи, да ги вреднува средсувауа и пбврскиуе, да изгпувува финансиски извещуаи и да ја 
извесуува јавнпсуа за ппдаупциуе пд финансискиуе извещуаи спгласнп сп пдредбиуе пд Закпнпу за 
ургпвскиуе друщува и друг закпн, акп сп пвпј закпн ппинаку не е уреденп. 
 

Член 118 
Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да гп прганизира свпеуп рабпуеое спгласнп сп шленпу 117 пд 
пвпј закпн, на нашин кпј ќе пвпзмпжи непрешенп и ефикаснп спрпведуваое на супервизијауа на 
рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое спгласнп сп правилауа за управуваое сп ризик. 
 

Впдеое на ургпвски книги и 
изгпувуваое на финансиски извещуаи 

Член 119 
(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги впди свпиуе ургпвски книги и да изгпувува финансиски 
извещуаи вп спгласнпсу сп прпписиуе за смеукпвпдсувп, псвен акп сп пвпј закпн ппинаку не е 
ппределенп. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое ги впди ургпвскиуе книги сппред кпнунипу план наменеу за друщувауа 
за псигуруваое. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое изгпувува финансиски извещуаи спгласнп сп шленпу 122 пд пвпј закпн. 
 

Изгпувуваое и дпсуавуваое на финансиски извещуаи и гпдищен извещуај 
Член 120 



(1) Друщувпуп за псигуруваое изгпувува гпдищна смеука, финансиски извещуаи и гпдищен извещуај 
за свпеуп рабпуеое. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое да дпсуави 
неревидиран гпдищен финансиски извещуај најдпцна дп 1 мару вп уекпвнауа за преухпднауа гпдина. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое да дпсуави 
примерпк пд гпдищнипу извещуај за рабпуеоеуп заеднп сп извещуајпу за изврщенауа ревизија вп рпк 
пд псум дена пд денпу на усвпјуваоеуп на гпдищнипу извещуај за рабпуеоеуп. 
(4) Друщувпуп за псигуруваое кпе има препвладувашкп влијание вп група на друщува за псигуруваое 
е дплжнп да изгпувува кпнсплидирани финансиски извещуаи. 
 

Ппуврда на пвласуен акууар за гпдищниуе извещуаи 
Член 121 

(1) Гпдищнипу извещуај на друщувпуп за псигуруваое вклушува и ппуврда пд пвласуен акууар спгласнп 
сп суавпу 3 пд шленпу 116 на пвпј закпн, придружен сп мислеое за упа дали премииуе и уехнишкиуе 
резерви се пресмеуани вп спгласнпсу сп пвпј закпн. 
(2) Вп пднпс на ппуврдауа на пвласуенипу акууар, ќе се применуваау пдредбиуе пд Закпнпу за 
ревизија кпи се пднесуваау на ппуврдауа на пвласуенипу ревизпр. 
 

Прпписи за впдеое на ургпвски книги и изгпувуваое на гпдищни 
смеуки 

Член 122 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, спгласнп сп медунарпдниуе смеукпвпдсувени суандарди 
и медунарпдниуе суандарди за финансискп извесууваое прппищува: 
1) кпнуен план за друщувауа за псигуруваое; 
2) фпрма и спдржина на финансискиуе извещуаи за друщувауа за псигуруваое и белещки кпн 
извещуаиуе; 
3) деуална спдржина на гпдищнипу извещуај за рабпуеоеуп на друщувауа за псигуруваое; 
4) меупд за евиденуираое и вреднуваое на смеукпвпдсувениуе суавки и за изгпувуваое на 
финансискиуе извещуаи; 
5) фпрма и спдржина на ревизпрскипу извещуај и 
6) деуална спдржина на ппуврдауа на пвласуенипу акууар спгласнп сп суавпу 1 пд шленпу 116 на пвпј 
закпн. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ги прппищува извещуаиуе пд суавпу (1) упшки 2, 3 и 5 на 
пвпј шлен, какп и нашинпу и рпкпвиуе за нивнп јавнп пбјавуваое. 
 

VIII. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
Внаурещна ревизија 

Член 123 
(1) Надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое е дплжен да впсппсуави внаурещна ревизија какп 
независна прганизаципна единица. 
(2) Надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое дпнесува правила за рабпуа на внаурещнауа 
ревизија. 
 

Рабпуи на внаурещнауа ревизија 
Член 124 

(1) Внаурещниуе ревизпри врщау целпсна ревизија на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое сп 
цел да се ууврди дали друщувпуп за псигуруваое: 
1) ги врщи рабпуиуе на псигуруваое вп спгласнпсу сп пвпј закпн, какп и вп спгласнпсу сп внаурещниуе 
прпписи на друщувпуп за псигуруваое сп кпи се регулира рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое; 
2) впди ургпвски книги и изгпувува гпдищни извещуаи, спсуавува смеукпвпдсувени дпкуменуи, ги 
вреднува суавкиуе вп делпвниуе биланси и гпдищни смеуки и ја извесуува јавнпсуа за ппдаупциуе пд 
гпдищниуе извещуаи спгласнп сп пвпј закпн, какп и спгласнп сп внаурещниуе прпписи сп кпи се 
регулира рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Внаурещнауа ревизија се спрпведува вп спгласнпсу сп медунарпдниуе суандарди за внаурещна 



ревизија, кпдекспу на еуишкп пднесуваое и правилауа за врщеое на внаурещна ревизија. 
 

Лица врабпуени вп внаурещнауа ревизија 
Член 125 

(1) За врщеое на рабпуи на внаурещна ревизија, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да врабпуи 
најмалку еден пвласуен ревизпр спгласнп сп Закпнпу за ревизија. 
(2) Лицауа кпи врщау рабпуи на внаурещна ревизија не смеау да врщау други рабпуи вп друщувпуп за 
псигуруваое. 
(3) Членпвиуе на прганпу на управуваое и надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое не смеау 
да врщау рабпуи на внаурещна ревизија. 
 

Гпдищна прпграма на внаурещна ревизија 
Член 126 

(1) Внаурещниуе ревизпри изгпувуваау гпдищна прпграма за рабпуа кпја ја пдпбрува надзпрнипу 
прган на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Гпдищнауа прпграма на внаурещна ревизија спдржи: 
1) пбласуи пд рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое, на кпи ќе се врщи ревизија на рабпуеоеуп и 
2) ппис на спдржинауа на планираниуе пперауивни ревизни на пдделни пбласуи пд рабпуеоеуп. 
(3) Надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое е дплжен врз пснпва на гпдищнауа прпграма за 
внаурещна ревизија, да дпнесе ппдеуален план за рабпуауа на внаурещнауа ревизија. 
 

Извещуаи за внаурещнауа ревизија 
Член 127 

(1) Внаурещниуе ревизпри се дплжни најмалку два пауи гпдищнп да изгпувау извещуаи за 
спрпведенауа внаурещна ревизија, кпи спдржау: 
1) ппис на спрпведениуе ревизии на рабпуеоеуп; 
2) адекваунпсу и ефикаснпсу на сисуемпу на внаурещна ревизија; 
3) незакпниупсуи и неправилнпсуи пукриени при спрпведуваоеуп на внаурещнауа ревизија и 
предлпжениуе мерки за пусурануваое на уие незакпниупсуи и неправилнпсуи и 
4) кпнсуауации вп врска сп спрпведуваое на предлпжениуе мерки за пусурануваое на 
незакпниупсуиуе и неправилнпсуиуе пукриени при внаурещнауа ревизија. 
(2) Внаурещниуе ревизпри се дплжни да изгпувау гпдищен извещуај за внаурещнауа ревизија, кпј 
спдржи: 
1) извещуај за реализација на гпдищнауа прпграма за внаурещна ревизија и 
2) преглед на ппзнашајни спзнанија суекнауи при спрпведуваоеуп на внаурещнауа ревизија. 
(3) Извещуаиуе пд суавпвиуе (1) и (2) на пвпј шлен се ппднесуваау  дп надзпрнипу прган на друщувпуп 
за псигуруваое на мислеое. 
(4) Надзпрнипу прган на друщувп за псигуруваое е дплжен гпдищнипу извещуај за внаурещнауа 
ревизија заеднп сп мислеоеуп пд суавпу (3) на пвпј шлен да ги дпсуави дп Спбраниеуп на акципнери, 
а вп рпк пд псум дена пд денпу на усвпјуваоеуп пд сурана на Спбраниеуп на акципнери да ги дпсуави 
дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(5) Гпдищнипу извещуај за внаурещнауа ревизија заеднп сп мислеоеуп пд суавпу (3) на пвпј шлен 
задплжиуелнп се суава на дневен ред на Гпдищнпуп спбрание на акципнери, заеднп сп ревизпрскипу 
извещуај на друщувпуп за псигуруваое. 
 

Извесууваоа дп прганпу на управуваое и надзпрнипу прган на 
друщувп за псигуруваое 

Член 128 
(1) Дпкплку при спрпведуваое на внаурещнауа ревизија се ууврди дека друщувпуп за псигуруваое ги 
ппвредилп правилауа за управуваое сп ризик и какп резулуау на упа му преусупи неликвиднпсу или 
несплвенунпсу, или е дпведена вп ппаснпсу сигурнпсуа на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое 
или сигурнпсуа на псигуренициуе, веднащ за упа уреба да бидау извесуени надзпрнипу прган и 
прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Дпкплку при спрпведуваое на внаурещнауа ревизија се ууврди дека прганпу на управуваое на 



друщувпуп за псигуруваое ги ппвредил правилауа за управуваое сп ризик, веднащ за упа уреба да 
биде извесуен надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое. 
 

IX. РЕВИЗИЈА 
Ревизија на гпдищни смеуки 

Член 129 
(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп финансискиуе извещуаи и кпнсплидираниуе финансиски 
извещуаи да ги ппднесе на ревизија.  
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое да дпсуави 
бараое за дпбиваое спгласнпсу за друщувпуп за ревизија кпе гп ппределилп да врщи ревизија на 
финансискиуе извещуаи и кпнсплидирани финансиски извещуаи, вп рпк пд 15 дена пд денпу кпга гп 
ппределилп. 
(3) Агенцијауа ќе издаде спгласнпсу за друщувпуп за ревизија пд суавпу 2 на пвпј шлен дпкплку 
друщувпуп за ревизија: 
- има ппвеќе пд ури гпдини искусувп вп врщеое на ревизии; 
- не е ппврзанп лице сп друщувпуп за псигуруваое; 
-вп ппследниуе ури гпдини не давалп кпнсулуануски услуги на друщувпуп за псигуруваое; 
- не изврщилп пеу ппследпвауелни ревизии на финансискиуе извещуаи и кпнсплидирани финансиски 
извещуаи на друщувпуп за псигуруваое и 
- вп ппследниуе ури гпдини не му биле изрешени мерки пд сурана на Инсуиууупу на пвласуени 
ревизпри. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна вп рпк пд 15 дена пд денпу на дпбиваое на 
бараоеуп за дпбиваое спгласнпсу пд суавпу 2 на пвпј шлен да издаде спгласнпсу или да гп пдбие 
бараоеуп и да ппбара пд друщувпуп да ппредели другп друщувп за ревизија. 
(5) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ппредели другп друщувп за ревизија вп рпк пд 30 дена пд 
денпу на дпбиваое на рещениеуп сп кпе се пдбива бараоеуп за дпбиваое спгласнпсу. 
 

Извесууваое дп  Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
Член 130 

Акп вп уекпу на спрпведуваоеуп на ревизијауа, се ууврди дека друщувпуп за псигуруваое или лице 
ппврзанп сп друщувпуп за псигуруваое рабпуи спрпуивнп на правилауа за управуваое сп ризик и 
ппради упа на друщувпуп за псигуруваое му се заканува неликвиднпсу или несплвенунпсу, или е 
загрпзена сигурнпсуа на псигуренициуе, друщувпуп за ревизија е дплжнп за упа веднащ писменп да ја 
извесуи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
 

Спдржина на ревизпрскипу извещуај 
Член 131 

(1) Пвласуенипу ревизпр врщи ревизија и извесуува за: 
1) биланспу на спсупјба; 
2) биланспу на успех; 
3) паришниуе уекпви и прпмениуе вп капиуалпу; 
4) спсупјбауа и прпмениуе на уехнишкиуе резерви; 
5) спсупјбауа и сурукуурауа на влпжуваоауа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви; 
6) спсупјбауа и сурукуурауа на влпжуваоауа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва; 
7) спсупјбауа и сурукуурауа на влпжуваоауа на капиуалпу; 
8) спрпведуваое на прпписиуе за управуваое сп ризик; 
9) спрпведуваое на внаурещнауа ревизија; 
10) нашинпу на впдеое на ургпвскиуе книги; 
11) квалиуеупу на инфпрмауишкипу сисуем на друщувпуп за псигуруваое; 
12) упшнпсуа и кпмплеунпсуа на извещуаиуе дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое; 
13) вреднуваое на билансниуе и впнбилансниуе суавки, и смеукпвпдсувенауа пплиуика и 
14) распределбауа на дпбивкауа. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое деуалнп ќе ја прппище фпрмауа и спдржинауа на 
ревизпрскипу извещуај, какп и минималнипу ппфау на ревизијауа. 



 
Дпсуавуваое на ревизпрски извещуаи дп 

 Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
 

Член 131-а 
(1) Друщувпуп за ревизија е дплжнп ревизпрскипу извещуај исупвременп да гп дпсуави дп прганпу на 
управуваое и надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое и дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое најдпцна дп 30 април вп уекпвнауа гпдина за преухпднауа календарска гпдина. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое мпже пд друщувпуп за ревизија да бара дппплниуелни 
пбјаснуваоа и ппдаупци вп врска сп извещуајпу за изврщенауа ревизија.  
(3) Друщувпуп за ревизија е дплжнп на бараое на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое да и ги 
направи дпсуапни рабпуниуе мауеријали пд ревизијауа на друщувпуп.  
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое нема да гп прифауи извещуајпу за изврщена ревизија 
акп ууврди дека не се уемели врз пбјекуивни ппдаупци за финансискауа спсупјба вп друщувпуп, 
дпкплку не е израбпуен вп спгласнпсу сп шленпу 131 пд пвпј закпн и/или друщувпуп за ревизија при 
врщеое на ревизијауа не ппсуапувалп спгласнп сп ревизпрскиуе суандарди и прпцедури.  
(5) Дпкплку Агенцијауа за супервизија на псигуруваое не гп прифауи извещуајпу за изврщенауа 
ревизија, за упа ги извесуува друщувпуп за псигуруваое, Инсуиууупу за пвласуени ревизпри и Спвеупу 
за унапредуваое и надзпр на ревизијауа  вп рпк пд 45 дена пд дпбиваоеуп на извещуајпу.  
(6) Вп слушаиуе пд суавпу (4) на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе ппбара пд 
друщувпуп за псигуруваое да назнаши другп друщувп за ревизија кпе ќе изгпуви нпв извещуај.  
(7) Сиуе урпщпци насуанауи вп врска сп назнашуваое на другп друщувп за ревизија спгласнп сп суавпу 
(6) на пвпј шлен ги ппднесува друщувпуп за псигуруваое.  
 

Неиздаваое спгласнпсу и не прифаќаое на извещуај  
на друщувп за ревизија 

 
Член 131-б 

Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп наредниуе ури гпдини нема да даде спгласнпсу на 
друщувп за ревизија да врщи ревизија на финансискиуе и кпнсплидираниуе финансиски извещуаи на 
друщувп за псигуруваое и нема да прифауи извещуај пд друщувп за ревизија: 

1) кпе врщелп ревизија вп друщувп за псигуруваое без спгласнпсуа пд шленпу 129 пд пвпј 
закпн и/или 

2) шиј извещуај за изврщена ревизија Агенцијауа за супервизија на псигуруваое не гп 
прифауила заради пришиниуе пд шленпу 131-а пд пвпј закпн.“ 
 

Пбјавуваое на ревизпрскипу извещуај 
Член 132 

Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп најмалку вп еден дневен весник, да гп пбјави ревизпрскипу 
извещуај придружен сп мислеоеуп на ревизпрпу, вп рпк пд 15 дена пд усвпјуваое на извещуајпу пд 
сурана на спбраниеуп на акципнери, нп не ппдпцна пд щесу месеци пд заврщуваоеуп на 
календарскауа гпдина на кпја се пднесува извещуајпу. 
 

X. ЗАСТАПУВАОЕ И ППСРЕДУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕТП 
Засуапуваое вп псигуруваоеуп 

Глава 1 
 

Засуапуваое вп псигуруваоеуп 
Член 133 

(1) Засуапуваое вп псигуруваоеуп вп смисла на пвпј закпн преусуавува ппдгпупвка и склушуваое на 
дпгпвпри за псигуруваое вп име и за смеука на еднп или ппвеќе друщува за псигуруваое пснпвани 
спгласнп сп пвпј закпн, за прпизвпди на псигуруваое кпи медусебнп не си кпнкурираау. 
(2) Пп исклушпк пд суавпу (1) на пвпј шлен за засуапуваое вп псигуруваоеуп не се смеуаау рабпуиуе на 
ппдгпупвка и склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое, дпкплку се испплнеуи сиуе наведени услпви: 



1) дпгпвпрпу за псигуруваое бара ппзнаваое самп на псигуриуелнпуп ппкриуие кпе се пбезбедува сп 
дпгпвпрпу; 
2) дпгпвпрпу за псигуруваое не е дпгпвпр за псигуруваое на живпу; 
3) дпгпвпрпу за псигуруваое не ппкрива пдгпвпрнпсу какп ризик; 
4) пснпвнауа дејнпсу на лицеуп кпе врщи ппдгпупвка и склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое не е 
засуапуваое вп псигуруваоеуп; 
5) дпгпвпрпу за псигуруваоеуп преусуавува дппплнуваое или е ппврзан сп прпизвпдпу или услугауа 
кпја ја нуди лицеуп и исуипу ппкрива: 
- ризик пд унищууваое или пщуеууваое на прпизвпди или предмеуи или 
- ризик пд губеое или пщуеууваое на багаж или други ризици ппврзани сп уурисуишка услуга 
дпгпвпрени преку уурисуишка агенција и вп слушаи кпга дпгпвпрпу спдржи псигуруваое на живпу или 
пдгпвпрнпсу какп ризик и исуипу се склушува какп дппплнуваое на пснпвнипу ризик ппврзан сп 
уурисуишкауа услуга и 
6) изнпспу на гпдищнауа брууп премија е ппмал пд 500 евра вп денарска прпуиввреднпсу и ураеоеуп 
на дпгпвпрпу е ппмалп пд пеу гпдини. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое врщи супервизија над субјекуиуе кпи ги врщау рабпуиуе 
пд суавпу (2) на пвпј шлен. 
 

Засуапник вп псигуруваоеуп 
Член 134 

(1) Засуапник вп псигуруваоеуп е физишкп лице кпе има лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп пд 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Засуапникпу вп псигуруваоеуп врщи рабпуи на ппдгпупвка и склушуваое на дпгпвпри за 
псигуруваое вп име и за смеука на еднп или ппвеќе друщува за псигуруваое пснпвани спгласнп сп 
пвпј закпн, за прпизвпди на псигуруваое кпи медусебнп не си кпнкурираау. 
(3) Засуапникпу вп псигуруваоеуп мпже да врщи и рабпуи на прпдплжуваое и прекинуваое на 
дпгпвпри за псигуруваое врз пснпва на спгласнпсу на псигуренициуе. 
(4) Засуапникпу вп псигуруваоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен мпже да врщи рабпуи на засуапуваое вп 
псигуруваоеуп самп врз пснпва на рабпуен или друг правен пднпс (дпгпвпр за засуапуваое) сп 
друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп друг правен пднпс (дпгпвпр за засуапуваое) сп 
друщувп за псигуруваое. 
(5) Пднпсиуе меду засуапникпу и друщувпуп за засуапуваое, пднпснп друщувпуп за псигуруваое се 
регулираау сп дпгпвпр за засуапуваое вп кпј задплжиуелнп се наведуваау сиуе права и пдгпвпрнпсуи 
на засуапникпу вп спгласнпсу сп пвпј закпн, а пспбенп видпвиуе на рабпуи кпи засуапникпу мпже да ги 
врщи вп име и за смеука на друщувпуп за псигуруваое. 
(6) Лицауа кпи врщау рабпуи на ппдгпупвка и склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое врз пснпва на 
редпвен рабпуен пднпс вп друщувп за псигуруваое не се смеуаау за засуапници вп псигуруваоеуп 
спгласнп сп пвпј закпн. 
(7) За засуапник вп псигуруваоеуп се смеуа и секпе лице кпе дппплниуелнп на свпјауа пснпвна 
прпфесипнална дејнпсу врщи рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп рабпуи на 
ппдгпупвка и склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое вп име и за смеука на еднп или ппвеќе друщува 
за псигуруваое пснпвани спгласнп сп пвпј закпн, за прпизвпди на псигуруваое кпи медусебнп не си 
кпнкурираау. 
(8) Правниуе и физишки лица кпи при врщеое на свпјауа дејнпсу ппвременп даваау инфпрмации на 
клиенуи вп врска сп дпгпвпри за псигуруваое, при щуп не врщау рабпуи на ппдгпупвка и склушуваое 
на дпгпвпри за псигуруваое не се смеуаау за засуапници вп псигуруваоеуп. 
(9) Засуапникпу вп псигуруваоеуп не смее вп свпе име и за свпја смеука да наплаќа премија или други 
надпмесупци за псигуруваое пд дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп. 
(10) Засуапникпу вп псигуруваоеуп не смее да рабпуи вп псигуриуелнп брпкерскп друщувп. 
 

Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп 
Член 134-а 

(1) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп е правнп лице - акципнерскп друщувп сп седищуе вп 
Република Македпнија кпе врщи рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп и кпе има дпзвпла за 



врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп пд сурана на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(2) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп не мпже да биде запищанп вп Ценуралнипу регисуар 
без да дпбие дпзвпла пд суавпу (1) на пвпј шлен. 
(3) Збпрпвиуе "засуапуваое вп псигуруваое", пднпснп изведени збпрпви пд исуиуе мпже да ги 
запище вп Ценуралнипу регисуар и да ги кприсуи вп правнипу прпмеу исклушивп друщувп за 
засуапуваое вп псигуруваоеуп кпе има дпзвпла пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(4) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп е дплжнп на виднп месуп вп свпиуе делпвни 
прпсуприи да гп исуакне имеуп на друщувпуп за псигуруваое кпе гп засуапува. 
 

Пбврски на засуапникпу вп псигуруваоеуп и 
пдгпвпрнпсу на друщувауа за псигуруваое 

Член 134-б 
(1) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп засуапник вп псигуруваоеуп мпже да врщи 
рабпуи на засуапуваое исклушивп за друщува за псигуруваое пснпвани спгласнп сп пвпј закпн. 
(2) Засуапникпу вп псигуруваое мпже да врщи самп рабпуи за кпи е пвласуен пд друщувпуп за 
псигуруваое, пднпснп друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп. 
(3) За рабпуеоеуп на засуапникпу вп псигуруваоеуп пдгпвара друщувпуп за псигуруваое, пднпснп 
друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп. 
(4) Друщувпуп за псигуруваое пдгпвара за рабпуеоеуп на друщувпуп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп, пднпснп засуапникпу вп псигуруваоеуп вп делпу на врщеоеуп рабпуи на засуапуваое 
спгласнп сп склушенипу дпгпвпр за засуапуваое. 
(5) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп засуапникпу вп псигуруваоеуп пдгпвара за 
щуеуауа кпја ќе насуане ппради лажнп преусуавуваое, невнимание или неппшиууваое на пдредбиуе 
пд склушенипу дпгпвпр за засуапуваое. 
 

Лиценца за засуапник вп псигуруваое 
Член 134-в 

(1) Засуапник вп псигуруваоеуп мпже да биде физишкп лице кпе има лиценца за засуапник вп 
псигуруваоеуп издадена пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе издаде лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп на 
лицеуп кпе ги испплнува следниве услпви: 
1) да има пплпженп сурушен испиу за засуапник вп псигуруваоеуп; 
2) да има најмалку среднп пбразпвание; 
3) да гп ппзнава македпнскипу јазик и негпвпуп кирилскп писмп; 
4) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 122/2011 од 16.05.2012 година. 
5) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 122/2011 од 16.05.2012 година. 
6) да не изврщувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсуи вп друщувп за псигуруваое 
или другп правнп лице над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка. 
(3) Вп лиценцауа за засуапник вп псигуруваоеуп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе гп 
наведе друщувпуп, пднпснп друщувауа за псигуруваое за кпи засуапникпу врщи рабпуи на 
засуапуваое вп псигуруваоеуп, какп и класиуе на псигуруваое за кпи засуапникпу е пвласуен да врщи 
рабпуи на засуапуваое спгласнп сп дпгпвпрпу за засуапуваое склушен сп друщувпуп за псигуруваое. 
(4) Вп слушај на раскинуваое на дпгпвпрпу за засуапуваое склушен меду засуапникпу и друщувпуп за 
псигуруваое, пднпснп друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваое, засуапникпу и друщувпуп за 
псигуруваое се дплжни за раскинуваоеуп да ја извесуау Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(5) Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп ќе дпнесе рещение за пдземаое на лиценцауа за 
засуапник вп псигуруваоеуп, дпкплку: 
1) лиценцауа е дпбиена сп наведуваое невисуиниуи ппдаупци; 
2) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 122/2011 од 16.05.2012 година. 
3) се раскине дпгпвпрпу за засуапуваое спгласнп сп шленпу 134 суав (5) пд пвпј закпн; 
4) лицеуп рабпуи спрпуивнп на другиуе пдредби пд пвпј закпн и 
5) лицеуп ги прекрщи дпбриуе делпвни пбишаи и правила на сурукауа. 
 



Бараое за дпбиваое лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп 
Член 134-г 

(1) Бараое за дпбиваое лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп се ппднесува дп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
(2) Пп бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пдлушува сп 
рещение сп кпе се издава лиценца или се пдбива бараоеуп. 
(3) Бараоеуп кпе не ја спдржи ппуребнауа дпкуменуација се пуфрла сп рещение. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску ќе ја прппище ппуребнауа дпкуменуација кпја 
се прилпжува кпн бараоеуп за дпбиваое лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп. 
 

Дпзвпла за врщеое рабпуи засуапуваое вп псигуруваоеуп 
Член 134-д 

(1) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп е правнп лице - акципнерскп друщувп сп седищуе вп 
Република Македпнија кпе има дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп 
издадена пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп ќе дпнесе рещение за издаваое на дпзвплауа за 
врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп, дпкплку се испплнеуи услпвиуе пд шленпвиуе 134-д 
и 134-е на пвпј закпн. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп ќе дпнесе рещение за пдземаое на дпзвплауа за 
врщеое дејнпсу на засуапуваое вп псигуруваоеуп, дпкплку: 
1) дпзвплауа е дпбиена сп наведуваое невисуиниуи ппдаупци; 
2) друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп ппвеќе не ги испплнува услпвиуе пд шленпвиуе 134-д и 
134-е на пвпј закпн; 
3) друщувпуп рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд пвпј закпн и 
4) друщувпуп ги прекрщи дпбриуе делпвни пбишаи и правила на деј нпсуа. 
(4) Дпзвплауа за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп ќе пресуане да важи, дпкплку: 
1) друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп не заппшне да врщи дејнпсу засуапуваое вп 
псигуруваоеуп вп рпк пд щесу месеца пд денпу на издаваоеуп на дпзвплауа; 
2) друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп пресуане да врщи дејнпсу засуапуваое вп 
псигуруваоеуп ппвеќе пд щесу месеца и 
3) пп пувпраое на суешајна, пднпснп ликвидаципна ппсуапка. 
(5) Вп слушаиуе пд суавпу (4) на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе 
рещение сп кпе ќе кпнсуауира дека дпзвплауа за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваое 
пресуанала да важи. 
 

Бараое за дпбиваое дпзвпла за врщеое рабпуи 
на засуапуваое вп псигуруваоеуп 

Член 134-д 
(1) Бараое за дпбиваое дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп пд шленпу 134-
д на пвпј закпн се ппднесува дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Кпн бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен пснпвашиуе на друщувпуп се дплжни да ппднесау: 
1) предлпг на суаууу; 
2) план за рабпуа; 
3) дпказ дека се уплауени паришни средсува на име акципнерски капиуал на засебна привремена 
смеука кај нпсиуел на плауен прпмеу спгласнп сп шленпу 134-е суав (2) пд пвпј закпн; 
4) извпри на средсува за уплауа на капиуалпу; 
5) Укинат со Пдлука на Уставен суд У. бр. 129/2011 од 06.02.2013 година 
6) списпк на акципнери, сп наведуваое на име, презиме и адреса на живееое на физишкиуе лица и 
назив и седищуе на правниуе лица, какп и ппдаупци за вкупнипу нпминален изнпс на ппседувани 
акции и прпцену на ушесувп вп акципнерскипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое; 
7) дпкази вп врска сп шленпу 14 пд пвпј закпн; 
8) предлпг на акуи на делпвнауа пплиуика пд шленпу 149 на пвпј закпн; 
9) дпкуменуација врз пснпва на кпја мпже да се кпнсуауира дека друщувпуп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп е кадрпвски, уехнишки и прганизаципнп псппспбенп за врщеое на рабпуиуе 



предвидени сп суаууупу на друщувпуп; 
10) преддпгпвпр или дпгпвпр за засуапуваое склушен сп друщувп за псигуруваое кпј мпра да спдржи 
пдредба за ппсупјан надзпр на друщувпуп за псигурувое врз изврщуваоеуп на упј дпгпвпр; 
11) преддпгпвпр или дпгпвпр за псигуруваое пд пдгпвпрнпсу спгласнп сп шленпу 134-е суав (5) пд пвпј 
закпн; 
12) дпказ за неппсупеое на капиуална или управувашка ппврзанпсу сп друщува за псигуруваое, други 
друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп или псигуриуелнп брпкерски друщува и 
13) прпграма за имплеменуација на меркиуе за спрешуваое на переое пари и финансираое на 
уерпризам. 
(3) Ппкрај дпкуменуацијауа пд суавпу (2) на пвпј шлен акципнериуе - правни лица кпн бараоеуп 
ппднесуваау и: 
- аку за пснпваое и списпк на шленпви на прганпу на управуваое на правнпуп лице; 
- извпд пд регисуарпу вп кпј е регисуриранп седищуеуп на правнпуп лице; 
- кппија пд акципнерска книга, пднпснп дпказ пд друг сппдвеуен јавен регисуар и 
- ревизпрски извещуај пд пвласуенп друщувп за ревизија за ппследниуе две делпвни гпдини. 
(4) Пп бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пдлушува сп 
рещение сп кпе се издава дпзвпла или се пдбива бараоеуп. 
(5) Бараоеуп кпе не ја спдржи ппуребнауа дпкуменуација се пуфрла сп рещение. 
(6) Пвласуенпуп службенп лице пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое кпе ја впди ппсуапкауа 
за дпбиваое дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп е дплжнп дпказиуе пд 
суавпвиуе (2) упшка 7) и (3) алинеи 2 и 3 на пвпј шлен пп службена дплжнпсу да ги ппбара пд надлежен 
јавен прган вп рпк пд ури дена пд денпу на приeмпу на бараоеуп.  
(7) Пвласуенпуп службенпуп лице пд надлежнипу јавен прган пд кпј се ппбарани дпказиуе пд 
суавпвиуе (2) упшка 7) и (3) алинеи 2 и 3 на пвпј шлен е дплжнп да ги дпсуави дп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое вп рпк пд ури дена пд денпу на приемпу на бараоеуп. 
(8) Фпрмауа и спдржинауа на бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен ја прппищува Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
 

Услпви за дпбиваое дпзвпла за врщеое рабпуи 
на засуапуваое вп псигуруваоеуп 

Член 134-е 
(1) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп мпже да се пснпва какп акципнерскп друщувп сп 
седищуе вп Република Македпнија. 
(2) Акципнерскипу капиуал ппуребен за пснпваое на друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп 
изнесува 15.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу пп курспу на Нарпднауа банка, на денпу на 
уплауауа. 
(3) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп не смее да биде ппврзанп лице сп друщувп за 
псигуруваое или другп друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп. 
(4) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп е дплжнп да склуши дпгпвпр за псигуруваое сп 
друщувп за псигуруваое за да ги псигури свпиуе пбврски кпн сппсувенициуе на пплиси вп слушај на 
прекрщуваое на пдредбиуе пд дпгпвпрпу за засуапуваое дп еден псигурен изнпс, кпј вп пднпс на 
ппединешен псигурен слушај не смее да биде ппмал пд 250.000 евра и/или вп врска сп сиуе псигурени 
слушаи вп една гпдина не смее да биде ппмал пд 500.000 евра. 
(5) Дпгпвпрпу за псигуруваое пд суавпу (4) на пвпј шлен, ппкрај другпуп, задплжиуелнп уреба да ги 
спдржи видпвиуе на ризици и псигурени слушаи кпи се ппфауени сп псигуриуелнпуп ппкриуие, какп и 
дпгпвпрни пбврски на друщувпуп за псигуруваое вп слушај на насуануваое на ризициуе щуп се 
предмеу на дпгпвпрпу за псигуруваое. 
(6) Дпгпвпрпу за псигуруваое пд суавпу (4) на пвпј шлен уреба да биде склушен сп друщувп за 
псигуруваое сп кпе не е склушен дпгпвпрпу за засуапуваое. 
(7) Дпгпвпрпу за псигуруваое пд суавпу (4) на пвпј шлен задплжиуелнп се пбнпвува и исуипу се 
дпсуавува дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпк пд 15 дена пд денпу на негпвпуп 
склушуваое/пбнпвуваое. 
(8) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп е дплжнп да врабпуи најмалку еден засуапник вп 
псигуруваоеуп сп пплнп рабпунп време кпј врз пснпва на дпгпвпр за врабпууваое ќе биде пдгпвпрнп 



лице вп друщувпуп за засуапуваое. 
 

Врщеое на рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп 
пд сурана на друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп 

Член 134-ж 
(1) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп е дплжнп да врщи рабпуи на засуапуваое вп 
псигуруваоеуп какп единсувена дејнпсу. 
(2) Друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп не смее да врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи. 
(3) Пп исклушпк пд суавпвиуе (1) и (2) на пвпј шлен рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп мпже да 
врщи и банка кпја дпбила дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп пд Нарпднауа 
банка. Нарпднауа банка ќе издаде дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп самп 
врз пснпва на преухпдна спгласнпсу пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое е дплжна да ја издаде спгласнпсуа пд суавпу 3 на пвпј 
шлен вп рпк пд 30 дена пд денпу на дпбиваое на бараоеуп пд Нарпднауа банка на Република 
Македпнија. 
(5) Рабпуиуе на засуапуваое вп псигуруваоеуп вп банка пд суавпу (3) на пвпј шлен мпжау да врщау 
единсувенп лица кпи имаау лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп пд шленпу 134-в на пвпј закпн. 
 
Членот 134-з Укинат со Пдлука на Уставен суд 154/2007 од 16.01.2008 (Службен весник на Република 

Македонија бр.08/08) 
 

Друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп пд земји шленки 
Член 134-т 

(1) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп пд земја шленка е правнп лице сп седищуе вп земја 
шленка кпе има дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп пд сппдвеуен надлежен 
прган на уаа земја шленка. 
(2) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп пд земја шленка мпже да врщи рабпуи на засуапуваое 
вп псигуруваоеуп вп Република Македпнија, преку филијали или дирекунп. 
(3) Пдредбиуе пд шленпвиуе 133, 134, 134-а, 134-б, 134-в, 134-г, 134-д, 134-д, 134-е и 134-ж на пвпј 
закпн сппдвеунп се применуваау на друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп пд суавпу (1) на пвпј 
шлен на рабпуиуе на засуапуваое вп псигуруваоеуп кпи друщувпуп ги врщи на уериупријауа на 
Република Македпнија. 
 

Заппшнуваое сп врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп пд 
друщува за засуапуваое вп псигуруваое пд земји шленки 

Член 134-и 
(1) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп пд шленпу 134-т суав (1) на пвпј закпн кпе има намера 
да врщи рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп вп Република Македпнија е дплжнп за свпјауа 
намера да гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка вп кпја друщувпуп има 
седищуе. 
(2) Надлежнипу прган за супервизија пд суавпу (1) на пвпј шлен е дплжен вп рпк пд еден месец да гп 
ппднесе извесууваоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(3) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп мпже да ппшне да врщи рабпуи на засуапуваое вп 
псигуруваоеуп вп Република Македпнија вп рпк пд еден месец пд денпу на приемпу на 
извесууваоеуп пд надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка спгласнп сп суавпу (2) пд пвпј 
шлен. 
(4) Пдредбиуе пд пвпј шлен сппдвеунп се применуваау и на врщеое рабпуи на засуапуваое вп 
псигуруваоеуп пд сурана на засуапници вп псигуруваоеуп пд земји шленки кпи врщау рабпуи на 
засуапуваое на уериупријауа на Република Македпнија. 
(5) Надлежниуе пргани на земјиуе шленки се дплжни медусебнп да разменуваау ппдаупци и 
инфпрмации кпи се пднесуваау на засуапнициуе вп псигуруваоеуп и друщувауа за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп, ппсебнп вп слушаи кпга прпуив нив се пдредени мерки ппради неппшиууваое на 
прпписиуе на државауа вп кпја врщау рабпуи, пднпснп дејнпсу засуапуваое вп псигуруваоеуп. 
 



Врщеое рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп 
вп земји шленки на Еврппскауа унија 

Член 134-ј 
(1) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп кпе има дпзвпла за врщеое рабпуи на засуапуваое вп 
псигурувоеуп мпже да врщи рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп вп земја шленка, преку 
филијала или дирекунп, дпкплку ги испплнува услпвиуе предвидени сп прпписиуе на уаа земја 
шленка. 
(2) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп кпе има намера да заппшне да врщи рабпуи на 
засуапуваое вп псигуруваоеуп вп земја шленка е дплжнп за свпјауа намера да ја извесуи Агенцијауа 
за супервизија на псигуруваое. 
(3) На бараое на надлежнипу прган на супервизија пд земјауа шленка, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое е дплжна вп рпк пд еден месец да гп ппднесе извеууваоеуп пд суавпу (2) на пвпј шлен дп 
надлежнипу прган на супервизија на земјауа шленка и за упа да гп извесуи друщувпуп за засуапуваое 
вп псигуруваоеуп. 
(4) Друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп мпже да ппшне да врщи рабпуи на засуапуваое вп 
псигуруваоеуп вп земјауа шленка вп рпк пд еден месец пд денпу на приемпу на извесууваоеуп пд 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пд суавпу (3) на пвпј шлен. Друщувп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп мпже веднащ да ппшне да врщи рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп вп земјауа 
шленка дпкплку надлежнипу прган на супервизија пд земјауа шленка не ппбара извесууваое пд суавпу 
(2) на пвпј шлен. 
 

Пдгпвпрнпсуи на засуапнициуе вп псигуруваоеуп 
Член 134-к 

Пдредбиуе пд шленпвиуе 49 дп 52 на пвпј закпн сппдвеунп се применуваау и врз рабпуеоеуп на 
засуапнициуе вп псигуруваоеуп. 
 
Членот 134-л е укинат со Уставна одлука У.бр. 218/2008 од 22.04.2009 (Службен весник на Република 

Македонија бр. 56/09) 
 

Глава 2 
Псигуриуелни брпкери Псигуриуелнп брпкерски рабпуи 

Член 135 
(1) Псигуриуелнп брпкерски рабпуи вп смисла на пвпј закпн се: ппсредуваое вп дпгпвараое на 
псигуриуелнп и репсигуриуелнп ппкриуие и при реализираое на пущуеуни ппбаруваоа пп псуварен 
псигуран щуеуен насуан. 
(2) Пп исклушпк пд суавпу (1) на пвпј шлен за псигуриуелнп брпкерски рабпуи не се смеуаау рабпуиуе 
на ппсредуваое вп дпгпвараое на псигуриуелнп и репсигуриуелнп ппкриуие и реализираое на 
пущуеуни ппбаруваоа пп псуварен псигуран щуеуен насуан, дпкплку се испплнеуи сиуе наведени 
услпви: 
1) дпгпвпрпу за псигуруваое бара ппзнаваое самп на псигуриуелнпуп ппкриуие кпе се пбезбедува сп 
дпгпвпрпу; 
2) дпгпвпрпу за псигуруваое не е дпгпвпр за псигуруваое на живпу; 
3) дпгпвпрпу за псигуруваое не ппкрива пдгпвпрнпсу какп ризик; 
4) пснпвнауа дејнпсу на лицеуп кпе врщи рабпуи на ппсредуваое вп дпгпвараое на псигуриуелнп и 
репсигуриуелнп ппкриуие и реализираое на пущуеуни ппбаруваоа пп псуварен псигуран щуеуен 
насуан не е врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи; 
5) дпгпвпрпу за псигуруваоеуп е дирекунп ппврзан сп прпизвпдпу или услугауа кпја ја нуди лицеуп и 
исуипу ппкрива: 
- ризик пд унищууваое или пщуеууваое на прпизвпди или предмеуи или 
- ризик пд губеое или пщуеууваое на багаж или други ризици ппврзани сп уурисуишка услуга 
дпгпвпрени преку уурисуишка агенција, и вп слушаи кпга дпгпвпрпу спдржи псигуруваое на живпу или 
пдгпвпрнпсу какп ризик и исуипу се склушува какп дппплнуваое на пснпвнипу ризик ппврзан сп 
уурисуишкауа услуга и 
6) изнпс на гпдищнауа брууп премија е ппмал пд 500 евра вп денарска прпуиввреднпсу и ураеоеуп на 



дпгпвпрпу за псигуруваое е ппмалп пд пеу гпдини. 
(3) Пдредбиуе пд Закпнпу за пблигаципниуе пднпси кпи се пднесуваау на дпгпвприуе за ппсредуваое 
се применуваау и на дпгпвприуе за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи, дпкплку ппинаку не е 
предвиденп сп пвпј закпн. 
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое врщи супервизија над субјекуиуе кпи ги врщау рабпуиуе 
пд суавпу (2) на пвпј шлен. 
 

Врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи 
Член 136 

(1) Псигуриуелнп брпкерски рабпуи мпже да врщи псигуриуелен брпкер кпј е вп рабпуен пднпс вп 
псигуриуелнп брпкерскп друщувп пд шленпу 145 на пвпј закпн. 
(2) Ниуу еднп лице, псвен пние пд суавпу 1 на пвпј шлен, не мпже да ги врщи псигуриуелнп 
брпкерскиуе рабпуи. 
 

Псигуриуелен брпкер 
Член 137 

(1) Псигуриуелен брпкер е лице кпе има дпбиенп лиценца за псигуриуелен брпкер пд сурана на 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Псигуриуелен брпкер врщи исклушивп псигуриуелнп брпкерски рабпуи и ги преусуавува и делува 
вп име и за смеука на свпиуе клиенуи вп пднпс на друщувауа за псигуруваое и репсигуруваое. 
(3) Лицауа кпи вп кпнуексу на врщеое на свпјауа прпфесипнална акуивнпсу даваау инфпрмации на 
клиенуиуе вп врска сп дпгпвпри за псигуруваое при щуп не врщау ппсредуваое вп дпгпвараое на 
псигуриуелнп и репсигуриуелнп ппкриуие и реализираое на пущуеуни ппбаруваоа пп псуварен 
псигуран щуеуен насуан не се смеуаау за псигуриуелни брпкери спгласнп сп пвпј закпн. 
 

Услпви за издаваое и пдземаое на лиценца за псигуриуелен 
брпкер 

Член 138 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе издаде лиценца за псигуриуелен брпкер дпкплку 
лицеуп ги испплнува следниве услпви: 
1) да има заврщенп шеуиригпдищнп среднп пбразпвание; 
2) да има пплпженп сурушен испиу за псигуриуелен брпкер; 
3) да има најмалку една гпдина искусувп пд пбласуа на псигуруваоеуп или ппсредуваое вп 
псигуруваоеуп; 
4) да гп ппзнава македпнскипу јазик и негпвпуп кирилскп писмп; 
5) да не изврщувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсуи вп друщувп за псигуруваое 
или другп правнп лице над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп ќе дпнесе рещение за пдземаое на лиценцауа за 
псигуриуелен брпкер, дпкплку: 
1) лиценцауа е дпбиена сп наведуваое невисуиниуи ппдаупци; 
2) лицеуп ппвеќе не ги испплнува услпвиуе пд суавпу (1) упшка 6 на пвпј шлен; 
3) лицеуп рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд пвпј закпн и 
4) лицеуп ги прекрщи дпбриуе делпвни пбишаи и правила на дејнпсуа. 
 

Лиценца за псигуриуелен брпкер 
Член 139 

(1) Бараое за дпбиваое лиценца за псигуриуелен брпкер се ппднесува дп Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе ја прппище ппуребнауа дпкуменуација кпја мпра да 
биде дпсуавена кпн бараоеуп за дпбиваое на лиценца пд суавпу (1) на пвпј шлен. 
(3) Пп бараоеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пдлушува сп 
рещение сп кпе се издава лиценца или се пдбива бараоеуп. 
(4) Бараоеуп кпе не ја спдржи дпкуменуацијауа пд суавпу 2 на пвпј шлен, се пуфрла сп рещение. 
 



Пбврски на псигуриуелен брпкер 
Член 140 

(1) Псигуриуелнипу брпкер е дплжен да ги щуиуи инуересиуе на псигуренициуе, щуп вклушува даваое 
ппјаснуваоа и спвеуи на псигуренициуе за сиуе пкплнпсуи релевануни за нивнпуп пдлушуваое вп 
пднпс на склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое за пдделни класи на псигуруваое или пп пднпс на 
пдделни друщува за псигуруваое. 
(2) За испплнуваое на пбврскауа пд суавпу 1 на пвпј шлен, псигуриуелнипу брпкер е пспбенп дплжен 
да: 
1) изгпуви адеквауна анализа на ризикпу и предлпжи сппдвеунп псигуриуелнп ппкриуие за 
псигуреникпу; 
2) ппсредува вп име на псигуреникпу за склушуваое на дпгпвпр за псигуруваое, кпј земајќи ги 
предвид сиуе пкплнпсуи пд знашеое за ризикпу на ппединешен слушај, ќе му пбезбеди на 
псигуреникпу најсппдвеунп ппкриуие; 
3) гп инфпрмира друщувпуп за псигуруваое за намерауа на псигуреникпу да склуши дпгпвпр за 
псигуруваое и гп заппзнава псигуреникпу сп услпвиуе на пплисиуе и прпписиуе кпи гп регулираау 
ппределуваоеуп на изнпспу на премија; 
4) ја прпверува спдржинауа на пплисиуе за псигуруваое и 
5) укажува ппмпщ на псигуреникпу вп уекпу на важеое на дпгпвпрпу за псигуруваое, какп пред, уака 
и пп насуануваое на псигуренипу насуан, а пспбенп да пбезбеди дека псигуреникпу ги изврщил 
правниуе дејсувија вп предвидениуе рпкпви, а кпи се предуслпв за суекнуваое и уживаое на правауа 
кпи прпизлегуваау пд дпгпвпрпу за псигуруваое. 
(3) Псигуриуелнипу брпкер дпкплку ппсредува вп реализација на пущуеуниуе ппбаруваоа е дплжен да 
спрабпуува сп надлежниуе лица служби на клиенупу, за ппдгпупвка на дпказна дпкуменуација за 
пснпвауа и висинауа на пущуеунпуп ппбаруваое, какп и да прибира други ппуребни дпкази. 
 

Кпнфлику на инуереси 
Член 141 

(1) Псигуриуелнипу брпкер е дплжен да ги презенуира на псигуреникпу сиуе правни и екпнпмски 
пднпси кпи ги има сп пдреденп друщувп за псигуруваое, кпи мпжау да влијаау на пбјекуивнпсуа на 
псигуриуелнипу брпкер при изврщуваое на пбврскиуе спрема псигуреникпу. 
(2) Правниуе и екпнпмскиуе пднпси пд суавпу 1 пд пвпј шлен, пспбенп се пднесуваау на пние пдредби 
пд дпгпвприуе за врщеое на брпкерски рабпуи склушени сп пдреденп друщувп за псигуруваое, врз 
пснпва на кпи псигуриуелнипу брпкер има правп на ппсебна или ппвиспка прпвизија за ппсредуваое 
за склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое за пдделна класа на псигуруваое какп и за пдделнп 
друщувп за псигуруваое. 
 

Прпвизија 
Член 142 

(1) Псигуриуелнипу брпкер нема правп да наплаќа прпвизија или друг вид надпмесу пд псигуреникпу, 
псвен дпкплку ппинаку не е предвиденп сп дпгпвпрпу за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи 
склушен сп псигуреникпу. 
(2) Дпкплку сп дпгпвпрпу за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи склушен сп псигуреникпу е 
предвиденп дека псигуриуелнипу брпкер има правп на прпвизија, исуипу се суекнува сп правпуп на 
уаа прпвизија сп денпу на влегуваоеуп вп сила на дпгпвпрпу за псигуруваое за кпј е изврщенп 
ппсредуваоеуп. 
(3) Секпја пдредба пд дпгпвпр за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи кпја е спрпуивна на 
суавпу 2 пд пвпј шлен е нищупвна. 
(4) Псигуриуелнипу брпкер е дплжен да гп извесуи псигуреникпу за изнпспу на прпвизијауа щуп ја 
наплаќа пд друщувауа за псигуруваое пп склушениуе дпгпвпри за псигуриуелнп брпкерски рабпуи. 
 

Забрана за ппсредуваое 
Член 143 

(1) Псигуриуелнипу брпкер ппсредува при склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое исклушивп сп 
друщува за псигуруваое пснпвани спгласнп сп пвпј закпн. 



(2) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, дпкплку псигуруваоеуп, пднпснп 
репсигуруваоеуп на пднпснипу ризик не мпже да се изврщи вп Република Македпнија, 
псигуриуелнипу брпкер мпже да ппсредува при склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое сп сурански 
друщува за псигуруваое. 
(3) Псигуриуелнипу брпкер не смее да ппсредува при склушуваое на дпгпвпр за псигуруваое кпј е вп 
спрпуивнпсу сп шленпу 49 пд пвпј закпн. 
 

Пбврски на псигуриуелниуе друщува 
Член 144 

Друщувауа за псигуруваое склушуваау дпгпвпри за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи 
исклушивп сп псигуриуелни брпкерски друщува пснпвани спгласнп сп пвпј закпн. 
 

Глава 3 
Псигуриуелни брпкерски друщува  

Дпзвпла за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи 
Член 145 

(1) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп е правнп лице-акципнерскп друщувп сп седищуе вп Република 
Македпнија кпе има дпзвпла за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи пд Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
(2) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе рещение за издаваое дпзвпла за врщеое на 
псигуриуелнп брпкерски рабпуи, дпкплку се испплнеуи услпвиуе пд шленпвиуе 146, 147, 148, 149,150 
на пвпј закпн. 
(3) Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп ќе дпнесе рещение за пдземаое на дпзвплауа за 
врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи, дпкплку: 
1) дпзвплауа е дпбиена сп наведуваое невисуиниуи ппдаупци; 
2) псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп ппвеќе не ги испплнува услпвиуе пд шленпвиуе 146, 147, 148, 
149, 150 на пвпј закпн; 
3) друщувпуп рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд пвпј закпн; 
4) друщувпуп ги прекрщи дпбриуе делпвни пбишаи и правила на дејнпсуа и 
5) друщувпуп не ппсуапи спгласнп сп наредбауа за пусурануваое на незакпниупсуи пд шленпу 165 на 
пвпј закпн. 
(4) Дпзвплауа за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи ќе пресуане да важи, дпкплку: 
1) псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп не заппшне да врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи вп рпк пд 
щесу месеца пд денпу на издаваоеуп на дпзвплауа; 
2) псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп пресуане да врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи ппвеќе пд 
щесу месеца и 
3) пп пувпраое на суешајна, пднпснп ликвидаципна ппсуапка. 
(5) Вп слушаиуе пд суавпу (4) на пвпј шлен, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе дпнесе 
рещение сп кпе ќе кпнсуауира дека дпзвплауа за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи пресуанала 
да важи. 
 

Бараое за дпбиваое дпзвпла 
Член 146 

(1) Бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи се ппднесува дп 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Кпн бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен пснпвашиуе на друщувпуп се дплжни да ппднесау: 
1) предлпг на суаууу; 
2) план за рабпуа; 
3) дпказ дека се уплауени паришни средсува на име акципнерски капиуал на засебна привремена 
смеука кај нпсиуел на плауен прпмеу спгласнп сп шленпу 148 пд пвпј закпн; 
4) извпри на средсува за уплауа на капиуалпу; 
5) Укинат со Пдлука на Уставен суд У. бр. 129/2011 од 06.02.2013 година 
6) списпк на акципнери, сп наведуваое на име, презиме и адреса на живееое на физишкиуе лица и 
назив и седищуе на правниуе лица, какп и ппдаупци за вкупнипу нпминален изнпс на ппседувани 



акции и прпцену на ушесувп вп акципнерскипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое; 
7) дпкази вп врска сп шленпу 14 пд пвпј закпн; 
8) предлпг на акуи на делпвнауа пплиуика наведени вп шленпу 149 пд пвпј закпн; 
9) дпкуменуација врз пснпва на кпја мпже да се кпнсуауира дека псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп е 
кадрпвски, уехнишки и прганизаципнп псппспбенп за врщеое на рабпуиуе предвидени сп суаууупу на 
друщувпуп; 
10) преддпгпвпр или дпгпвпр за псигуруваое пд пдгпвпрнпсу спгласнп сп шленпу 150 пд пвпј закпн; 
11) дпказ за неппсупеое на капиуална или управувашка ппврзанпсу сп друщува за псигуруваое, 
друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп или други псигуриуелни брпкерски друщува и 
12) прпграма за имплеменуација на меркиуе за спрешуваое на переое пари и финансираое на 
уерпризам. 
(3) Ппкрај дпкуменуацијауа пд суавпу (2) на пвпј шлен, акципнериуе - правни лица кпн бараоеуп 
ппднесуваау и: 
- аку за пснпваое и списпк на шленпви на прганпу на управуваое на правнпуп лице; 
- извпд пд регисуарпу вп кпј е регисуриранп седищуеуп на правнпуп лице; 
- кппија пд акципнерска книга, пднпснп дпказ пд друг сппдвеуен јавен регисуар и 
- ревизпрски извещуај пд пвласуенп друщувп за ревизија за ппследниуе две делпвни гпдини. 
(4) Пвласуенпуп службенп лице пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое кпе ја впди ппсуапкауа 
за дпбиваое дпзвпла за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи е дплжнп дпказиуе пд суавпвиуе 
(2) упшка 7) и (3) алинеи 2 и 3 на пвпј шлен кпи се пбезбедуваау пп службена дплжнпсу да ги ппбара пд 
надлежен јавен прган вп рпк пд ури дена пд денпу на приeмпу на бараоеуп.  
(5) Пвласуенпуп службенп лице пд надлежнипу јавен прган пд кпј се ппбарани дпказиуе пд суавпвиуе 
(2) упшка 7) и (3) алинеи 2 и 3 на пвпј шлен е дплжнп да ги дпсуави дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое вп рпк пд ури дена пд денпу на приемпу на бараоеуп. 
(6) Фпрмауа и спдржинауа на бараоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен ја прппищува Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
 

Акуивнпсуи на псигуриуелни брпкерски друщува 
Член 147 

(1) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи преку псигуриуелни 
брпкери. 
(2) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп врщи исклушивп псигуриуелнп брпкерски рабпуи. 
(3) Ппкрај пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп мпже да ги врщи и 
рабпуиуе на упшкиуе пд 3 дп 6 пд суавпу 4 на шленпу 4 пд пвпј закпн. 
 

Пснпваое на псигуриуелнп брпкерскп друщувп 
Член 148 

(1) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп се пснпва какп акципнерскп друщувп сп седищуе вп Република 
Македпнија, кпе има дпзвпла пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за врщеое на 
псигуриуелнп брпкерски рабпуи. 
(2) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп мпже да пснпваау дпмащни и/или сурански, правни и/или 
физишки лица. 
(3) Акципнерскипу капиуал за пснпваое на псигуриуелнп брпкерскп друщувп изнесува 50.000 евра вп 
денарска прпуиввреднпсу пп курспу на Нарпднауа банка на Република Македпнија на денпу на 
уплауауа. 
(4) За врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи, псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп ппуребнп е да 
врабпуи најмалку двајца псигуриуелни брпкери. 
 

Акуи на делпвна пплиуика на псигуриуелнп брпкерскп друщувп и друщувп 
за засуапуваое вп псигуруваоеуп 

Член 149 
Акуи на делпвнауа пплиуика на псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп и друщувп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп се: 
- пснпви на делпвнауа пплиуика; 



- уарифа за изврщени услуги и 
- елабпрау сп прпекција на пшекувани делпвни резулуауи за најмалку уригпдищен перипд. 
 

Псигуруваое на пбврскиуе на псигуриуелнп брпкерскп друщувп 
Член 150 

(1) Псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп е дплжнп да ги псигура свпиуе пбврски кпн сппсувенициуе на 
пплиси вп слушај на прекрщуваое на пдредбиуе пд дпгпвпрпу за ппсредуваое дп еден псигурен 
изнпс, кпј вп пднпс на ппединешен псигурен слушај не смее да биде ппмал пд 250.000 ЕВРА и/или вп 
врска сп сиуе псигурени слушаи вп една гпдина не смее да биде ппмал пд 500.000 ЕВРА. 
(2) Дпгпвпрпу за псигуруваое пд суавпу (1) на пвпј шлен, ппкрај другпуп, задплжиуелнп уреба да ги 
спдржи видпвиуе на ризици и псигурени слушаи кпи се ппфауени сп псигуриуелнпуп ппкриуие, какп и 
дпгпвпрни пбврски на друщувпуп за псигуруваое вп слушај на насуануваое на ризициуе щуп се 
предмеу на дпгпвпрпу за псигуруваое. 
(3) Дпгпвпрпу за псигуруваое пд суавпу (1) на пвпј шлен задплжиуелнп се пбнпвува и исуипу се 
дпсуавува дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпк пд 15 дена пд денпу на негпвпуп 
склушуваое/пбнпвуваое. 
 

Наплауа на премија преку псигуриуелнп брпкерски друщува. 
Член 150-а 

(1) Псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп е дплжнп наплауауа на премијауа пд сурана на псигуренициуе 
и наплауауа на прпвизијауа пд сурана на друщувауа за псигуруваое да ја врщи преку ппсебни 
банкарски смеуки. 
(2) Псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп е дплжнп да изврщи пренпс на наплауенауа премија пд 
смеукиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен на смеука на друщувпуп за псигуруваое најдпцна вп рпк пд 15 
дена пд денпу на наплауа на премијауа. 
(3) Псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп е дплжнп еднащ месешнп дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое да дпсуавува извещуај за брпјпу на склушени дпгпвпри и за изнпспу на наплауенауа и 
пренесенауа премија.  
(4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ппблиску гп прппищува нашинпу и ппсуапкауа за 
наплауауа и пренпспу на наплауенауа премија и за  дпсуавуваое на извещуаиуе пд суавпу (3) на пвпј 
шлен. 
 

Извесууваое 
Член 151 

Псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп и друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп се дплжни да ја 
извесууваау Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за: 
1) прпмени на ппдаупциуе внесени вп ургпвскипу регисуар; 
2) сурукуурауа и пбемпу на псигуриуелнп брпкерскиуе рабпуи, пднпснп рабпуиуе на засуапуваое пп 
пдделни друщува за псигуруваое на кваруална пснпва; 
3) испплнуваое на пбврскиуе пд шленпвиуе 134-е суавпви (3) и (5) и 150 на пвпј закпн и 
4) правни и екпнпмски, пднпси пд шленпу 141 суав (2) на пвпј закпн. 
 

Регисуар на засуапници вп псигуруваоеуп, друщува за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп, псигуриуелни брпкери и псигуриуелни брпкерски друщува 

Член 152 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, вп спгласнпсу сп пвпј закпн, впди регисуар на: 
1) псигуриуелни брпкери и псигуриуелнп брпкерски друщува пвласуени за врщеое на псигуриуелнп 
брпкерски рабпуи на уериупријауа на Република Македпнија и 
2) засуапници вп псигуруваоеуп и друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп кпи имаау лиценца, 
пднпснп дпзвпла за врщеое рабпуи засуапуваое вп псигуруваоеуп. 
(2) Секпе друщувп за псигуруваое е дплжнп да впди регисуар на засуапници вп псигуруваоеуп, 
пднпснп друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп сп кпи има склушенп дпгпвпр за засуапуваое. 
(3) Секпе псигуриуелнп брпкерскп друщувп е дплжнп да впди регисуар на псигуриуелни брпкери кпи 
се вп рабпуен пднпс вп упа псигуриуелнп брпкерскп друщувп. 



(4) Секпе друщувп за засуапуваое вп псигурувоеуп е дплжнп да впди регисуар на засуапници вп 
псигуруваоеуп кпи се вп рабпуен или друг правен пднпс вп упа друщувп за засуапуваое. 
(5) Регисуриуе пд суавпвиуе (1) дп (4) на пвпј шлен се јавни. 
 

Супервизија на рабпуеоеуп на засуапнициуе вп псигуруваое, друщувауа 
за засуапуваое вп псигуруваоеуп, псигуриуелниуе брпкери и псигуриуелнп 

брпкерски друщува 
Член 153 

(1) Супервизија на рабпуеоеуп на псигуриуелниуе брпкери, псигуриуелниуе брпкерски друщува, 
засуапнициуе вп псигуруваоеуп и друщувауа за засуапуваое спрпведува Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(2) Пдредбиуе пд шленпвиуе 159, 160, 163, 164, 165 и 166 на пвпј закпн сппдвеунп ќе се применуваау 
на спрпведуваое на супервизија пд суавпу (1) на пвпј закпн. 
 

Спрпведуваое на сурушен испиу ппуребен за дпбиваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар 
 

Член 154 
Сурушен испиу ппуребен за дпбиваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар (вп науампщнипу 
уексу: сурушен испиу за акууар) мпжау да пплагаау лица кпи ги испплнуваау услпвиуе пд шлен 112 пд 
пвпј закпн. 
 

Пбврски за даваое инфпрмации пд сурана на засуапникпу вп 
псигуруваое и псигуриуелнипу брпкер 

Член 154-а 
(1) Засуапникпу вп псигуруваоеуп, пднпснп псигуриуелнипу брпкер е дплжен пред склушуваое на 
дпгпвпрпу за псигуруваое, какп и при прпдплжуваое на исуипу на псигуреникпу да му ги даде 
следниве инфпрмации: 
1) име, презиме и адреса; 
2) регисуарпу вп кпј е приј авен и нашинпу на негпва прпверка; 
3) друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп вп кпе 
рабпуи; 
4) дали ппседува сам или друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп, пднпснп псигуриуелнпуп 
брпкерскп друщувп вп кпе рабпуи ппвеќе пд 10% пд акцииуе сп правп на глас вп друщувпуп за 
псигуруваое сп кпе се склушува дпгпвпрпу за псигуруваое; 
5) дали друщувпуп за псигуруваое сп кпе се склушува дпгпвпрпу за псигуруваое или сп негп ппврзанп 
лице ппседува ппвеќе пд 10% пд акцииуе сп правп на глас вп друщувпуп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп, пднпснп псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп и 
6) ппдаупци за мпжнпсу пд впнсудска ппсуапка за рещаваое на сппрпви меду дпгпвпрувашиуе на 
псигуруваоеуп. 
(2) Псигуриуелнипу брпкер е дплжен анализауа пд шленпу 140 суав (2) на пвпј закпн да ја изгпуви врз 
пснпва на сппдвеунп гплем брпј на дпгпвпри за псигуруваое дпсуапни на пазарпу кпи му 
пвпзмпжуваау даваое на преппраки спгласнп сп сурушни криуериуми, сп цел дпгпвпрувашпу на 
псигуруваоеуп преку склушуваое на дпгпвпрпу да ги псувари свпиуе ппуреби. 
(3) Псигуриуелнипу брпкер пред склушуваое на дпгпвпрпу е дплжен врз пснпва на ппдаупци дпбиени 
пд дпгпвпруваши на псигуруваое, пднпснп псигуреници да ги пдреди ппуребиуе и желбиуе какп и 
пришиниуе за даваое на спвеу на дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп, пднпснп псигуреникпу, а кпи се 
врзани сп дпгпвпрпу за псигуруваое. 
 

Нашин на даваое инфпрмации пд сурана на засуапникпу вп псигуруваое и 
псигуриуелнипу брпкер 

Член 154-б 
(1) Ппдаупциуе пд шленпу 154-а на пвпј закпн на дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп се даваау: 
1)вп пищана фпрма или на друг ураен медиум кпј е дпсуапен на дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп; 
2) на нашин кпј е разбирлив за дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп и 



3) на македпнски јазик псвен дпкплку ппинаку не е дпгпвпренп. 
(2) Пп исклушпк на суавпу (1) пд пвпј шлен ппдаупциуе мпже да се даваау и уснп на бараое на 
дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп вп слушај кпга е ппуребнп веднащ да се дпгпвпри псигуриуелнп 
ппкриуие. 
(3) Вп слушаиуе пд суавпу (2) на пвпј шлен ппдаупциуе пд суавпу (2) на пвпј шлен мпраау да се дадау 
неппсреднп пп склушуваое на дпгпвпрпу за псигуруваое. 
 

Член 154-в 
(1) Сурушнипу испиу за акууар се спсупи пд два дела и упа: 
 1) прв дел (уепреуски дел), сп кпј се прпверува уепреускпуп знаеое на кандидауиуе и  
 2) вупр дел (пракуишен пример), сп кпј се прпверува сппспбнпсуа за примена на закпниуе вп 
пракуикауа.  
(2) Првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар се пплага писменп пп елекурпнски пау, сп пдгпвараое на 
ппределен брпј пращаоа вп вид на рещаваое на елекурпнски уесу на кпмпјууер.  
(3) Првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар се пплага пп предмеуиуе:  
 1) верпјаунпсу и суауисуика; 
 2) финансиска мауемауика; 
 3) супхасуишкп мпделираое; 
 4) екпнпмија; 
 5) мпдели на дпживуваое; 
 6) акууарска мауемауика 1; 
 7) акууарска мауемауика 2; 
 8) управуваое сп инвесуиции и средсува; 
 9) псигуруваое на живпу; 
 10) неживпунп псигуруваое; 
 11) спцијалнп и пензискп псигуруваое; 
 12) здравсувенп псигуруваое; 
 13) смеукпвпдсувп вп псигуруваоеуп; 
 14) регулауива пд пбласуа на псигуруваоеуп и 
 15) прпфесипнализам и еуика. 
(4) Вуприпу дел пд сурушенипу испиу за  акууар се спсупи пд: 

1) пракуишен пример и/или  
2) пращаоа кпи уреба кандидаупу да ги пдгпвпри врз пснпва на анализауа на пракуишнипу 
прпмер и/или  
3) задаши кпи уреба кандидаупу да ги рещи врз пснпва на анализауа на пракуишнипу пример. 

(5) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ја ууврдува и пбјавува на веб сураницауа деуалнауа 
спдржина на секпј пд предмеуиуе пд првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар спгласнп суавпу (3) на 
пвпј шлен. 
(6) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое прппищува пп кпи предмеуи пд  првипу дел пд 
сурушнипу испиу за акууар се пплага вупр дел спгласнп сп суавпу (4) на пвпј шлен. 
 

Член 154-г 
(1) Сурушнипу испиу за акууар се пплага сппред прпграма вп кпја се спдржани градивпуп, прпписиуе и 
лиуерауурауа. 
(2) Прпграмауа за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар пп предмеуиуе пд шленпу 154-в пд пвпј закпн 
ја дпнесува Агенцијауа за супервизија на псигурваое. 
 

Член 154-д 
(1) Пбукауа за предмеуиуе пд насуавнауа прпграма ја спрпведуваау едукаупри ангажирани пд 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуo. Едукаупр мпже да биде лице кпе има универзиуеускп 
пбразпвание и рабпунп искусувп пд десеу гпдини пд сппдвеунауа пбласу за кпја ќе држи предаваоа. 
Вп спрпведуваоеуп на пбукауа мпже да ушесувуваау и признауи сурушоаци пд праксауа пд земјауа и 
пд сурансувп. 
(2) Базауа на пращаоа и/или задаши за сууршнипу испиу за акууар ја ппдгпувуваау едукауприуе пд 



суавпу (1) на пвпј шлен. 
(3) Пращаоауа за сурушнипу испиу за акууар ги верификува Кпмисија за спрпведуваое на сурушнипу 
испиу за акууар (вп науампщнипу уексу: Кпмисијауа), фпрмирана пд Спвеупу на експеруи на Агенцијауа 
за супервизија на псигуруваое.  
(4) Нашинпу на фпрмираое и рабпуеоеуп на Кпмисијауа пд суавпу (3) на пвпј шлен ппблиску гп 
прппищува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(5) Кпмисијауа пд суавпу (3) на пвпј шлен врщи и ревизија и ажурираое на базауа на пращаоа пд 154-
п пд пвпј закпн најмалку двапауи гпдищнп. 
(6) При ревизијауа Кпмисијауа пспбенп ги има предвид измениуе на прпписиуе на кпи е заснпванп 
пращаоеуп, брпјпу на кандидауи кпи ги пдгпвприле, успещнпсуа вп пдгпвараоеуп на исуиуе, какп и 
други криуериуми кпи мпжау да влијаау на ппдпбруваоеуп на квалиуеупу на базауа на пращаоа. 
(7) Врз пснпва на изврщенауа ревизија и ажурираое на базауа на пращаоа, Кпмисијауа пдлушува 
најмалку 30% пд пращаоауа да бидау изменеуи или целпснп пусуранеуи и заменеуи сп нпви пд базауа 
на пращаоа. 
(8) Едукауприуе и шленпвиуе на Кпмисијауа пд суавпвиуе (1) и (3) на пвпј шлен имаау правп на паришен 
надпмесу щуп гп ппределува Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(9) Изнпспу на паришнипу надпмесу пд суавпу (8) на пвпј шлен се ппределува врз пснпва на брпјпу на 
изгпувени пращаоа, какп и слпженпсуа на мауеријауа. 
(10) Гпдищнипу изнпс на паришнипу надпмесу пд суавпу (8) на пвпј шлен не гп надминува изнпспу на 
ури прпсешни плауи исплауени вп Република Македпнија вп преухпднауа гпдина пбјавена пд 
Државнипу завпд за суауисуика.  

 
Член 154-д 

(1) Сурушниуе и админисурауивниуе рабпуи за ппуребиуе на спрпведуваое на сурушнипу испиу за 
акууар ги врщи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за щуп Спвеупу на експеруи ппределува 
пдгпвпрнп лице кпе ууврдува дали кандидаупу ги испплнува услпвиуе за пплагаое на испиупу, а 
испиупу уехнишки гп спрпведува правнп лице регисуриранп вп Ценуралнипу регисуар на Република 
Македпнија избранп пд Агенцијауа. 
(2) На пдгпвпрнпуп лице пд суавпу (1) на пвпј шлен за секпја пдржана испиуна сесија му следува 
паришен надпмесупк, вп изнпс пд една уреуина пд прпсешнауа неуп плауа вп Република Македпнија, 
за щуп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесува рещение. 
 

Член 154-е 
(1) Пбукауа и сурушнипу испиу за акууар се спрпведува врз пснпва на кпнсуауирана ппуреба пд сурана 
на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, нп најмалку еднащ гпдищнп. 
(2)  Агенцијауа за супервизија на псигуруваое сп пглас вп дневен пешау и на свпјауа веб сурана ги 
извесуува заинуересираниуе кандидауи за времеуп и месупуп на пдржуваое на пбукауа, пднпснп 
сурушнипу испиу за акууар. 
(3) Дпкплку не се пријавау најмалку пеу кандидауи Агенцијауа за супервизија на псигуруваое мпже да 
не ја спрпведе пбукауа, пднпснп испиупу. 
 

Член 154-ж 
Ппсуапкауа за спрпведуваое на испиуиуе пп предмеуиуе пд шленпу 154-в суав (3) пд пвпј закпн 
ппблиску ја прппищува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
 

Член 154-з 
Сурушнипу испиу за акууар се пплага пп заврщуваое на пбукауа за секпј предмеу пдделнп.  
 

Член 154-т 
(1) Бараоеуп за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар кандидаупу гп ппднесува дп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое.  
(2) Сп бараоеуп за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар кандидаупу е дплжен да ппднесе дпкази за 
испплнуваое на услпвиуе за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар, прппищани сп пвпј закпн.  
 



Член 154-и 
(1) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое сп рещение ууврдува дали кандидаупу ги испплнува 
услпвиуе за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар.  
(2) Прпуив рещениеуп сп кпе е пдбиенп бараоеуп за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар, мпже да 
се ппведе управен сппр пред надлежен суд вп рпк пд 30 дена пд приемпу на рещениеуп.  
 

Член 154-ј 
(1) На кандидаупу мпра да му се пвпзмпжи да гп пплага сурушнипу испиу за акууар вп првипу нареден 
уермин пд денпу на пдпбренпуп бараое за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар.  
(2) Kандидаупу е дплжен вп рпк пд пеу дена пд дпбиваоеуп на извесууваоеуп пд суавпу (1) на пвпј 
шлен, преку елекурпнска ппщуа да гп пријави ушесувпуп на сурушнипу испиу за акууар.  
 

Член 154-к 
(1) Сурушнипу испиу за акууар се пплага вп прпсуприја за пплагаое на испиу, ппсебнп ппремена за 
пплагаое на сурушнипу испиу за акууар сп мауеријалнп-уехнишка и инфпрмауишка ппрема, инуернеу 
врска и ппрема за снимаое на пплагаоеуп. 
(2) Кандидауиуе на кпи им е пдпбренп бараоеуп за пплагаое на испиупу и јавнпсуа се инфпрмираау 
за дауумпу и времеуп  на пплагаое на испиупу, најмалку псум дена пред пдржуваое на испиупу преку 
веб сураницауа на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое и Јавнипу радипдифузен сервис. 
(3) Пплагаоеуп на сурушнипу испиу за акууар се снима и вп живп се емиуува на веб сураницауа на 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, а акп ппради уехнишки пришини снимаоеуп се прекине, 
снимкауа пд целипу испиу се ппсуавува на веб сураницауа на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(4) Правнпуп лице кпе гп спрпведува сурушнипу испиу за акууар уреба да ги испплнува прпсупрниуе 
услпви и мауеријалнп-уехнишкауа и инфпрмауишкауа ппрема на прпсуприиуе за пплагаое на испиупу 
кпи услпви ппблиску ги прппищува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(5)  Вп прпсупријауа за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар, за време на пплагаое на испиупу се 
присууни двајца пвласуени преусуавници пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, шленпвиуе на 
Кпмисија пд шлен 154-д суав (3) пд пвпј закпн, еден преусуавник  пд Минисуерсувпуп за финансии, 
еден преусуавник пд Владауа на Република Македпнија на предлпг на Канцеларијауа на 
преуседауелпу на Владауа на Република Македпнија и еден инфпрмауишар предлпжен пд 
Минисуерсувпуп за инфпрмауишкп ппщуесувп и админисурација.  
(6) На преусуавнициуе пд суавпу (5) на пвпј шлен за секпја пдржана испиуна сесија им следува паришен 
надпмесупк, вп изнпс пд една уреуина пд прпсешнауа неуп плауа вп Република Македпнија, за щуп 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое  дпнесува рещение.    
(7) Пвласуенпуп правнп лице кпе уехнишки гп спрпведува испиупу е дплжнп да гп блпкира радип 
фрекфенцискипу ппсег вп прпсупријауа за пплагаое на испиупу за време на спрпведуваое на 
испиуниуе сесии. 
(8) Агенцијауа за елекурпнски  кпмуникации (вп ппнауампщнипу уексу АЕК) врщи ппсупјан мпниупринг 
на блпкираоеуп на радип фрекфенцискипу ппсег вп прпсупријауа за пплагаое на испиупу, сп цел да се 
спреши секакпв вид на елекурпнска кпмуникација сп пкплинауа надвпр пд прпсупријауа за пплагаое 
на испиупу. 
(9) АЕК вп прпсупријауа за пплагаое на испиупу инсуалира мерна ппрема кпја пбезбедува 
елекурпнски запис пд изврщениуе мереоа вп ураеое пд 30 дена и исуиуе се складираау вп 
ценуралнипу кпнурплен сисуем на АЕК. 
(10) АЕК фпрмира уришлена кпмисија кпја изгпувува извещуај врз пснпва на елекурпнскиуе записи 
складирани вп ценуралнипу кпнурплен сисуем на АЕК и исуипу гп дпсуавува дп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое најдпцна вп рпк пд 15 дена пд заврщуваое на испиунауа сесија. 
 

Член 154-л 
(1) Пред ппшеупкпу на пплагаоеуп на сурушнипу испиу за акууар, пвласуенипу преусуавник пд Агенцијауа 
за супервизија на псигуруваое гп ууврдува иденуиуеупу на кандидаупу сп увид на лишна каруа или пауна 
исправа. 
(2) На кандидаупу за време на пплагаоеуп на првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар не му се 



дпзвплува кприсуеое на закпни, закпни сп кпменуар и пбјаснуваое, мпбилен уелефпн, пренпсни 
кпмпјууерски уреди и други уехнишки и инфпрмауишки средсува, преухпднп ппдгпувени предмеуи и 
слишнп. 
(3) На кандидаупу за време на пплагаоеуп на вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар, му се дпзвплува 
кприсуеое единсувенп на закпни (без кпменуари и пбјаснуваоа) кпј вп елекурпнска верзија се напдаау 
на кпмпјууерпу на кпј кандидаупу гп пплага испиупу,  калкулаупр и пенкалп.  
(4) На кандидаупу за време на пплагаоеуп на првипу и вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар не му 
се дпзвплува да кпнуакуира сп други кандидауи или лица псвен сп инфпрмауишарпу пд шленпу 154-к 
суав (5) пд пвпј закпн, вп слушај дпкплку има уехнишки прпблем сп кпмпјууерпу. 
(5) Акп уехнишкиуе прпблеми сп кпмпјууерпу ќе бидау пусуранеуи за пеу минууи испиупу прпдплжува, а 
дпкпку не бидау пусуранеуи вп пвпј рпк испиупу самп за упј кандидау се прекинува и ќе се пдржи вп 
рпк пд најмнпгу ури дена пд денпу на прекинуваоеуп на испиупу.  
(6) Акп има прпблеми сп ппвеќе пд пеу кпмјууери и акп уие не бидау пусуранеуи вп рпк пд пеу минууи 
испиупу се прекинува за сиуе кандидауи щуп гп пплагаау испиупу и ќе се пдржи вп рпк пд најмнпгу ури 
дена пд денпу на прекинуваоеуп на испиупу. 
(7) Дпкплку кандидаупу при пплагаоеуп на првипу и вуприпу дел пд испиупу ппсуапува спрпуивнп пд 
суавпвиуе (2), (3) и (4) на пвпј шлен, нема да му се дпзвпли науампщнп пплагаое на испиупу вп уаа 
испиуна сесија и му се изрекува забрана за пплагаое на испиупу за пвласуен акууар вп ураеое пд ури 
гпдини, за щуп  Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесува рещение прпуив кпе мпже да се 
ппведе управен сппр пред надлежен суд вп рпк пд 30 дена пд денпу на приемпу на рещениеуп.  

(8) Вп слушаиуе пд суавпу (7) на пвпј шлен, се смеуа дека кандидаупу не гп пплпжил испиупу и 

исупуп се кпнсуауира вп записникпу за пплагаое на испиупу.  

(9) Лицауа пд шленпу 154-к суав (5) пд пвпј закпн за време на пплагаоеуп на сурушнипу испиу за 

акууар не смеау да се задржуваау ппдплгп пд пеу секунди вп неппсредна близина на кандидаупу 

кпј гп пплага сурушнипу испиу за акууар, псвен вп слушај на пусурануваое на уехнишки прпблем 

кпга не смеау да се задржуваау ппдплгп пд пеу минууи. 

 
Член 154-љ 

(1) Акп вп уекпу на пбукауа и пплагаоеуп на сурушнипу испиу за акууар насуанау пправдани пришини 
ппради кпи кандидаупу  не  мпже  да  присусувува, пднпснп пплага (бплесу, ппрпдилнп пусусувп, 
щкплуваое вп сурансувп и слишнп), пбукауа и сурушнипу испиу за акууар се пдлагаау за ппределенп 
време, кпе не мпже да биде ппдплгп пд щесу месеци.  
(2) Рещение за прпдплжуваое на сурушнипу испиу за акууар дпнесува Спвеупу на експеруи на 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пп мплба на кандидаупу. Мплбауа се ппднесува вп рпк пд 
псум дена пд пресуанпкпу на пришиниуе за пдлагаое на сурушнипу испиу за акууар, нп најдпцна вп рпк 
пд щесу месеци.  
(3) Акп кандидаупу не ппднесе мплба за прпдплжуваое на сурушнипу испиу за акууар вп рпкпу 
ппределен вп суавпу (2) на пвпј шлен ќе се смеуа дeка сурушнипу испиу за акууар не гп пплпжил.  
(4) Прпуив рещениеуп на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пд суавпу (2) на пвпј шлен 
кандидаупу мпже да ппведе управен сппр пред надлежнипу суд вп рпк пд 30 дена пд денпу на 
приемпу на рещениеуп.  
(5) Вп слушајпу пд суавпу (2) на пвпј шлен кандидаупу не гп пплага пнпј дел пд испиупу щуп преухпднп 
веќе гп има пплпженп.  
 

Член 154-м 

1)Сурушнипу испиу за акууар заппшнува сп пплагаое на првипу дел. 

(2)Вуприпу дел се пплага вп рпк пд најмалку 15 дена пп успещнпуп пплагаое на првипу дел. 

(3) Нашинпу на бпдуваое на првипу и вуприпу дел пд испиупу ппблиску гп прппищува Агенцијауа за 

супервизија на псигуруваое.  

 
Член 154-н 

(1) Првипу дел пд испиупу се пплага пп секпј пд предмеуиуе наведени вп шленпу 154-в суав (3) пд пвпј 
закпн сп пеу ппции за запкружуваое пд кпи една е упшна, две се слишни и две не се упшни. 



(2) Кандидаупу кпј не гп пплпжил успещнп испиупу пд некпј предмеу мпже самп еднащ да гп ппвупри 
пплагаоеуп на испиупу пп исуипу предмеу. 
(3) Кандидаупу кпј два пауи еднпппдругп не гп пплпжил испиупу пд еден предмеу гп губи правпуп да 
ги пплага препсуанауиуе испиуи, нп успещнп пплпжениуе испиуи му се признаваау при следнп 
спрпведуваое на сурушнипу испиу за акууар. 
(4) Брпјпу на пращаоауа пд првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар гп прппищува Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
 

Член 154-о 

(1) Брпјпу на пращаоауа и/или задашиуе и нашинпу на пплагаое на вуприпу дел пд сурушнипу испиу за 

акууар ппблиску гп прппищува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 

(2)Кандидаупу мпра вуприпу дел да гп пплпжи вп две ппследпвауелни сесии пп заврщуваоеуп на 

уепреускипу дел. 

(3) Дпкплку кандидаупу не гп пплпжил вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар спгласнп сп суавпу (2) 

на пвпј шлен ќе се смеуа дeка сурушнипу испиу за акууар не гп пплпжил. 

 

Член 154-п 

(1) Пплагаоеуп на првипу дел пд сурушнипу испиу за акууарпу се врщи сп пдгпвараое на пращаоа вп 

вид на рещаваое на елекурпнски уесу на кпмпјууер.  

(2) Пплагаоеуп на вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар се врщи сп прпушуваое на пракуишен 

пример пд пбласуа на предмеупу и пдгпвараое на пращаоа и/или рещаваое на задаши кпи кандидаупу 

уреба да ги пдгпвпри, пднпснп рещи врз пснпва на пракуишнипу пример вп вид на елекурпнскп 

спфуверскп рещение.  Задашиуе кпи се спсуавен дел на вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар се 

рещаваау писменп на харуија. 
(3) Пращаоауа спдржани вп уесупвиуе за пплагаое на првипу дел на сурушнипу испиу за акууар и 
нивниуе пдгпвпри, пракуишнипу пример и пращаоауа кпи прпизлегуваау пд пракуишнипу пример и 
нивниуе пдгпвпри, какп и задашиуе и нивниуе рещенија, дпкплку се вп елекурпнска фпрма, се шуваау 
вп единсувенипу елекурпнски сисуем за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар. 
 (4) Елекурпнскипу сисуем пд суавпу (3) на пвпј шлен спдржи и јавнп дпсуапна база пд најмалку 500 
пращаоа пд пбласуа на предмеуиуе пд шлен 154-в суав (3) пд пвпј закпн за ппуребиуе на првипу дел 
пд испиупу пд кпи 50% пращаоа се пд сурушнауа лиуерауура, какп и јавнп дпсуапна база пд најмалку 
50 пракуишни примери, пращаоа и задаши за ппуребиуе на вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар. 
(5) Вп елекурпнскипу сисуем е спдржанп и ппспшуваое на прпписиуе и лиуерауурауа вп кпи се 
спдржани пдгпвприуе на пращаоауа пд првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар и прпписиуе за 
вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар. 
(6) Резулуауиуе пд пплагаоеуп на првипу дел пд сурушнипу испиу за акууар му се дпсуапни на 
кандидаупу на кпмпјууерпу на кпј гп пплагал испиупу, веднащ пп негпвпуп заврщуваое. 
(7) Резулуауиуе пд пплагаоеуп на вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар му се дпсуапни на 
кандидаупу најдпцна вп рпк пд пеу дена пд денпу на пплагаоеуп.  
(8) Кандидаупу кпј не гп пплпжил вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар, какп и кандидаупу кпј 
смеуа дека пдгпвприуе не му се сппдвеунп бпдувани, вп рпк пд ури дена мпже да изврщи увид вп 
свпјпу испиу и да испрауи писмена забелещка дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(9) Дпсуавениуе писмени забелещки ги разгледува Кпмисијауа пд шлен 154-д суав (3) пд пвпј закпн 
најдпцна вп рпк пд седум дена пд денпу на приемпу на забелещкиуе и мпже да направи кпрекција на 
брпјпу на псвпени бпдпви дпкплку ууврди дека е насуанауа грещка при бпдуваоеуп. 
(10) Пп исуекпу на рпкпу за разгледуваое на забелещкиуе Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
на свпјауа веб сураница пбјавува пфицијална лисуа на кандидауи кпи гп пплпжиле испиупу. 
(11) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое гп впсппсуавува единсувенипу елекурпнски сисуем за 
пплагаое на сурушнипу испиу за акууар. 
 

Член 154-п 
(1) На денпу на пплагаоеуп на сурушнипу испиу за акууар преусуавникпу на Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое му дава на кандидаупу присуапен кпд, пднпснп лпзинка сп кпј му се пдпбрува 



присуап вп елекурпнскипу сисуем пд шленпу 154-п пд пвпј закпн. 
(2)Пп пдпбруваоеуп на присуаппу кандидаупу дпбива елекурпнски уесу за сурушнипу испиу за акууар, 
кпмпјууерски генерирани, шија спдржина пп слушаен избпр ја пдредува спфуверпу на елекурпнскипу 
сисуем пд шленпу 154-п суав (3) пд пвпј закпн, пд базиуе пд шленпу 154-п суав (4) пд пвпј закпн. 
(3) Првипу и вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар спдржау упаусувп за нашинпу на рещаваое на 
исуипу за кпе преусуавникпу на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дава ппјаснуваое пред да 
заппшне пплагаоеуп на испиупу. 
(4) Елекурпнскипу сисуем за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар не мпже да дпзвпли ппсупеое на 
иденуишна спдржина на елекурпнски уесу за првипу дел пд испиупу, пднпснп пракуишнипу пример и 
пращаоа и/или задаши за вуприпу дел пд испиупу вп една сесија за ппвеќе пд еден кандидау. 
 

Член 154-р 
(1) Вп слушај на спрешенпсу на спрпведуваое на првипу или вуприпу дел пд сурушнипу испиу за акууар 
ппради пришини щуп дпведуваау дп уехнишка немпжнпсу на функципнираое на елекурпнскипу сисуем 
пд шленпу 154-п пд пвпј закпн пплагаоеуп на испиупу се прекинува. 
(2) Дпкплку пришиниуе пд суавпу (1) на пвпј шлен ќе се пусуранау вп рпк пд 60 минууи пд 
прекинуваоеуп на испиупу исуипу прпдплжува веднащ пп нивнпуп пусурануваое. 
(3) Дпкплку пришиниуе пд суавпу (1) на пвпј шлен не се пусуранау вп рпкпу пд суавпу (2) на пвпј шлен 
испиупу се презакажува за друг уермин. 

 
Член 154-с 

(1) Вкупнпуп ураеое на времеуп ппределенп за пдгпвараое на пращаоауа пд првипу дел пд уесупу за 
пплагаое на испиупу изнесува 120 минууи за секпј пд предмеуиуе наведени вп шленпу 154-п суав (2) пд 
пвпј закпн.  
(2) Се смеуа дека испиупу гп пплпжил пнпј кандидау кпј сп упшни пдгпвпри на пращаоауа пд уесупу 
ппсуигнал најмалку 70% пд вкупнипу брпј предвидени ппзиуивни ппени.  
 

Член 154-у 

(1) Вкупнпуп ураеое на времеуп ппределенп за пдгпвараое на пращаоауа и/или рещаваое на 
задашиуе пд пракуишнипу пример пд вуприпу дел пд испиупу изнесува 120 минууи за секпј пд 
предмеуиуе наведени вп шленпу 154-в суав (3) пд пвпј закпн.  
(2) Се смеуа дека испиупу гп пплпжил пнпј кандидау кпј ппсуигнал најмалку 70% пд вкупнипу брпј 
предвидени ппзиуивни ппени.  

 
Член 154-ќ 

(1) На кандидауиуе кпи гп пплпжиле сурушнипу испиу за акууар им се издава уверение вп рпк пд 15 
дена пд денпу на заврщуваое на сурушнипу испиу за акууар. 
(2) Фпрмауа и спдржинауа на уверениеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен ја прппищува Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 

 
Член 154-у 

На бараое на кандидаупу Агенцијауа за супервизија на псигуруваое гп инфпрмира за направениуе 
грещки вп уесупу за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар сп пвпзмпжуваое неппсреден увид вп уесупу.  
 

Член 154-ф 
(1) Тесупвиуе, пращаоауа и задашиуе се кприсуау и се даваау на кандидаупу самп за време на пплагаоеуп 
на сурушнипу испиу за акууар.  
(2) Мауеријалиуе пд пдржаниуе сурушни испиуи, пспбенп харуиениуе верзии пд уесупвиуе и задашиуе за 
пплагаое на сурушнипу испиу за акууар и специмениуе за прпверка на упшнпсуа на пдгпвприуе на уесупу 
и задашиуе, какп и снимкиуе пд пдржаниуе сурушни испиуи се шуваау вп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое. 
(3) Спвеупу на експеруи фпрмира Кпмисија за ревизија на пдржаниуе сурушни испиуи кпја вп свпјауа 
рабпуа ги кприсуи мауеријалиуе пд суавпу (2) на пвпј шлен. Вп Кпмисијауа за ревизија, ппкрај другиуе 



шленпви, задплжиуелнп шленуваау и две лица ппределени пд Минисуерсувпуп за финансии. 
(4) Кпмисијауа пд суавпу (3) на пвпј шлен се спсуанува пп секпја пдржана испиуна сесија и врщи ревизија 
на спрпведуваое на испиупу, вклушувајќи и дали испиупу гп пплагале кандидауи кпи ги испплнуваау 
услпвиуе за пплагаое на испиупу спгласнп шленпвиуе 112, 138 или 134-в пд пвпј закпн, за щуп дпсуавува 
извещуај дп Спвеупу на експеруи. 
(5) На шленпвиуе на кпмисијауа пд суавпу (3) на пвпј шлен им следува паришен надпмесупк, кпј на 
гпдищнп нивп изнесува една прпсешна неуп плауа вп Република Македпнија, за щуп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое  дпнесува рещение. 
(6) Дпкплку Кпмисијауа за ревизија ууврди нерегуларнпсуи вп спрпведуваоеуп на сурушнипу испиу за 
акууар пд сурана на ппединци вп смисла на шлен 154-л суав (7) пд пвпј закпн, предлага пдземаое на 
уверениеуп пд шленпу 154-ќ пд пвпј закпн. 
(7)Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесува рещение за пдземаое на 
уверениеуп врз пснпва на предлпгпу на Кпмисијауа за ревизија вп рпк пд ури дена пд приемпу на 
предлпгпу. 
(8) Прпуив рещениеуп пд суавпу (7) на пвпј шлен мпже да се ппведе управен сппр пред надлежен суд вп 
рпк пд 30 дена пд приемпу на рещениеуп. 

    
Член 154-х 

(1) За пбукауа и за пплагаое на сурушнипу испиу за акууар кандидаупу плаќа надпмесупк.  
(2) Висинауа на надпмесупкпу пд суавпу (1) на пвпј шлен ја ппределува Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое врз пснпва на реалнп направениуе урпщпци за пбука и пплагаое  на  сурушнипу испиу за 
акууар  неппхпдни  за  спрпведуваое  на првипу и вуприпу дел на сурушнипу испиу за акууар, 
ппдгпупвкауа на базиуе на пращаоа, спрпведуваоеуп на елекурпнскипу уесу, изгпувуваое на 
мауеријали и ппкани и изгпувуваое на уверенија.  
(3) Надпмесупкпу пд суавпу (1) на пвпј шлен  се уплауува на смеукауа на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое.  
(4) Акп надпмесупкпу не се уплауи на сппдвеуна смеука на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
најдпцна 15 дена пред денпу ппределен за ппшеупк на пбукауа, пднпснп испиупу, на кандидаупу нема 
да му се дпзвпли присусувп на пбукауа, пднпснп пплагаое на сурушнипу испиу за акууар.  
(5) Акп кандидаупу вп рпк пд една гпдина пд денпу на уплауауа на надпмесупкпу не гп пплага 
сурушнипу испиу за акууар, уплауениуе средсува се враќаау спгласнп сп закпн. 
 

Член 154-ц 
(1) Сурушнипу испиу за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи (вп науампщнипу уексу: сурушен испиу 
за брпкер) се спсупи пд два дела, и упа: 
 1) прв дел (уепреуски дел), сп кпј се прпверува уепреускпуп знаеое на кандидауиуе и  
 2) вупр дел (пракуишен пример), сп кпј се прпверува сппспбнпсуа за примена на закпниуе вп 
пракуикауа.  
(2) Првипу дел пд сурушнипу испиу за брпкер се пплага писменп пп елекурпнски пау сп пдгпвараое на 
ппределен брпј пращаоа вп вид на рещаваое на елекурпнски уесу на кпмпјууер.  
(3) Првипу дел пд сурушнипу испиу за брпкер се пплага пп предмеуиуе:  
 1) пснпви на управуваое сп ризик и псигуруваое; 
 2) закпнска регулауива пд пбласуа на псигуруваоеуп; 
 3) ургпвскп и пблигаципнп правп; 
 4) ппсредуваое вп псигуруваое и еуишки кпдекс; 
 5) псигуруваое на живпу; 
 6) неживпунп псигуруваое; 
 7) финансиски аспекуи на рабпуеоеуп; 
 8) снимаое на ризик и ппсредуваое при реализираое на щуеуи и 
 9) репсигуруваое. 
(4) Вуприпу дел пд сурушнипу испиу за брпкер се спсупи пд: 

1) пракуишен пример; 
2) пращаоа кпи кандидаупу уреба да ги пдгпвпри врз пснпва на пракуишнипу пример и/или 
3) задаши кпи кандидаупу уреба да ги рещи врз пснпва на пракуишнипу пример. 



(5) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ја ууврдува и пбјавува на веб сураницауа деуалнауа 
спдржина на секпј пд предмеуиуе пд првипу дел пд сурушнипу испиу за брпкер спгласнп сп суавпу (3) 
на пвпј шлен. 
(6) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое прппищува пп кпи предмеуи пд  првипу дел пд 
сурушнипу испиу за брпкер се пплага вупр дел спгласнп сп суавпу (4) на пвпј шлен. 
 

Член 154-ш 
(1) Сурушнипу испиу за врщеое на рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп (вп науампщнипу уексу: 
сурушен испиу за засуапник) спсупи пд два дела, и упа: 
 1) прв дел (уепреуски дел), сп кпј се прпверува уепреускпуп знаеое на кандидауиуе и  
 2) вупр дел (пракуишен пример), сп кпј се прпверува сппспбнпсуа за примена на закпниуе вп 
пракуикауа.  
(2) Првипу дел пд сурушнипу испиу за засуапник се пплага писменп пп елекурпнски пау, сп пдгпвараое 
на ппределен брпј пращаоа вп вид на рещаваое на елекурпнски уесу на кпмпјууер.  
(3) Првипу дел пд сурушнипу испиу за засуапник се пплага пп предмеуиуе:  
 1) пснпви на управуваое сп ризик и псигуруваое; 
 2) закпнска регулауива пд пбласуа на псигуруваоеуп; 
 3) ургпвскп и пблигаципнп правп; 
 4) засуапуваое вп псигуруваое и еуишки кпдекс; 
 5) псигуруваое на живпу и 
 6) неживпунп псигуруваое; 
(4) Вуприпу дел пд сурушнипу испиу за засуапник се спсупи пд: 

1) пракуишен пример; 
2) пращаоа кпи кандидаупу уреба да ги пдгпвпри врз пснпва на пракуишнипу пример и/или 
3) задаши кпи кандидаупу уреба да ги рещи врз пснпва на пракуишнипу пример. 

(5) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ја ууврдува и пбјавува на веб сураницауа деуалнауа 
спдржина на секпј пд предмеуиуе пд првипу дел пд сурушнипу испиу за засуапник спгласнп сп суавпу 
(3) на пвпј шлен. 
(6) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое прппищува на кпи предмеуи пд  првипу дел пд 
сурушнипу испиу за засуапник се пплага вупр дел спгласнп сп суавпу (4) на пвпј шлен. 
 

Член 154-ч 
(1) Првипу дел пд испиупу се пплага пп секпј пд предмеуиуе наведени вп шленпу 154-ц суав (3) и 154-ш 
суав (3) пд пвпј закпн сп пеу ппции за запкружуваое пд кпи еднауа е упшна, две се слишни и две не се 
упшни. 
(2) Кандидаупу кпј не гп пплпжил испиупу пд сурушнипу испиу за брпкер, пднпснп сурушнипу испиу за 
засуапник сп првпуп пплагаое има правп на две ппвупрни пплагаоа на испиупу вп рпк пд щесу 
месеци пд денпу на заврщуваоеуп на пбукауа. 
(3) Кандидаупу кпј ури пауи еднпппдругп не гп пплпжил испиупу пд сурушнипу испиу за брпкер, 
пднпснп сурушнипу испиу за засуапник, гп губи правпуп за ппвупрнп пплагаое на испиупу предвиден 
сп пбукауа. 
(4) Брпјпу и уежинауа на пращаоауа пд првипу дел пд сурушнипу испиу за брпкер, пднпснп сурушнипу 
испиу за засуапник гп прппищува Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
 

Член 154-щ 
(1)Сурушен испиу за дпбиваое лиценца за псигуриуелен брпкер мпжау да пплагаау лица кпи ги 
испплнуваау услпвиуе пд шлен 138 пд пвпј закпн. 
(2)Сурушен испиу за дпбиваое лиценца за засуапник вп псигуруваое мпжау да пплагаау лица кпи ги 
испплнуваау услпвиуе пд шлен 134-в пд пвпј закпн. 
(3)Пдредбиуе пд шленпвиуе 154-г, 154-д, 154-д, 154-е, 154-ж, 154-з, 154-т, 154-и, 154-ј, 154-к, 154-л, 
154-љ, 154-м, 154-н, 154-о, 154-п, 154-п, 154-р, 154-с, 154-у, 154-ќ, 154-у, 154-ф и 154-х пд пвпј закпн 
сппдвеунп се применуваау и на сурушнипу испиу за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи и  
сурушнипу испиу за врщеое на рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп. 
 



Псигуриуелнп брпкерски друщува пд земји шленки 
Член 155 

(1) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп пд земја шленка е правнп лице сп седищуе вп земја шленка кпе 
има дпзвпла за врщеое на псигуриуелни брпкерски рабпуи пд сппдвеуен надлежен прган на уаа 
земја. 
(2) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп пд земја шленка мпже да врщи псигуриуелни брпкерски рабпуи 
вп Република Македпнија, преку филијали или дирекунп. 
(3) Пдредбиуе пд шленпвиуе 135 дп 144 и 151 на пвпј закпн сппдвеунп се применуваау на 
псигуриуелнп брпкерски друщува пд суавпу (1) на пвпј шлен на псигуриуелниуе брпкерски рабпуи кпи 
друщувпуп ги врщи на уериупријауа на Република Македпнија. 
 

Заппшнуваое сп врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи пд псигуриуелнп 
брпкерски друщува пд земји шленки 

Член 156 
(1) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп пд шленпу 155 суав (1) на пвпј закпн кпе има намера да врщи 
псигуриуелнп брпкерски рабпуи на уериупријауа на Република Македпнија е дплжнп за свпјауа 
намера да гп извесуи надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка вп кпја друщувпуп има 
седищуе. 
(2) Надлежнипу прган за супервизија пд суавпу (1) на пвпј шлен е дплжен вп рпк пд еден месец да гп 
ппднесе извесууваоеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(3) Псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп мпже да ппшне да врщи псигуриуелни брпкерски рабпуи на 
уериупријауа на Република Македпнија вп рпк пд еден месец пд денпу на приемпу на извесууваоеуп 
пд надлежнипу прган за супервизија на земјауа шленка спгласнп сп суавпу (2) пд пвпј шлен. 
(4) Пдредбиуе пд пвпј шлен сппдвеунп се применуваау и на врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи 
пд сурана на псигуриуелни брпкери - физишки лица вп Република Македпнија. 
(5) Надлежниуе пргани на земјиуе шленки се дплжни медусебнп да разменуваау ппдаупци и 
инфпрмации кпи се пднесуваау на псигуриуелниуе брпкери и псигуриуелниуе брпкерски друщува, 
ппсебнп вп слушаи кпга прпуив нив се пдредени мерки ппради неппшиууваое на прпписиуе на 
државауа вп кпја врщау псигуриуелни брпкерски рабпуи. 
 

Врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи вп земји шленки 
Член 156-а 

(1) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп кпе има дпзвпла за врщеое псигуриуелни брпкерски рабпуи 
мпже да врщи псигуриуелни брпкерски рабпуи на уериупријауа на земја шленка, преку филијала или 
дирекунп, дпкплку ги испплнува услпвиуе предвидени сп прпписиуе на уаа земја шленка. 
(2) Псигуриуелнп брпкерскп друщувп кпе има намера да заппшне да врщи псигуриуелни брпкерски 
рабпуи на уериупријауа на земја шленка е дплжнп за свпјауа намера да ја извесуи Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое. 
(3) На бараое на надлежнипу прган на супервизија пд земјауа шленка, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое е дплжна вп рпк пд еден месец да гп ппднесе извесууваоеуп пд суавпу (2) на пвпј шлен 
дп надлежнипу прган на супервизија на земјауа шленка и за упа да гп извесуи псигуриуелнпуп 
брпкерскп друщувп. 
(4) Псигуриуелнпуп брпкерскп друщувп мпже да ппшне да врщи псигуриуелни брпкерски рабпуи на 
уериупријауа на земјауа шленка вп рпк пд еден месец пд денпу на приемпу на извесууваоеуп пд 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое пд суавпу (3) на пвпј шлен. Псигуриуелнпуп брпкерскп 
друщувп мпже веднащ да ппшне да врщи псигуриуелни брпкерски рабпуи на уериупријауа на земјауа 
шленка дпкплку надлежнипу прган за супервизија пд земјауа шленка не ппбара извесууваое пд суавпу 
(2) на пвпј шлен. 
 

Филијала на суранскп псигуриуелнп брпкерскп друщувп 
Член 157 

(1) Суранскп псигуриуелнп брпкерскп друщувп, на уериупријауа на Република Македпнија, мпже да 
врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи исклушивп преку филијала. 
2) Пдредбиуе пд пваа глава псвен шленпвиуе 155 и 156 пд пвпј закпн, се применуваау на суранскп 



псигуриуелнп брпкерскп друщувп кпе пснпва филијала на уериупријауа на Република Македпнија. 
 

Дпзвпла за пснпваое филијала 
Член 158 

Пдредбиуе на суавпвиуе пд 2 дп 4 пд шленпу 19 и шленпвиуе 64 и 145 на пвпј закпн, ќе се применуваау 
на издаваое и пдземаое дпзвпла за пснпваое на филијала пд суавпу 1 пд шленпу 157 на пвпј закпн. 
 

ДЕЛ ДЕСЕТТИ-А 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕТП 

Глава 1  
Суауус на Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп 

 
Суауус на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 

Член 158-а 
(1) Агенција за супервизија на псигуруваое (вп науампщнипу уексу: Агенција) се пснпва какп 
сампсупјнп и независнп регулаупрнп уелп, сп јавни пвласууваоа ууврдени вп пвпј закпн. 
(2) Агенцијауа вп рамкиуе на свпиуе надлежнпсуи и пвласууваоа се грижи за закпниуп и ефикаснп 
функципнираое на пазарпу на псигуруваое сп цел за защуиуа на правауа на сппсувенициуе и 
кприснициуе на псигуруваое. 
(3) Агенцијауа суекнува свпјсувп на правнп лице сп упис вп регисуарпу на други правни лица щуп се 
впди вп Ценуралнипу регисуар на Република Македпнија. 
(4) Седищуеуп на Агенцијауа е вп Скппје. 
(5) Агенцијауа за свпјауа рабпуа пдгпвара пред Спбраниеуп на Република Македпнија. 
 

Надлежнпсуи на Агенцијауа 
Член 158-б 

(1) Агенцијауа ги има следниве надлежнпсуи: 
1) спрпведува супервизија на друщувауа за псигуруваое, псигуриуелниуе брпкерски друщува, 
друщувауа за засуапуваое вп псигуруваоеуп, псигуриуелниуе брпкери, засуапнициуе вп 
псигуруваоеуп и Наципналнпуп бирп за псигуруваое; 
2) издава и пдзема дпзвпли, спгласнпсуи и лиценци врз пснпва на пвпј закпн и другиуе закпни вп 
нејзина надлежнпсу; 
3) изрекува мерки на супервизија спгласнп сп закпн; 
4) дпнесува ппдзакпнски акуи за спрпведуваое на пвпј закпн и другиуе закпни вп нејзина надлежнпсу 
и други акуи вп наспка на прппищуваое на услпви, нашин и прпцедури за спрпведуваое на 
супервизијауа; 
5) дава предлпзи за дпнесуваое на закпни пд пбласуа на псигуруваоеуп; 
6) шленува вп прганиуе на Медунарпднауа аспцијација на псигуриуелни супервизпри и вп прганиуе на 
Еврппскипу спвеу на псигуриуелни супервизпри и супервизпрски пргани на дпбрпвплнпуп пензискп 
псигуруваое; 
7) спрабпуува сп други надлежни супервизпрски инсуиууции на финансискипу пазар вп Република 
Македпнија; 
8) гп ппууикнува развпјпу на псигуруваоеуп вп Република Македпнија; 
9) ја развива свесуа на јавнпсуа за улпгауа на псигуруваоеуп и улпгауа на супервизијауа на 
псигуруваоеуп; 
10) врщи надзпр над применауа на меркиуе и дејсувијауа за спрешуваое на переое пари и 
финансираое на уерпризам спгласнп сп Закпнпу за спрешуваое на переое пари и други принпси пд 
казнивп делп и финансираое на уерпризам и 
11) врщи други рабпуи спгласнп сп закпн. 
(2) Ппдзакпнскиуе акуи кпи ги дпнесува Агенцијауа се пбјавуваау вп "Службен весник на Република 
Македпнија". 
 

Суаууу на Агенцијауа 
Член 158-в 



Агенцијауа дпнесува Суаууу сп кпј се уредува внаурещнауа прганизација, управуваоеуп и 
ракпвпдеоеуп, ппсуапкиуе за дпнесуваое на акуи, какп и други пращаоа пд знашеое за рабпуеоеуп 
на Агенцијауа. 
 

Пдгпвпрнпсу на Агенцијауа 
Член 158-г 

(1) Агенцијауа не пдгпвара за верпдпсупјнпсуа, ппупплнпсуа и упшнпсуа на ппдаупциуе спдржани вп 
кваруалниуе и гпдищниуе извещуаи на друщувауа за псигуруваое дпсуавени дп Агенцијауа и дп 
јавнпсуа. 
(2) Членпвиуе на Спвеупу на експеруи и врабпуениуе вп Агенцијауа не пдгпвараау за щуеуауа щуп 
насуанала вп рабпуеоеуп ппд услпв лицеуп да дејсувувалп шеснп и спвеснп. 
(3) Шуеуауа предизвикана ппради незакпнскп рабпуеое на шлен на Спвеупу на експеруи или лице 
врабпуенп вп Агенцијауа се надпмесуува пд средсувауа на Агенцијауа, сппред ппщуиуе прпписи за 
надпмесупк на щуеуа. 
(4) Вп слушај на судски сппр вп кпј е уужен шлен на Спвеупу на експеруи или врабпуен вп Агенцијауа 
ппради изврщуваое на негпвиуе службени дплжнпсуи, Агенцијауа пбезбедува правнп засуапуваое и 
ги ппкрива урпщпциуе на пдбранауа. 
(5) Акп сп правпсилна судска пресуда е ууврденп дека шлен на Спвеупу на експеруи или врабпуен вп 
Агенцијауа, сп умисла или пд небрежнпсу изврщил ппвреда на рабпуниуе задаши: 
1) шленпу на Спвеупу на експеруи или врабпуенипу е дплжен да i ги надпмесуи на Агенцијауа 
урпщпциуе пд суавпу (4) на пвпј шлен и 
2) не се применува суавпу (3) пд пвпј шлен, пднпснп шленпу на Спвеупу на експеруи или врабпуенипу 
се пдгпвпрни за насуанауауа щуеуа. 
 

Глава 2  
Пргани на Агенцијауа 

 
Прган на Агенцијауа 

Член 158-д 
Прган на Агенцијауа е Спвеупу на експеруи. 

 
Спвеу на експеруи 

Член 158-д 
(1) Спвеупу на експеруи на Агенцијауа е спсуавен пд пеу шлена пд кпи еден е преуседауел. 
(2) Преуседауелпу на Спвеупу на експеруи ракпвпди сп Агенцијауа и ја засуапува вп пднпсиуе сп уреуи 
лица. 
(3) Преуседауелпу и шеуириуе шлена на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа ги именува и разрещува 
Спбраниеуп на Република Македпнија на предлпг на Владауа на Република Македпнија. 
(4) Мандаупу на шленпвиуе на Спвеупу на експеруи е пеу гпдини, сп мпжнпсу за реизбпр. 
(5) Пп исклушпк пд суавпу (4) на пвпј шлен вп првипу мандау на кпнсуиууираое на Спвеупу на експеруи 
преуседауелпу и еден шлен се именуваау на пеу гпдини, два шлена се именуваау на шеуири гпдини, а 
еден шлен се именува на ури гпдини. Кпј пд шленпвиуе ќе биде именуван на пеу, шеуири или ури 
гпдини пдлушува Спбраниеуп на Република Македпнија врз пснпва на предлпгпу пд Владауа на 
Република Македпнија пд суавпу (3) на пвпј шлен. 
(6) Членпвиуе на Спвеупу на експеруи мпжау да бидау разрещени пд сурана на Спбраниеуп на 
Република Македпнија и пред исуекпу на мандаупу, самп вп слушај на испплнуваое на најмалку еден 
пд услпвиуе предвидени вп шленпу 158-з пд пвпј закпн. 
(7) Кпга некпј шлен на Спвеупу на експеруи ќе пресуане да ја врщи дплжнпсуа пред исуекпу на 
мандаупу, на негпвп месуп се именува другп лице сп мандау дп исуекпу на мандаупу на шленпу на кпј 
му пресуанува врщеоеуп на дплжнпсуа. 
(8) Преуседауелпу и најмалку двајца шленпви на Спвеупу кпи врз пснпва на предлпгпу пд Владауа на 
Република Македпнија пд суавпу (3) на пвпј шлен ги ппределува Спбраниеуп на Република 
Македпнија, се прпфесипналнп ангажирани вп Агенцијауа сп пплнп рабпунп време и не мпжау да 
имаау друга функција и да бидау врабпуени на другп рабпунп месуп или да дпбиваау друг надпмесупк 



псвен плауа и други дпдаупци на плауа, спгласнп сп Закпнпу за рабпуниуе пднпси и кплекуивнипу 
дпгпвпр, какп и надпмесупци пд ппвремени едукауивни и авупрски хпнпрари. 
 

Услпви за избпр на шленпвиуе на Спвеупу на експеруи 
Член 158-е 

(1) Членпвиуе на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа се избираау пп пау на јавен пглас пбјавен вп 
најмалку ури дневни весници кпи се издаваау на целауа уериуприја на Република Македпнија пд кпи 
еден пд веснициуе щуп се издаваау на јазикпу щуп гп збпруваау најмалку 20% пд граданиуе кпи 
збпруваау службен јазик разлишен пд македпнскипу јазик. 
(2) За шлен на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа мпже да се избере лице кпе ги испплнува следниве 
услпви: 
1) да е државјанин на Република Македпнија; 
2) да има заврщенп виспкп пбразпвание; 
3) да е признау експеру вп пбласуа на псигуруваоеуп, финансииуе или ургпвскпуп правп и да има 
најмалку пеу гпдини рабпунп искусувп вп пбласуа на псигуруваоеуп или финансииуе; 
4) да ппседува еден пд следниве медунарпднп признауи серуификауи или уверенија за акуивнп 
ппзнаваое на англискипу јазик не ппсуар пд пеу гпдини: 
- ТПЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бпда, 
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бпда, 
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) нивп, 
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – пплпжен или 
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бпда и 
5) да има пплпженп психплпщки уесу и уесу за инуегриуеу. 
(3) За шлен на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа не мпже да се именува лице: 
1)Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
2) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр. 130/2011 од 02.05.2012 година. 
3) кпе е функципнер кпј ракпвпди сп државен прган или прган на државнауа управа; 
4) кпе е шлен на прган на управуваое, надзпрен прган или лице врабпуенп вп друщувп за 
псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскп друщувп или другп правнп лице над кпе супервизија 
спрпведува Агенцијауа; 
5) кпе е акципнер вп друщувп за псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскп друщувп, друщувп за 
засуапуваое вп псигуруваоеуп или другп правнп лице над кпе супервизија спрпведува Агенцијауа; 
6) кпе е шлен на пргани на пплиуишка паруиј а и 
7) кпе е прауеник или лице кпе врщи друга дплжнпсу на кпја е именуван пд Владауа или Спбраниеуп 
на Република Македпнија. 
(4) Преуседауелпу и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи се дплжни свпјауа рабпуа да ја изврщуваау 
прпфесипналнп и на нашин на кпј нема да ја дпведуваау вп пращаое независнпсуа и сампсупј нпсуа 
на Агенциј ауа. 
(5) Какпв билп пблик на влијание врз рабпуеоеуп на Спвеупу на експеруи кпј би мпжел да влијае врз 
независнпсуа и сампсупјнпсуа на Агенцијауа е забранеу. 
(6) Врабпуениуе вп Агенцијауа не смеау да бидау шленпви на пргани на друщувауа за псигуруваое или 
други правни лица врз кпи Агенцијауа врщи супервизија и не смеау да врщау ппединешни задаши за 
уие правни лица. 
 

Права на преуседауелпу, шленпвиуе на Спвеупу на експеруи и врабпуениуе 
Член 158-ж 

(1) За време на врщеоеуп на свпјауа дплжнпсу, преуседауелпу и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи кпи 
се прпфесипналнп ангажирани вп Агенцијауа сп пплнп рабпунп време имаау правп на плауа, 
дпдаупци на плауа и други надпмесупци спгласнп сп Закпнпу за рабпуниуе пднпси и кплекуивнипу 
дпгпвпр. 
(2) Членпвиуе на Спвеупу на експеруи кпи не се прпфесипналнп ангажирани вп Агенцијауа имаау 
правп на месешен надпмесупк и надпмесупк на други урпщпци ууврдени сп Суаууупу и другиуе акуи на 
Агенцијауа. 
(3) Средсувауа за плауа, дпдаупци на плауа, месешен надпмесупк и другиуе надпмесупци на 



преуседауелпу и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи и врабпуениуе вп Агенцијауа се пбезбедуваау пд 
средсувауа на Агенцијауа ууврдени сп гпдищнипу финансиски план и исуиуе мпра да се вп висина 
приближна сп плауиуе вп финансискипу секупр вп Република Македпнија, вклушувајќи ги плауиуе вп 
друщувауа за псигуруваое. 
(4) Врабпуениуе вп Агенцијауа, псвен преуседауелпу и 
шленпвиуе на Спвеупу на експеруи, кпи врщау админисурауивни рабпуи имаау суауус на 
админисурауивни службеници. 
(5) Преуседауелпу, шленпвиуе на Спвеупу на експеруи и врабпуениуе вп Агенцијауа имаау правп да 
врщау сурушни и наушни рабпуи, какп и да ушесувуваау вп рабпуауа на сурушни или наушни здруженија. 
(6) Преуседауелпу и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи и врабпуениуе вп Агенцијауа за време на 
ураеоеуп на нивнипу мандау, пднпснп рабпуен пднпс не смеау да примаау никакви надпмесупци или 
плаќаоа, да прифаќаау функција или врабпууваое или да даваау какви билп услуги на субјекуиуе врз 
кпи спрпведуваау супервизија, какп и лицауа кпи сп нив се ппврзани спгласнп сп пвпј закпн. 
(7) За пращаоа кпи се пднесуваау на рабпунипу пднпс на админисурауивниуе службеници вп 
Агенцијауа, а кпи не се уредени сп пвпј закпн и сп кплекуивен дпгпвпр, се применуваау пдредбиуе пд 
Закпнпу за админисурауивниуе службеници. 
(8) Врабпуениуе вп Агенцијауа кпи врщау ппмпщнп-уехнишки рабпуи, имаау суауус на ппмпщнп-
уехишки перспнал. 
(9) На ппмпщнп-уехишкипу перспнал вп Агенцијауа ќе се применуваау ппщуиуе прпписи за рабпуни 
пднпси. 
(10) Нашинпу на ууврдуваое на пснпвнауа плауа и на дпдаупциуе на плауа на врабпуениуе вп 
Агенцијауа се уредува сп кплекуивен дпгпвпр, а вреднпсуа на бпдпу на пснпвнауа плауа ја уредува 
Спвеупу на експеруи. 
 

Разрещуваое на шленпвиуе на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа 
Член 158-з 

Спбраниеуп на Република Македпнија на предлпг на Владауа на Република Македпнија мпже пред 
исуекпу на мандаупу за кпј е именуван, да разрещи шлен на Спвеупу на експеруи или преуседауелпу на 
Спвеупу, акп: 
1) самипу гп ппбара упа; 
2) ја загуби рабпунауа сппспбнпсу; 
3) ја прекрщи пбврскауа за защуиуа на дпверливиуе ппдаупци пд шленпу 158-л на пвпј закпн; 
4) непправданп пусусувувал пд ури седници на Спвеупу ппследпвауелнп или непправданп пусусувувал 
вкупнп пд пеу седници вп уекпу на една гпдина и 
5) дпкплку ппвеќе не ги испплнува услпвиуе пд шленпу 158-е суавпви (2) и (3) на пвпј закпн. 
 

Надлежнпсуи на Спвеупу на експеруи 
Член 158-т 

Спвеупу на експеруи на Агенцијауа: 
1) дпнесува ппдзакпнски акуи за спрпведуваое на пвпј закпн и другиуе закпни вп нејзина надлежнпсу 
и други акуи вп наспка на прппищуваое на услпви, нашин и прпцедури за спрпведуваое на 
супервизијауа; 
2) пдлушува за издаваое или пдземаое на дпзвпли, даваое или ппвлекуваое на спгласнпсуи, 
пусурануваое на незакпниупсуи пд спрпведени супервизии и други ппединешни пращаоа за кпи, 
спгласнп сп закпн, пдлукиуе ги дпнесува Агенцијауа, псвен акп ппинаку не е прппищанп вп пвпј закпн; 
3) изрекува мерки спрема друщува за псигуруваое, псигуриуелнп брпкерски друщува, друщува за 
засуапуваое вп псигуруваое и други правни и физишки лица врз кпи спгласнп сп закпн, супервизија 
спрпведува Агенцијауа; 
4) презема други мерки за спрпведуваое на пвпј закпн и другиуе прпписи кпи се вп нејзина 
надлежнпсу; 
5) дпнесува Суаууу на Агенцијауа; 
6) дпнесува финансиски извещуаи и финансиски план на Агенцијауа; 
7) дпнесува Тарифник; 
8) дпнесува извещуаи за спсупјбауа на пазарпу на псигуруваое и гпдищни извещуаи за рабпуеоеуп на 



Агенцијауа; 
9) дпнесува гпдищни планпви за рабпуа на Агенцијауа и 
10) врщи други рабпуи ууврдени сп закпн и суаууу. 
 

Пдлушуваое на Спвеупу на експеруи вп врска сп дпнесуваоеуп прпписи 
Член 158-и 

(1) Спвеупу на експеруи пдлушува на седници. 
(2) Спвеупу на експеруи мпже да дпнесува пдлуки пд негпва надлежнпсу дпкплку на седницауа се 
присууни мнпзинсувпуп пд негпвиуе шленпви. 
(3) Пдлукиуе на Спвеупу на експеруи се дпнесени дпкплку за исуиуе гласале мнпзинсувп пд присууниуе 
шленпви на седницауа, сп упа щуп преуседауелпу и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи не мпжау да се 
впздржау пд гласаое. 
 

Членот 158-ј и 158-к се брише (Службен весник на Република Македонија бр. 88/08) 
 

Защуиуа на дпверливи ппдаупци 
Член 158-л 

(1) Членпвиуе на Спвеупу на експеруи и врабпуениуе вп Агенцијауа се пбврзани да ги шуваау какп 
дпверливи ппдаупциуе кпи се пднесуваау на субјекуиуе врз кпи Агенцијауа врщи супервизија и 
другиуе ппдаупци ппврзани сп факуиуе и пкплнпсуиуе щуп ги дпзнале вп уекпу на изврщуваоеуп на 
свпјауа рабпуа, сп исклушпк на ппдаупциуе кпи, сппред пдредбиуе на пвпј закпн, се јавни. Пбврскауа 
за защуиуа на дпверливи ппдаупци ппсупи и пп исуекпу на нивнауа функција или врабпууваое. 
(2) Ппдаупциуе дпбиени вп уекпу на рабпуеоеуп вп Агенцијауа, мпже да им бидау пбелпденеуи самп 
на: 
1) врабпуениуе на Агенцијауа и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи заради изврщуваое на нивниуе 
службени пбврски; 
2) други пргани надлежни за супервизија на финансискиуе инсуиууции вп Република Македпнија, ппд 
услпв Мемпрандумпу за разбираое да пвпзмпжува пбелпденуваое на уаквиуе ппдаупци; 
3) пргани и инсуиууции за спрпведуваое на закпниуе; 
4) надлежен суд и 
5) псигуриуелни супервизпри пд други земји спгласнп сп мемпрандумиуе за разбираое или 
медунарпдниуе дпгпвпри. 
 

Глава 3 
Средсува за рабпуа 

 
Средсува за рабпуа на Агенцијауа 

Член 158-љ 
(1) Рабпуеоеуп на Агенцијауа спгласнп сп пвпј закпн, се финансира пд надпмесупци щуп Агенцијауа ги 
наплауува пд друщувауа за псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскиуе друщува, друщувауа за 
засуапуваое вп псигуруваоеуп и другиуе лица врз кпи супервизија спрпведува Агенцијауа, 
вклушувајќи ги следниве: 
1) гпдищен надпмесупк за спрпведуваое супервизија на друщувауа за псигуруваое, псигуриуелнп 
брпкерскиуе друщува и друщувауа за засуапуваое вп псигуруваоеуп вп изнпс најмнпгу дп 0,8% пд 
вкупнауа гпдищна брууп премија на друщувауа за псигуруваое, пднпснп вкупнипу гпдищен прихпд пд 
прпвизии на псигуриуелнп брпкерскиуе друщува и друщува за засуапуваое вп псигуруваоеуп ; 
2) надпмесупци за даваое на дпзвпли за врщеое на рабпуи на псигуруваое и други дпзвпли на пвпј 
закпн; 
3) надпмесупци за даваое на дпзвпли за врщеое на псигуриуелни брпкерски рабпуи и рабпуи на 
засуапуваое вп псигуруваоеуп; 
4) надпмесупци за даваое на лиценци за псигуриуелен брпкер и засуапник вп псигуруваоеуп; 
5) надпмесупци за даваое на дпзвпли за врщеое на рабпуи на пвласуен акууар; 
6) надпмесупци за даваое на спгласнпсуи на пвпј закпн; 
7)  надпмесупци за спрпведуваое на пбуки и испиуи спгласнп сп шленпвиуе 154-х  и 154-щ пд  пвпј 



закпн и 
8) дпнации, заеми и друга финансиска и уехнишка ппмпщ. 
(2) Агенцијауа дпнесува Тарифник сп кпј се ууврдуваау спдржинауа и висинауа на надпмесупциуе и 
давашкиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен. Тарифникпу се пбјавува вп "Службен весник на Република 
Македпнија". 
(3) Висинауа на надпмесупциуе ууврдени сп Тарифникпу уреба да сппдвеусувува сп реалниуе урпщпци 
ппуребни за изврщуваое на услугиуе на Агенцијауа. 
(4) Агенцијауа ќе ги прппище нашинпу и рпкпвиуе за уплауа на надпмесупциуе пд суавпу (1) на пвпј 
шлен. 
(5) Друщувауа за псигуруваое и другиуе лица врз кпи супервизија спрпведува Агенцијауа се дплжни 
да ги уплаќаау надпмесупциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен на ппсебна смеука на Агенцијауа спгласнп сп 
Тарифникпу пд суавпу (2) на пвпј шлен. 
(6) Акп друщувпуп за псигуруваое не гп плауи надпмесупкпу вп рпкпу прппищан пд Агенцијауа, 
Агенцијауа сп рещение ќе изврщи присилна наплауа на надпмесупкпу пд сурана на друщувпуп за 
псигуруваое, спгласнп сп прпписиуе за изврщуваое. 
 

Резервен фпнд на Агенцијауа 
Член 158-м 

Дпкплку вп уекпу на преухпднауа делпвна гпдина Агенцијауа псувари вищпк прихпди над псуварениуе 
урпщпци, псуваренипу вищпк на средсува се распределува вп резервен фпнд на Агенцијауа. 
 

Ппкриваое на загуба 
Член 158-н 

Дпкплку вп уекпу на преухпднауа делпвна гпдина Агенцијауа направи ппвеќе урпщпци вп пднпс на 
псуварениуе прихпди, недпсуигпу на средсува се надпмесуува пд Резервнипу фпнд на Агенцијауа. 
 

Финансиски извещуаи и финансиски план на Агенцијауа 
Член 158-о 

(1) Спвеупу на експеруи е дплжен најдпцна дп 30 јуни вп уекпвнауа гпдина да дпсуави дп Спбраниеуп 
на Република Македпнија финансиски извещуаи за преухпднауа гпдина ревидирани пд пвласуен 
ревизпр. 
(2) Спвеупу на експеруи е дплжен најдпцна дп 31 декември вп уекпвнауа гпдина да дпсуави дп 
Спбраниеуп на Република Македпнија финансиски план за нареднауа гпдина. 
(3) Спбраниеуп на Република Македпнија ги усвпјува финансискиуе извещуаи за преухпднауа гпдина и 
финансискипу план. 
 

Извещуај за спсупјбауа на пазарпу на псигуруваое 
Член 158-п 

(1) Агенцијауа ппдгпувува гпдищен извещуај за спсупјбауа и движеоауа на пазарпу на псигуруваое и 
ги дпсуавува дп Спбраниеуп на Република Македпнија за усвпјуваое. 
(2) Извещуајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен мпра да спдржи ппдаупци за пбемпу на изврщениуе рабпуи 
на псигуруваое пп класи на псигуруваое. 
(3) Агенцијауа е дплжна да гп ппднесе извещуајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен дп Спбраниеуп на 
Република Македпнија најдпцна дп 30 јуни вп уекпвнауа гпдина за преухпднауа делпвна гпдина. 
(4) Агенцијауа вп рпк пд 15 дена пд денпу на усвпјуваоеуп на извещуајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен, 
исуипу гп пбјавува на свпјауа веб сураница. 
 

Гпдищен извещуај 
Член 158-п 

(1) Агенцијауа ппдгпувува гпдищен извещуај за свпеуп рабпуеое и гп дпсуавува дп Спбраниеуп на 
Република Македпнија за усвпјуваое. 
(2) Извещуајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен мпра да спдржи ппдаупци за изрешениуе мерки на 
супервизија щуп ги презема Агенцијауа вп спгласнпсу сп изврщениуе ппсуапки за супервизија, 
дадениуе и пдземениуе дпзвпли за врщеое на рабпуи на псигуруваое и други дпзвпли и спгласнпсуи 



дадени пд Агенцијауа, какп и ппдаупци за спрабпукауа на Агенцијауа сп други дпмащни и сурански 
супервизпрски пргани. 
(3) Агенцијауа е дплжна да гп ппднесе извещуајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен дп Спбраниеуп на 
Република Македпнија најдпцна дп 30 јуни пд уекпвнауа гпдина за преухпднауа делпвна гпдина. 
(4) Агенцијауа вп рпк пд 15 дена пд денпу на усвпјуваоеуп на извещуајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен, 
исуипу гп пбјавува на свпјауа веб сураница." 
 

XI. СУПЕРВИЗИЈА НА ДРУШТВАТА ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
Глава 1 

ППШТИ ПДРЕДБИ 
Супервизија на друщувауа за псигуруваое 

Член 159 
(1) Агенцијауа спрпведува супервизија на друщувауа за псигуруваое сп цел да ууврди дали врщеоеуп 
на рабпуи на псигуруваое е спгласнп сп правилауа за управуваое сп ризик, другиуе пдредби пд пвпј 
закпн, или други закпни кпи гп регулираау рабпуеоеуп на друщувауа за псигуруваое. 
(2) Агенцијауа, исуп уака спрпведува супервизија на правниуе лица кпи се ппврзани лица сп 
друщувпуп за псигуруваое, дпкплку упа е неппхпднп за спрпведуваое на супервизијауа на друщувпуп 
за псигуруваое. 
(3) Дпкплку спрпведуваоеуп на супервизијауа на правнп лице пд суавпу 2 на пвпј шлен е вп 
надлежнпсу на некпј друг прган за супервизија, супервизијауа на упа правнп лице ќе ја спрпведува и 
Агенцијауа, вп спрабпука сп сппдвеунипу надлежен прган за супервизија. 
(4) Дпкплку друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи на псигуруваое предвидени вп упшкауа 18 пд 
шленпу 5 на пвпј закпн, Агенцијауа ќе спрпведува супервизија и на уехнишкиуе квалификации на 
лицауа кпи укажуваау уурисуишка ппмпщ. 
 

Спрпведуваое на супервизија 
Член 160 

(1) Супервизијауа пд шленпу 159 на пвпј закпн, Агенцијауа ја спрпведува преку: 
1) перманенуна впнуеренска супервизија на рабпуеоеуп на друщувауа за псигуруваое преку 
прибираое, анализираое и верифицираое на извещуаиуе и инфпрмацииуе кпи ги дпсуавуваау 
друщувауа за псигуруваое и други лица, спгласнп сп пдредбиуе пд пвпј закпн; 
2) уеренска (целпсна или делумна) супервизија на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое 
(кпнурпла), какп и дппплниуелна супервизија секпгащ кпга ќе се пцени дека упа е вп инуерес и за 
защуиуа на правауа на псигуренициуе и 
3) пдредуваое мерки на супервизија вп спгласнпсу сп пдредбиуе на пвпј закпн. 
(2) При спрпведуваое на супервизијауа на друщувпуп за псигуруваое, Агенцијауа мпже да бара: 
1) друщувпуп за псигуруваое да пбезбеди извещуаи и инфпрмации за рабпуеоеуп на друщувпуп; 
2) извещуај за изврщенауа ревизија и дппплниуелни инфпрмации кпи прпизлегуваау пд исуауа и 
3) суауисуишки и други ппдаупци пп групи и класи на псигуруваое и репсигуруваое, какп и впнредни 
прегледи за рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое. 
(3) При спрпведуваое на супервизијауа, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп на пвласуениуе 
рабпуници да им ја даде на увид целпкупнауа дпкуменуација на друщувпуп. Пвласуениуе рабпуници 
мпжау да задржау и изнесау самп кппии пд дпкуменуиуе на друщувпуп за псигуруваое. 
(4) Агенцијауа мпже да спрпведе супервизија на друщувауа за псигуруваое сп или без преухпдна 
најава, пп свпја пцена и какп дел пд редпвнпуп рабпуеое на Агенцијауа. 
 

Членовите 161 и 162 се бришат (Службен весник на Република Македонија бр. 79/07 ) 
 

Глава 2 
Извесууваое 

Редпвнп извесууваое и извесууваое на бараое на  Агенцијауа  
Член 163 

(1) Друщувауа за псигуруваое се дплжни да ја извесууваау Агенцијауа за: 
1) прпмена на ппдаупциуе внесени вп ургпвскипу регисуар; 



2) свикуваое на спбраниеуп на акципнери, какп и сиуе заклушпци усвпени на исупуп; 
3) план за пувпраое, урансфер, заувпраое или привремена ппделба на филијала или преусуавнищувп 
вп земјауа или вп земја шленка, или прпмена на видпу на акуивнпсуи кпи ги врщи филијалауа; 
4) капиуални влпжуваоа на друщувпуп за псигуруваое кај другп правнп лице кпи изнесуваау ппмалку 
пд 10% пд капиуалпу на друщувпуп за псигуруваое, какп и секпе науампщнп влпжуваое вп упа правнп 
лице; 
5) пресуанпк на врщеое на рабпуи на псигуруваое за пдделни класи; 
6) прпмена вп сппсувенишкауа сурукуура на акцииуе сп правп на управуваое, псвен вп слушаиуе пд 
шленпу 66 суав 3 на пвпј закпн за кпи е ппуребна спгласнпсу; 
7) ппсупи пснпва за пресуанпк на друщувпуп за псигуруваое или пдземаое на дпзвплауа за врщеое 
на рабпуи на псигуруваое; 
8) прпмена на седищуеуп на друщувпуп за псигуруваое; 
9) измена на Акуиуе на делпвнауа пплиуика вп пднпс на класиуе на псигуруваое наведени вп шленпу 5 
упшки 2 и 10 пд пвпј закпн; 
10) впведуваое на нпви прпизвпди; 
11) разрещуваое и именуваое на шленпви на прган на управуваое; 
12) разрещуваое на пвласуен акууар; 
13) прпмена на внаурещен ревизпр; 
14) прпмени вп уарифи на премии и услпви за псигуруваое, какп и уехнишкиуе пснпви кпи се кприсуау 
за нивнп ууврдуваое и 
15) субјекуиуе кпи ги врщау рабпуиуе пд шленпвиуе 133 суав (2) и 135 суав (2) на пвпј закпн. 
(2) Прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое е дплжен веднащ писменп да ја извесуи 
Агенцијауа, дпкплку: 
1) е загрпзена ликвиднпсуа или сплвенунпсуа на друщувпуп; 
2) ппсупјау пришини за пдземаое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое или за пдземаое 
на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп пдделна класа на псигуруваое и 
3) финансискауа спсупјба на друщувпуп за псигуруваое се прпменила сп щуп друщувпуп за 
псигуруваое ппвеќе не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу спгласнп сп 
шленпвиуе 75 или 76 пд пвпј закпн. 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуи Агенцијауа за дејсувијауа пд суавпу 1 на пвпј 
шлен, вп рпк пд пеу рабпуни дена пд денпу на нивнпуп преземаое. 
(4) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп на бараое на Агенцијауа да дпсуави и други инфпрмации и 
дпкуменуи ппуребни за спрпведуваое супервизија врз рабпуеоеуп на друщувпуп, пднпснп врщеое 
на други надлежнпсуи пд сурана на Агенцијауа. 
(5) Агенцијауа ја прппищува спдржинауа на извесууваоауа пд суавпу (1) на пвпј шлен. 
 

Глава 3 
Мерки на супервизија 

1. Ппщуи пдредби Мерки на супервизија 
Член 164 

Мерки на супервизија на друщувауа за псигуруваое спгласнп сп пвпј закпн, се следниве: 
1) наредба за пусурануваое на незакпниупсуиуе; 
2) пдредуваое на дппплниуелни мерки; 
3) пдземаое на дпзвплауа; 
4) ппсебна управа; 
5) ппднесуваое на предлпг за ппкренуваое на прекрщпшна ппсуапка, пднпснп изрекуваое на 
прекрщпшна санкција; 
6) спрпведуваое ликвидација на друщувпуп за псигуруваое и 
7) ппднесуваое предлпг за пувпраое суешајна ппсуапка на друщувпуп за псигуруваое. 
 

2. Пусурануваое на незакпниупсуиуе  
Наредба за пусурануваое на 

незакпниупсуиуе 
Член 165 



(1) Агенцијауа ќе дпнесе наредба за пусурануваое на незакпниупсуиуе, дпкплку вп уекпу на 
спрпведуваоеуп на супервизијауа на друщувпуп за псигуруваое се ууврди дека: 
1) лице врщи функција на шлен на прган на управуваое на друщувпуп за псигуруваое без спгласнпсу 
пд шленпу 24 на пвпј закпн; 
2) друщувпуп за псигуруваое ппвеќе не ги испплнува услпвиуе за врщеое на рабпуи на псигуруваое; 
3) друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи кпи, не смее да ги изврщува спгласнп сп пвпј закпн; 
4) друщувпуп за псигуруваое рабпуи спрпуивнп на правилауа за управуваое сп ризик; 
5) друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи на псигуруваое спрпуивнп на прпписиуе за впдеое на 
смеукпвпдсувенауа и делпвнауа евиденција, за внаурещна ревизија, или ревизија на финансискиуе 
извещуаи и гпдищниуе извещуаи; 
6) друщувпуп за псигуруваое не ги испплнува пбврскиуе за дпсуавуваое на извещуаи и други 
ппдаупци спгласнп сп пвпј закпн; 
7) друщувпуп за псигуруваое врщи рабпуи на псигуруваое спрпуивнп на акуиуе на делпвнауа 
пплиуика; 
8) врщи рабпуи вп класи на псигуруваое щуп не се наведени вп дпзвплауа за врщеое на рабпуи на 
псигуруваое спгласнп сп шленпу 33 пд пвпј закпн; 
9)друщувпуп за псигуруваое ги прекрщува правилауа при назнашуваое на пвласуен акууар; 
10) брпјпу на шленпви на прганпу на управуваое се намалил ппд минималнипу брпј ууврден сп 
Закпнпу за ургпвскиуе друщува, а друщувпуп за псигуруваое ппдплгп пд 60 дена не ппднелп бараое 
за дпбиваое спгласнпсу за шлен на прган на управуваое за другп лице и 
11) друщувпуп за псигуруваое не ги ппшиуува другиуе пдредби пд пвпј закпн, или другиуе закпни сп 
кпи се регулира рабпуеоеуп на друщувауа за псигуруваое. 
(2) Вп наредбауа пд суавпу 1 на пвпј шлен, ќе се ппредели рпк за пусурануваое на незакпниупсуиуе кпј 
не мпже да биде ппкраупк пд псум и ппдплг пд 120 дена пд денпу на дпсуавуваоеуп на наредбауа. 
 

Извещуај за пусурануваое на незакпниупсуиуе 
Член 166 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп вп ппределенипу рпк пд суавпу 2 на шленпу 165 пд пвпј закпн, 
да ги пусурани ууврдениуе незакпниупсуи и за упа да дпсуави извещуај дп Агенцијауа. Извещуајпу ќе 
спдржи ппјаснуваое на преземениуе мерки и ќе биде придружен сп дпказна дпкуменуација за 
пусуранеуиуе 
незакпниупсуиуе. 
(2) Дпкплку пд ппднесенипу извещуај пд суавпу 1 на пвпј шлен, се ууврди дека незакпниупсуиуе се 
пусуранеуи, Агенцијауа ќе дпнесе рещение сп кпе преухпднп дпнесенауа наредба се суава впн сила и 
ќе кпнсуауира дека незакпниупсуиуе се пусуранеуи. Агенцијауа мпже, пред дпнесуваое на рещениеуп, 
да изврщи делумна супервизија на рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое. 
(3) Агенцијауа ќе дпнесе рещение спгласнп сп суавпу 2 пд пвпј шлен, вп перипд пд 30 дена пд денпу на 
приемпу на извещуајпу за пусурануваое на незакпниупсуиуе. Вп спрпуивнп, ќе се смеуа дека 
незакпниупсуиуе биле пусуранеуи. 
 

Пдредуваое на дппплниуелни мерки 
Член 167 

(1) Дпкплку, при спрпведуваое на супервизијауа се ууврди дека друщувпуп за псигуруваое рабпуи 
спрпуивнп на правилауа за управуваое сп ризик, Агенцијауа сп дпнесуваое на наредбауа за 
пусурануваое на незакпниупсуиуе пд суавпу 1 на шленпу 165 пд пвпј закпн, ќе ги пдреди следниве 
дппплниуелни мерки: 
1) ќе налпжи на прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое да дпнесе план сп мерки за 
пбезбедуваое на ппуребнпуп нивп на маргинауа на сплвенунпсу на друщувпуп за псигуруваое 
пднпснп ппуребнпуп нивп на гарануен фпнд; 
2) ќе налпжи на прганпу на управуваое и надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое да свикаау 
Спбрание на акципнери на кпе ќе се предлпжи дпнесуваое на сппдвеуни рещенија, и упа: 
- рещение за згплемуваое на акципнерскипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое преку нпва 
емисија на акции; 
- рещение за згплемуваое на акципнерскипу капиуал на друщувпуп за псигуруваое преку дпбивка; 



3) ќе изреше забрана друщувпуп за псигуруваое да склушува нпви дпгпвпри за псигуруваое; 
4) ќе ја пграниши висинауа на ризикпу дп кпј друщувпуп мпже да склушува дпгпвпри за псигуруваое; 
5) ќе изреше забрана друщувпуп за псигуруваое да врщи пдредени видпви на плаќаоа и/или да 
реализира плаќаоа на пдредени субјекуи; 
6) ќе изреше забрана друщувпуп за псигуруваое да изврщува урансакции сп ппединешни акципнери, 
шленпви на прганпу на управуваое или надзпрнипу прган, ппврзани лица или инвесуиципни фпндпви 
сп кпи управува друщувп кпе е ппврзанп лице сп друщувпуп за псигуруваое; 
7) ќе налпжи прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое да преземе мерки за: 
- ппдпбруваое на управуваоеуп сп ризикпу; 
- прпмена на врщеое на рабпуи на псигуруваое вп пдредени класи на псигуруваое; 
- пгранишуваое вп даваоеуп заеми; 
- згплемуваое на ефикаснпсуа за наплауа на присуигнауиуе ппбаруваоа на друщувпуп за 
псигуруваое; 
- сппдвеунп вреднуваое на суавкиуе пд делпвниуе биланси и впнбилансниуе суавки; 
- ппдпбруваое на смеукпвпдсувенп - инфпрмауишкипу сисуем; 
- згплемена ефикаснпсу на внаурещна кпнурпла и внаурещна ревизија; 
- други мерки ппуребни за примена на правилауа за управуваое сп ризик; 
8) ќе изреше забрана друщувпуп за псигуруваое слпбпднп да ги кприсуи средсувауа на друщувпуп и 
9) ќе му налпжи на друщувпуп за псигуруваое да разрещи некпј шлен или некплку шленпви на прганпу 
на управуваое и да именува нпви. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое ќе се смеуа дека рабпуи спрпуивнп на правилауа за управуваое сп 
ризик, дпкплку: 
1) не гп пбезбедува ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу спгласнп сп шленпу 75 или 76 пд пвпј 
закпн, не прифауи мерки за пбезбедуваое на ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу пд шленпу 
106 на пвпј закпн, пднпснп дпкплку не дпсуигне минимална ликвиднпсу спгласнп сп шленпу 74 упшка 8 
пд пвпј закпн; 
2) не ја пдржува вреднпсуа на акципнерскипу капиуал пднпснп не ја пдржува вреднпсуа на гаранунипу 
фпнд пд шленпу 77 на пвпј закпн. 
3) не ги репсигурува пбврскиуе пд дпгпвприуе за псигуруваое над изнпспу на максималнп ппкриуие 
спгласнп сп шленпу 99 суав (1) пд пвпј закпн; 
4) не гп прганизира рабпуеоеуп или пак редпвнп не впди ургпвскиуе книги, смеукпвпдсувени 
дпкуменуи и други админисурауивни и делпвни ппдаупци на нашин, кпј пвпзмпжува вп билп кпе 
време да се ууврди дали друщувпуп за псигуруваое рабпуи вп спгласнпсу сп правилауа за управуваое 
сп ризик; 
5) не дпнесе мерки за сппдвеунп вреднуваое на суавкиуе пд делпвниуе биланси и впнбилансниуе 
суавки, или акп вреднуваоеуп е спрпуивнп на пдредбиуе пд пвпј закпн или прпписиуе дпнесени врз 
пснпва на исуипу; 
6) гп влпжува капиуалпу спрпуивнп на шленпу 73 пд пвпј закпн; 
7) врщи рабпуи кпи не смее да ги врщи спгласнп сп пвпј закпн; 
8) рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе на шленпвиуе 86 дп 98 пд пвпј закпн; 
9) исплаќа дивиденда спрпуивнп на шленпу 105 пд пвпј закпн; 
10) не ги испплнува пбврскиуе за навременп и сппдвеунп извесууваое на Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое, спгласнп сп пвпј закпн; 
11) врщи неупшнп прикажуваое на финансискауа спсупјба на друщувпуп за псигуруваое преку 
изврщуваое на фикуивни урансакции; 
12) врщи рабпуи сп кпи се загрпзува ликвиднпсуа или сплвенунпсуа на друщувпуп за псигуруваое и 
13) рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе пд 49 дп 52, или шленпу 145 на пвпј закпн. 
(3) Агенцијауа ќе му налпжи на надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое да разрещи некпј 
шлен или некплку шленпви на прганпу на управуваое и да именува нпв шлен или некплку нпви 
шленпви на прганпу на управуваое, дпкплку друщувпуп за псигуруваое ппсупјанп ги нарущува 
пбврскиуе за навременп и сппдвеунп извесууваое или пбезбедуваое ппдаупци дп Агенцијауа или акп 
гп пппрешува спрпведуваоеуп на супервизијауа на билп кпј друг нашин. 
(4) Дпкплку Агенцијауа налпжи друщувпуп за псигуруваое да преземе дппплниуелни мерки пд суавпу 
1 на пвпј шлен, извещуајпу пд суавпу 1 на шленпу 166 пд пвпј закпн; ќе спдржи и ппјаснуваое и 



дпказна дпкуменуација за спрпведениуе дппплниуелни мерки. 
 

3. Пдземаое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое 
Пришини за пдземаое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на 

псигуруваое 
Член 168 

(1) Агенцијауа ќе дпнесе рещение за пдземаое на дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое на 
друщувпуп за псигуруваое, дпкплку: 
1) дпзвплауа ја дпбилп сп наведуваое на невисуиниуи ппдаупци; 
2) друщувпуп не ппднесе извещуај за пусурануваое на незакпниупсуиуе спгласнп сп суавпу 1 пд шленпу 
166 на пвпј закпн; 
3) пд ппднесенипу извещуај пд суавпу 1 пд шленпу 166 на пвпј закпн или пд спрпведенауа делумна 
супервизија пд суавпу 2 пд шленпу 166 на пвпј закпн се ууврди дека ууврдениуе незакпниупсуи не се 
пусуранеуи или не се спрпведени дппплниуелниуе мерки; 
4) изврщи измени без да дпбие спгласнпсу, спгласнп сп шленпу 66 пд пвпј закпн; 
5) брпјпу на шленпви на прганпу на управуваое се намалил ппд минималнипу брпј ууврден сп Закпнпу 
за ургпвскиуе друщува, а друщувпуп за псигуруваое не дпбилп спгласнпсу за шлен на прган на 
управуваое ппдплгп пд щесу месеци; 
6) пд извещуајпу на ппсебнауа управа пд шленпу 168-д суав (2) пд пвпј закпн Агенцијауа прпцени дека 
финансискауа спсупјба на друщувпуп не се ппдпбрила; 
7) пдбие да спрабпуува сп Агенцијауа при врщеое на уеренскауа и впнуеренскауа супервизија и не ја 
даде на увид целпкупнауа дпкуменуација спгласнп сп шленпу 160 пд пвпј закпн и 
8) се дпкаже дека друщувпуп ушесувува вп преземаое на дејсувија за переое пари и други принпси пд 
казнивп делп и финансираое на уерпризам. 
(2) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа ќе дпнесе рещение за пдземаое на 
дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп рамкиуе на пдделни класи на псигуруваое, 
дпкплку пришиниуе пд суавпу 1 на пвпј шлен се пднесуваау самп на врщеое на рабпуи на псигуруваое 
вп рамкиуе на уие класи на псигуруваое. 
(3) Пп дпнесуваое на рещениеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое пресуанува сп 
врщеое на рабпуи на псигуруваое. 
 

Членот 168-а се брише (Службен весник на Република Македонија бр. 44/11) 
 

Ппсебна управа 
Член 168-б 

(1) Агенцијауа ќе дпнесе пдлука за впведуваое на ппсебна управа над друщувп за псигуруваое вп 
следниве слушаи: 
1) акп на друщувпуп за псигуруваое му се пдредени дппплниуелни мерки пд шленпу 167 суавпви (1) и 
(3) на пвпј закпн, а друщувпуп за псигуруваое вп рпкпвиуе ппределени пд Агенцијауа не заппшналп 
нивнп спрпведуваое, пднпснп не ги спрпвелп; 
2) акп друщувпуп за псигуруваое, и ппкрај спрпведениуе дппплниуелни мерки сепак не гп 
пбезбедилп ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу спгласнп сп шленпу 75 или 76 пд пвпј закпн и 
3) акп науампщнпуп рабпуеое на друщувпуп би мпжелп да ја загрпзи ликвиднпсуа и сплвенунпсуа на 
друщувпуп, пднпснп сигурнпсуа на псигуренициуе. 
(2) Сп пдлукауа за впведуваое на ппсебна управа Агенцијауа ќе пдреди рпк на ураеое на ппсебнауа 
управа. 
(3) Сп пдлукауа за впведуваое на ппсебна управа Агенцијауа ќе ппредели два или ппвеќе ппсебни 
управиуели какп шленпви на ппсебнауа управа на друщувпуп за псигуруваое сп ппединешни 
надлежнпсуи вп рамкиуе на ппсебнауа управа. 
(4) Пдлукауа за впведуваое на ппсебна управа се запищува вп Ценуралнипу регисуар на Република 
Македпнија заеднп сп сппдвеунауа прпмена на лицауа пвласуени за засуапуваое на друщувпуп за 
псигуруваое. 
(5) Предлпг за упис на ппдаупциуе пд суавпу (4) на пвпј шлен вп Ценуралнипу регисуар на Република 
Македпнија се ппднесува вп рпк пд ури дена пд денпу на приемпу на пдлукауа за впведуваое на 



ппсебна управа пд сурана на Агенцијауа. Кпн предлпгпу за упис задплжиуелнп се ппднесува и 
пдлукауа на Агенцијауа. 
 

Правни ппследици на ппсебна управа 
Член 168-в 

(1) За време на ураеое на ппсебнауа управа надлежнпсуиуе на надзпрнипу пдбпр ги презема 
Агенцијауа. 
(2) Пп исклушпк на суавпу (1) пд пвпј шлен, Агенцијауа има правп да им дава на ппсебниуе управиуели 
упаусува кпи се задплжиуелни за управиуелиуе. 
(3) Пдредбиуе пд пвпј закпн кпи се пднесуваау на шленпвиуе на прганпу на управуваое се пднесуваау 
и на ппсебниуе управиуели, псвен дпкплку Агенцијауа ппинаку не пдреди. 
(4) Сп денпу на дпнесуваоеуп на пдлукауа за впведуваое ппсебна управа над друщувп за 
псигуруваое, пресуануваау сиуе надлежнпсуи на прганпу на управуваое, надзпрнипу прган и 
Спбраниеуп, псвен надлежнпсуиуе пд шленпу 168-д на пвпј закпн. 
 

Пвласууваоа за време на ураеое на ппсебна управа 
Член 168-г 

(1) Членпвиуе на прганпу на управуваое се дплжни на ппсебнауа управа да и пвпзмпжау присуап дп 
целпкупнауа дпкуменуација на друщувпуп за псигуруваое, какп и да ппдгпувау извещуај за 
примппредаваое на рабпуиуе. 
(2) Членпвиуе на прганпу на управуваое се дплжни на ппсебнауа управа или на ппединешен ппсебен 
управиуел да му ги дадау сиуе ппуребни пбјаснуваоа, пднпснп дппплниуелни извесууваоа за 
рабпуеоеуп на друщувпуп за псигуруваое. 
(3) Ппсебнипу управиуел има правп да пусурани лице кпе му пневпзмпжува спрпведуваое на 
рабпуеоеуп, а вп зависнпсу пд пкплнпсуиуе мпже да ппбара и ппмпщ пд надлежнипу прган за 
внаурещни рабпуи. 
 

Извещуаи на ппсебнауа управа 
Член 168-д 

(1) Ппсебнауа управа е дплжна најмалку еднащ на ури месеца да дпсуави дп Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое извещуај за финансискауа спсупјба на друщувпуп за псигруваое над кпе е 
впсппсуавена ппсебна управа. 
(2) Ппсебнауа управа е дплжна вп рпк пд девеу месеца пд денпу на нејзинпуп именуваое да дпсуави 
дп Агенцијауа извещуај за финансискауа спсупјба на друщувпуп за псигуруваое над кпе е 
впсппсуавена ппсебна управа, заеднп сп пцена за суабилнпсуа на друщувпуп и мпжнпсуа за негпвп 
науампщнп рабпуеое, кпј ќе спдржи: 
1) пцена и ппследици пд преземаое на загубиуе на друщувпуп пд сурана на акципнериуе на 
друщувпуп; 
2) мпжнпсу за алпкација и дисперзија на псуанауауа загуба на друщувпуп; 
3) непредвидени урпщпци кпи мпжау да влијаау на пбврскиуе на друщувпуп; 
4) пцена на мпжниуе мерки за пусурануваое на финансискиуе ппуещкпуии на друщувпуп, вклушувајќи 
пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое сп прпцена на урпщпциуе за упј пренпс и 
5) прпцена на услпвиуе за пувпраое на ликвидација, пднпснп суешај над друщувпуп за псигуруваое. 
 

Згплемуваое на акципнерскипу капиуал заради ппдпбруваое на 
финансискауа суабилнпсу на друщувпуп 

Член 168-д 
(1) Дпкплку пд извещуајпу на ппсебнауа управа Агенцијауа прпцени дека заради пбезбедуваое на 
ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу, пднпснп заради пусурануваое на пришиниуе за 
неликвиднпсу, пднпснп несплвенунпсу на друщувпуп е ппуребнп да се згплеми акципнерскипу 
капиуал на друщувпуп, Агенцијауа ќе i налпжи на ппсебнауа управа да свика Спбрание на акципнери 
на кпе ќе се предлпжи дпнесуваое на рещение за згплемуваое на акципнерскипу капиуал. 
(2) Ппсебнауа управа е дплжна да свика Спбрание на акципнери пд суавпу 
(1) на пвпј шлен вп рпк пд псум дена пд денпу на примаоеуп на налпгпу пд сурана на Агенцијауа пд 



суавпу (1) на пвпј шлен. 
(3) Вп ппвикпу за пдржуваое на Спбрание на акципнери акципнериуе мпра да бидау заппзнаени сп 
правниуе ппследици пд шленпу 169 на пвпј закпн. 
 

Прпцена на резулуауиуе на ппсебнауа управа 
Член 168-е 

(1) Агенцијауа е дплжна да изврщи прпцена на резулуауиуе на ппсебнауа управа најмалку еднащ вп 
ури месеца. 
(2) Агенцијауа е дплжна да ги прифауи кпнешниуе резулуауи на ппсебнауа управа вп рпк пд ури месеца 
пд приемпу на извещуајпу пд шленпу 168-д на пвпј закпн. 
(3) Дпкплку Агенцијауа прпцени дека за време на ураеое на ппсебнауа управа финансискауа спсупјба 
на друщувпуп се ппдпбрила дп уаа мера щуп друщувпуп за псигуруваое гп пбезбедилп ппуребнпуп 
нивп на маргина на сплвенунпсу пд шленпу 75 или 76 на пвпј закпн, Агенцијауа ќе дпнесе пдлука за 
пресуанпк на ппсебнауа управа и пуппвикуваое на ппсебниуе управиуели. 
(4) Дпкплку Агенцијауа прпцени дека за време на ураеое на ппсебнауа управа финансискауа спсупјба 
на друщувпуп не се ппдпбрила и друщувпуп за псигуруваое не гп пбезбедилп ппуребнпуп нивп на 
маргина на сплвенунпсу пд шленпу 75 или 76 на пвпј закпн, Агенцијауа ќе дпнесе рещение за 
испплнуваое на услпви за пувпраое на ликвидација, пднпснп рещение за испплнуваое на услпви за 
пувпраое на суешајна ппсуапка. 
(5) Вп слушај пд суавпу (4) на пвпј шлен Агенцијауа мпже да дпнесе пдлука за прпдплжуваое на 
ппсебнауа управа најмнпгу за ущуе щесу месеца дпкплку не ппсупјау услпви за пувпраое на суешајна 
ппсуапка, пднпснп акп Агенцијауа прпцени дека друщувпуп за псигуруваое вп следниуе щесу месеца 
ќе гп пбезбеди ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу. 
 

4. Ликвидација 
Услпви за пувпраое на ликвидација 

Член 169 
(1) Агенцијауа ќе дпнесе рещение за испплнуваое на услпви за пувпраое на ликвидација, дпкплку: 
1) Спбраниеуп на акципнери на друщувпуп за псигуруваое дпнесе пдлука за пресуанпк на друщувпуп 
за псигуруваое,  а не ппсупјау услпви за суешај и 
2) е пдземена дпзвплауа за врщеое на рабпуи на псигуруваое на друщувпуп за псигуруваое,  а не 
ппсупјау услпви за суешај. 
(2) Агенцијауа рещениеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен, ќе гп дпнесе вп рпк пд псум дена, смеуанп пд: 
1) вп слушајпу пд суавпу 1 упшка 1 на пвпј шлен, пд денпу на приемпу на извесууваоеуп пд сурана на 
прганпу на управуваое; 
2) вп слушајпу пд суавпу 1 упшка 2 на пвпј шлен, пд денпу на дпнесуваое на рещениеуп за пдземаое на 
дпзвплауа. 
(3) Агенцијауа  дп надлежнипу суд ппднесува предлпг за пувпраое на ликвидација кпн кпј гп 
прилпжува рещениеуп за испплнуваое на услпвиуе за пувпраое на ликвидација. 
 

Пргани кпи ја спрпведуваау ликвидацијауа 
Член 170 

(1) За пувпраое и спрпведуваое на ликвидација е надлежен судпу на шие ппдрашје се напда 
седищуеуп на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Пргани на надлежнипу суд кпи ја спрпведуваау ликвидацијауа се ликвидаципнипу спвеу и 
ликвидаупрпу. 
(3) Судпу гп ппределува ликвидаципнипу спвеу. 
 

Рещение за пувпраое на ликвидација 
Член 171 

(1) Ликвидаципнипу спвеу ќе дпнесе рещение за пувпраое на ликвидација вп рпк пд псум дена пд 
денпу на приемпу на предлпгпу за пувпраое на ликвидација, без пдржуваое на рпшищуе. 
(2) Прпуив рещениеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен, друщувпуп за псигуруваое има правп на жалба вп рпк 
пд псум дена пд денпу на приемпу на исупуп. 



(3) Жалбауа пд суавпу 2 на пвпј шлен, не гп пдлага изврщуваоеуп на рещениеуп. 
 

Спдржина на рещениеуп за пувпраое на ликвидација 
Член 172 

(1) Сп рещениеуп за пувпраое на ликвидација, ликвидаципнипу спвеу гп именува ликвидаупрпу на 
друщувпуп за псигуруваое, на предлпг на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
(2) Рещениеуп за пувпраое на ликвидација, пспбенп ќе спдржи ппдаупци за: 
1) фирмауа, седищуеуп, адресауа и брпјпу на жирп- смеукауа на друщувпуп за псигуруваое; 
2) презимеуп, имеуп и адресауа на ликвидаупрпу и 
3) денпу на пувпраоеуп на ликвидацијауа. 
(3) Сп рещениеуп за пувпраое на ликвидација се ппвикуваау дпвериуелиуе, да ги пријавау свпиуе 
ппбаруваоа дп ликвидаупрпу вп рпк кпј не мпже да биде ппдплг пд 30 дена пд денпу на 
пбјавуваоеуп на ппследнипу пглас за пувпраое на ликвидација. Списпкпу на ппбаруваоа на 
дпвериуелиуе и редпследпу на нивнп намируваое гп спсуавува ликвидаупрпу. 
(4) Сп рещениеуп за пувпраое на ликвидација, се ппвикуваау дплжнициуе на друщувпуп за 
псигуруваое да ги испплнау свпиуе пбврски. 
(5) Сп рещениеуп за пувпраое на ликвидација, ликвидаципнипу спвеу ќе ппредели пувпраоеуп на 
ликвидацијауа на друщувпуп за псигуруваое да се запище вп ургпвскипу регисуар. 
 

Пглас за пувпраое на ликвидација 
Член 173 

(1) За пувпраоеуп на ликвидација на друщувпуп за псигуруваое, дпвериуелиуе се извесууваау сп 
пглас. 
(2) Пгласпу се пбјавува на пгласнауа уабла на надлежнипу суд, какп и вп “Службен весник на 
Република Македпнија” и вп најмалку еден дневен весник, вп перипд пд пеу рабпуни дена 
ппследпвауелнп. Пгласпу се исуакнува на пгласнауа уабла на надлежнипу суд на денпу на 
дпнесуваоеуп на рещениеуп за пувпраое на ликвидација. 
(3) Пгласпу за пувпраое на ликвидација спдржи: 
1) назив на судпу щуп гп дпнел рещениеуп за пувпраое на ликвидација; 
2) извпд пд рещениеуп за пувпраое на ликвидација; 
3) фирма, седищуе и брпј на жирп смеукауа на друщувпуп за псигуруваое; 
4) име и адреса на ликвидаупрпу; 
5) ппвик дп дпвериуелиуе на друщувпуп за псигуруваое да ги пријавау свпиуе ппбаруваоа; 
6) ппвик дп дплжнициуе на друщувпуп за псигуруваое свпиуе пбврски да ги намирау без пдлагаое; 
7) денпу на исуакнуваоеуп на пгласпу на пгласнауа уабла на надлежнипу суд и 
8) денпу на пдржуваоеуп на испиунпуп рпшищуе. 
 

Дпсуавуваое и пбјавуваое на рещениеуп за пувпраое на 
ликвидација 

Член 174 
(1) Рещениеуп за пувпраое на ликвидација се дпсуавува дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое, друщувпуп за псигуруваое, банкиуе и нпсиуелпу на плаунипу прпмеу кај кпи друщувпуп 
за псигуруваое има смеука. 
(2) Рещениеуп за пувпраое на ликвидација се дпсуавува и дп судпу кпј гп впди ургпвскипу регисуар. 
(3) Судпу пд суавпу 2 на пвпј шлен е дплжен пп службена дплжнпсу врз пснпва на дпсуавенпуп 
рещение за пувпраое на ликвидација, да гп забележи пувпраоеуп на ликвидацијауа. 
(4) Рещениеуп за пувпраое на ликвидација се пбјавува сп исуакнуваое на пгласнауа уабла на 
надлежнипу суд. 
 

Забрана за склушуваое нпви дпгпвпри 
Член 175 

Сп денпу на пувпраое на ликвидацијауа, ликвидаупрпу на друщувпуп за псигуруваое не мпже да 
склушува нпви дпгпвпри, псвен дпгпвпри кпи се неппхпдни за реализација на средсувауа вп 
ликвидација, а пп преухпднп пдпбрение пд суана на ликвидаципнипу спвеу на надлежнипу суд. 



 
Правни ппследици пд ликвидација 

Член 176 
Сп денпу на дпнесуваоеуп на рещениеуп за пувпраое на ликвидација, пресуануваау сиуе права и 
пбврски на шленпвиуе на прганпу на управуваое и надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое, 
какп и правауа на Спбраниеуп на акципнери. 
 

Биланс за спрпведуваое на ликвидација 
Член 177 

(1) Ликвидаупрпу изгпувува биланси за ппшеупк на ликвидација сп спсупјба на 30 дена пд денпу на 
пувпраое на ликвидацијауа, какп и извещуај сп кпј се ппјаснуваау суавкиуе пд билансиуе за 
ликвидација. 
(2) Ликвидаупрпу е дплжен билансиуе за ликвидација, какп и извещуајпу пд суавпу 1 на пвпј шлен, да 
гп дпсуави дп надлежнипу суд и дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпк пд 15 дена пд 
денпу на пувпраоеуп на ликвидацијауа. 
 

Права и дплжнпсуи на ликвидаупрпу 
Член 178 

(1) Ликвидаупрпу ги има правауа и дплжнпсуиуе на прганпу на управуваое на друщувпуп за 
псигуруваое. 
(2) Ликвидаупрпу гп засуапува друщувпуп за псигуруваое. 
(3) Ликвидаупрпу се ппупищува, на нашин на кпј кпн фирмауа гп дпдава суфикспу “вп ликвидација. 
 

Пресуанпк на дпгпвпри 
Член 179 

(1) Дпгпвприуе за псигуруваое пд класиуе на псигуруваое вп рамки на групауа на неживпунп 
псигуруваое склушени сп друщувауа за псигуруваое пресуануваау пп исуекпу на 30 дена пд пувпраое 
на ликвидаципнауа ппсуапка на друщувпуп за псигуруваое. 
(2) Дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн пресуануваау пп исуекпу на 30 
дена пд пувпраое на ликвидаципнауа ппсуапка на друщувпуп за псигуруваое, псвен дпкплку исуиуе, 
сп спгласнпсу на псигуренициуе, се пренесау на други друщува за псигуруваое. 
(3) Дпгпвприуе за псигуруваое на ануиуеуи на кприсници на пензија и пензиски надпмесупци пд 
задплжиуелнпуп и дпбрпвплнпуп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое пд шленпу 192 упшки 
2 и 3 пд пвпј закпн не пресуануваау сп денпу на пувараое на ликвидаципнауа ппсуапка и исуиуе 
задплжиуелнп се пренесуваау на други друщува за псигуруваое, пднпснп на пензискиуе фпндпви. 
(4) На пренпспу на дпгпвприуе пд суавпвиуе (2) и (3) на пвпј шлен сппдвеунп се применуваау 
пдредбиуе за пренпс на дпгпвприуе вп суешајна ппсуапка пд шленпвиуе 194, 195 и 195-а пд пвпј закпн.“ 
 

Распределба на импу 
Член 180 

(1) Ликвидаупрпу е дплжен да ги наплауи ппбаруваоауа на друщувпуп, да гп впариши другипу импу и 
да ги намири пбврскиуе спрема псигуренициуе кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое, 
какп и спрема другиуе дпвериуели. 
(2) Пп изврщенпуп впаришуваое на импупу, ликвидаупрпу гп извесуува ликвидаципнипу спвеу сп 
предлпг за распределба на ликвидаципнауа маса. 
(3) Ликвидаципнипу спвеу врз пснпва на предлпгпу на ликвидаупрпу дпнесува рещение за 
распределба на ликвидаципнауа маса на дпвериуелиуе шие ппбаруваое е ууврденп. 
(4) Сп рещениеуп пд суавпу 3 на пвпј шлен, импупу щуп препсуанува пп намируваое на пбврскиуе 
спрема дпвериуелиуе се распределува меду акципнериуе на друщувпуп за псигуруваое. Импупу се 
распределува сппред пднпспу на нпминалниуе изнпси на акцииуе, акп вп суаууупу ппинаку не е 
ппределенп. 
 

Извесууваое дп  Агенцијауа  
Член 181 



Ликвидаупрпу е дплжен дп Агенцијауа да дпсуавува извещуаи за спрпведуваое на ликвидацијауа на 
секпи ури месеци. 
 

Брищеое на друщувп за псигуруваое 
Член 182 

(1) Пп заврщенауа ликвидација, ликвидаупрпу е дплжен да ппднесе пријава за брищеое на 
друщувпуп за псигуруваое пд ургпвскипу регисуар дп регисуарскипу суд. 
(2) Ликвидаупрпу кпн пријавауа пд суавпу 1 на пвпј шлен, ппднесува ппшеуен ликвидаципнен биланс, 
пдпбрениуе гпдищни смеуки и извещуаи, какп и планпу за распределба и намируваое на 
ппбаруваоауа на дпвериуелиуе. 
(3) Книгиуе и списиуе се шуваау десеу гпдини пп брищеоеуп на друщувпуп за псигуруваое, вп месуп 
щуп гп ппределува регисуарскипу суд. 
 

Ппсуапка вп слушај на суешај 
Член 183 

Дпкплку ликвидаупрпу, при спрпведуваое на ликвидацијауа, ууврди дека средсувауа на друщувпуп за 
псигуруваое не се дпвплни за намируваое на сиуе ппбаруваоа на дпвериуелиуе на друщувпуп за 
псигуруваое, или акп средсувауа на друщувпуп за псигуруваое не мпже да се впаришау за 
намируваое на ппбаруваоауа на дпвериуелиуе, за упа веднащ ја извесуува Агенцијауа, и ппднесува 
предлпг за запираое на пувпренауа ликвидација и предлпг за пувпраое на суешајна ппсуапка дп 
надлежнипу суд. 
 

Примена на пдредбиуе пд Закпнпу за суешај 
Член 184 

(1) На ппсуапкауа за ликвидација на друщувпуп за псигуруваое се применуваау пдредбиуе пд Закпнпу 
за ургпвскиуе друщува и Закпнпу за суешај, дпкплку ппинаку не е предвиденп сп пвпј закпн. 
(2) Вп ппсуапкауа за ликвидација на друщувпуп за псигуруваое не се применуваау пдредбиуе пд 
Закпнпу за суешај сп кпи се уредуваау преухпднауа ппсуапка на ууврдуваое на услпвиуе за пувпраое 
на суешајна ппсуапка, правниуе ппследици пд пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка, управуваоеуп и 
распплагаоеуп сп импупу щуп влегува вп суешајнауа маса, намируваоеуп на дпвериуелиуе вп 
суешајнауа ппсуапка, план за репрганизација, лишнпуп управуваое, пслпбпдуваоеуп пд другиуе 
пбврски, ппсебниуе видпви суешајни ппсуапки за ппединци сп суауус на ургпвец, суешајни ппсуапки сп 
сурански елеменуи, пдбпр на дпвериуели и спбраниеуп на дпвериуелиуе. 
 

5. Суешај 
5.1. Ппщуи пдредби Примена на пдредби 

Член 185 
Дпкплку сп пвпј закпн не е ппинаку уреденп, на суешајнауа на друщувауа за псигуруваое се 
применуваау пдредбиуе пд Закпнпу за суешај, псвен пдредбиуе кпи се пднесуваау на извещуајнпуп 
рпшищуе, планпу за репрганизација, спцијалнипу план, спбраниеуп на дпвериуели, лишнп управуваое, 
пслпбпдуваое пд други пбврски, ппсебни видпви на суешајни ппсуапки за ппединци сп суауус ургпвец. 
 

Пришини за дпнесуваое рещение за ппсупеое на услпви за 
пувпраое на суешајна ппсуапка 

Член 186 
Агенцијауа ќе дпнесе рещение за испплнуваое на услпви за пувпраое на суешајна ппсуапка вп 
следниве слушаи: 
1) акп пд извещуајпу пд суавпу 1 на шленпу 166 пд пвпј закпн се ууврди дека финансискауа спсупјба на 
друщувпуп не се ппдпбрила; 
2) при спрпведуваое на супервизијауа на друщувпуп за псигуруваое, се ууврди дека средсувауа на 
друщувпуп за псигуруваое не се дпвплни за намируваое на сиуе ппбаруваоа на дпвериуелиуе на 
друщувпуп за псигуруваое; 
3) друщувпуп за псигуруваое не е вп спсупјба да ги намири присуигнауиуе пбврски вп рпк пд 45 дена 
пд денпу на присуигнуваоеуп, какп и вп слушај на негпва презадплженпсу и 



4) дпкплку се испплнеуи услпвиуе за пувпраое на суешајна ппсуапка пд шленпу 183 на пвпј закпн. 
 

Предлпг за пувпраое на суешајна ппсуапка 
Член 187 

(1) Агенцијауа ќе ппднесе предлпг за пувпраое на суешајна ппсуапка дп надлежнипу суд, првипу 
рабпуен ден пп дпнесуваоеуп на рещениеуп за испплнуваое на услпви за пувпраое на суешајна 
ппсуапка. Кпн предлпгпу се прилпжува рещениеуп за испплнуваое на услпви за пувпраое на суешајна 
ппсуапка. 
(2) Ппкрај Агенцијауа, предлпг за пувпраое на суешајна ппсуапка на друщувпуп за псигуруваое мпже 
да ппднесау дпвериуелиуе и пднпснпуп друщувп за псигуруваое, какп и ликвидаупрпу на друщувпуп 
за псигуруваое. 
(3) Дпкплку предлпг за пувпраое на суешајна ппсуапка ппднесау дпвериуелиуе или пднпснпуп друщувп 
за псигуруваое, судпу дпсуавува примерпк пд ппднесенипу предлпг и сиуе други рещенија дпнесени 
вп суешајнауа ппсуапка дп Агенцијауа. 
 

Пглас за пувпраое на суешајна ппсуапка 
Член 188 

Ппкрај ппдаупциуе кпи уреба да бидау спдржани вп пгласпу за пувпраое на суешајна ппсуапка 
спгласнп сп Закпнпу за суешај, пгласпу уреба да спдржи и: 
1) предупредуваое дп псигуренициуе за правниуе ппследици пд пувпраое на суешајна ппсуапка на 
друщувпуп за псигуруваое какп щуп е наведенп вп шленпвиуе 189 или 193 пд пвпј закпн и 
2) име, презиме и адреса на кураупрпу, кпга исуипу е предвиденп да биде именуван спгласнп сп пвпј 
закпн. 
 

Пресуанпк на дпгпвприуе за псигуруваое 
Член 189 

(1) Дпгпвприуе за псигуруваое вп класиуе на псигуруваое пд групауа на неживпунп псигуруваое 
пресуануваау пп исуекпу на 30 дена пд денпу на пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка на друщувпуп за 
псигуруваое. 
(2) Дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн пресуануваау пп исуекпу на 30 
дена пд денпу на пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка на друщувпуп за псигуруваое, псвен дпкплку 
исуиуе, сп преухпдна спгласнпсу на псигуренициуе, се пренесау на други друщува за псигуруваое 
спгласнп пдредбиуе пд шленпу 195-а пд пвпј закпн. 
(3) Дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшки 2 и 3 пд пвпј закпн не пресуануваау сп денпу на 
пувараое на суешајнауа ппсуапка и исуиуе задплжиуелнп се пренесуваау спгласнп сп пдредбиуе пд 
шленпвиуе 194 и 195 пд пвпј закпн. 
 

Извесууваое на  Агенцијауа 
Член 190 

Суешајнипу управник е дплжен дп Агенцијауа да дпсуавува извещуаи за спрпведуваоеуп на суешајнауа 
ппсуапка на секпи ури месеци. 
 

Правп на првенсувена наплауа на ппбаруваоауа кпи прпизлегуваау 
пд дпгпвприуе за псигуруваое 

Член 191 
(1) Ппбаруваоауа кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое имаау првенсувп на намируваое 
пд псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса пред ппбаруваоауа на псуанауиуе 
суешајни дпвериуели. 
(2) Ппбаруваоауа пд суавпу (1) на пвпј шлен пд псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп 
суешајнауа маса се намируваау пп следнипу редпслед: 
1) ппбаруваоа кпи прпизлегуваау пд псигуруваоеуп пд шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн, вп висина на 
ппуребнпуп ппкриуие за псигуруваоеуп пд кпе прпизлегува упа ппбаруваое, а кпи не мпжау да бидау 
намирени пд фпндпу на средсува кпи ја ппкривау мауемауишкауа резерва за упа псигуруваое; 
2) ппбаруваоа кпи прпизлегуваау пд псигуруваоеуп пд шленпу 192 упшка 3 пд пвпј закпн, вп висина на 



ппуребнпуп ппкриуие за псигуруваоеуп пд кпе прпизлегува упа ппбаруваое, а кпи не мпжау да бидау 
намирени пд фпндпу на средсува кпи ја ппкривау мауемауишкауа резерва за упа псигуруваое; 
3) ппбаруваоа кпи прпизлегуваау пд псигуруваоеуп пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн, вп 
висина на ппуребнпуп ппкриуие за псигуруваоеуп пд кпе прпизлегува упа ппбаруваое, а кпи не 
мпжау да бидау намирени пд фпндпу на средсува кпи ја ппкривау мауемауишкауа резерва за упа 
псигуруваое; 
4) ппбаруваоа кпи прпизлегуваау пд неживпунпуп псигуруваое и други класи на псигуруваое за кпи 
не биле издвпени средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, а кпи се пднесуваау на надпмесу 
на щуеуи насуанауи пред денпу на пувпраое на суешајна ппсуапка и 
5) ппбаруваоа пп пснпв на кпмпензација на дел пд премијауа за перипдпу пп пресуанпкпу на 
дпгпвприуе за псигуруваое. 
(3) Редпследпу вп намируваое на ппбаруваоауа ууврден вп суавпу (2) на пвпј шлен сппдвеунп се 
применува при пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое спгласнп сп шленпвиуе 194, 195 и 195-а пд пвпј 
закпн. 
 

5.2. Ппсебни пдредби ппврзани сп наплауа на ппбаруваоа кпи 
прпизлегуваау пд пние класи на псигуруваое за кпи се издвпјуваау 

средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва 
Примена на пдредбиуе 

Член 192 
Пдредбиуе пд шленпвиуе 193, 194, 195, 195-а, 195-б, 196, 197 и 198 пд пвпј закпн се применуваау на: 
1) псигуруваоеуп на живпу пд шленпу 5 упшки 19, 20, 21, 22 и 23 пд пвпј закпн; 
2) псигуруваоеуп на ануиуеуи на кприсници на пензија пд задплжиуелнпуп капиуалнп финансиранп 
пензискп псигуруваое пд шленпу 5 упшка 24 пд пвпј закпн;  
3) псигуруваоеуп на ануиуеуи на кприсници на пензиски надпмесупци пд дпбрпвплнпуп капиуалнп 
финансиранп пензискп псигуруваое пд шленпу 5 упшка 25 пд пвпј закпн и  
4) псигуруваоеуп пд ппследици на несреќен слушај и дпбрпвплнп здравсувенп псигуруваое за кпи се 
применуваау уабели за верпјаунпсу и пресмеуки слишнп какп кај псигуруваоеуп на живпу. 
 
Ппсуапки вп слушај на суешај на друщувп кпе врщи рабпуи на псигуруваое вп класиуе на псигуруваое 

за кпи се издвпјува мауемауишка резерва 
 

Член 193  
(1) Суешајнипу управник е дплжен вп рпк пд псум дена пд денпу на пувараое на суешајнауа ппсуапка 
на друщувп за псигуруваое кпе врщи рабпуи на псигуруваое вп класиуе на псигуруваое за кпи се 
издвпјува мауемауишка резерва пд кураупрпу да бара вп рпк пд псум дена да ја ууврди висинауа на 
ппбаруваоауа пд дпгпвприуе за псигуруваое, висинауа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва и заклушуваое на списпкпу на сиуе влпжуваоа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва на секпј ппединешен фпнд на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва сп спсупјба 
на денпу на пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка.  
(2) Вп суешајнауа ппсуапка секпј ппединешен фпнд на средсува кпј ја ппкрива мауемауишкауа резерва 
преусуавува ппсебна суешајна маса.  
(3) Пп ууврдуваое на висинауа на ппбаруваоауа пд дпгпвприуе за псигуруваое, висинауа на 
средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и заклушуваое на списпкпу на влпжуваоа на 
средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп пднпс на секпј ппединешен фпнд на средсува 
пд сурана на кураупрпу и заклушуваое на списпкпу на псуанауи распплпживи средсува на друщувпуп 
кпи влегле вп суешајнауа маса пд сурана на суешајнипу управник сп спсупјба на денпу на пувпраое на 
суешајнауа ппсуапка, се спрпведуваау следниуе ппсуапки пп следнипв редпслед: 
1) пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн, заеднп сп фпндпу на 
средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри, а дпкплку пвие средсува 
не се дпвплни, спгласнп сп пдредбиуе пд шленпу 191 суав (2) упшка 1 пд пвпј закпн, се пренесува и 
сппдвеуен дел пд псуанауиуе распплпживи средсува на друщувпуп кпи влегле вп суешајнауа маса на 
друщувпуп, вп висина на ппуребнпуп ппкриуие; 
2) пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшка 3 пд пвпј закпн, заеднп сп фпндпу на 



средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри, а дпкплку пвие средсува 
не се дпвплни, спгласнп сп пдредбиуе пд шленпу 191 суав (2) упшка 2 пд пвпј закпн, се пренесува и 
сппдвеуен дел пд псуанауиуе распплпживи средсува на друщувпуп кпи влегле вп суешајнауа маса на 
друщувпуп, вп висина на ппуребнпуп ппкриуие; 
3) пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн за кпи псигуренициуе 
дале спгласнпсу за пренпс, заеднп сп сппдвеуен дел пд фпндпу на средсува кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри, а  дпкплку пвие средсува не се дпвплни, спгласнп 
сп пдредбиуе пд шленпу 191 суав (2) упшка 3 пд пвпј закпн, се пренесува и сппдвеуен дел пд псуанауиуе 
распплпживи средсува на друщувпуп кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп, вп висина на 
ппуребнпуп ппкриуие пп уие дпгпвпри за псигуруваое и 
4) ппединешнп намируваое на ппбаруваоауа пп пснпв на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 
упшки 1 и 4 пд пвпј закпн за кпи псигуренициуе не дале спгласнпсу за пренпс, пд сппдвеунипу дел пд 
фпндпу на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри, а дпкплку 
пвие средсува не се дпвплни, спгласнп сп пдредбиуе пд шленпу 191 суав (2) упшка 3 пд пвпј закпн и пд 
сппдвеунипу дел на псуанауиуе распплпживи средсува на друщувпуп кпи влегле вп суешајнауа маса на 
друщувпуп, вп висина на ппуребнпуп ппкриуие пп уие дпгпвпри за псигуруваое. 
(4) Пренпспу на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшки 2 и 3 пд пвпј закпн е задплжиуелен и 
исуипу се спрпведува спгласнп сп пдредбиуе пд шленпу 194, пднпснп шленпу 195 пд пвпј закпн. 
(5) Пренпспу на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн не е задплжиуелен 
и исуипу се спрпведува самп за дпгпвприуе за кпи псигуренициуе дале преухпдна спгласнпсу за 
пренпс и дпкплку аукцијауа е успещна.  Пренпспу се спрпведува спгласнп сп пдредбиуе пд шленпу 195-
а пд пвпј закпн.  
(6) Ппд псуанауи распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп се ппдразбираау 
распплпживиуе средсува на друщувпуп вп суешај намалени за фпндпвиуе на средсува кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва. 
(7) Пренпспу на дпгпвприуе се врщи пп пау на аукции спрпведени пд Агенцијауа.  
(8) Агенцијауа ппблиску ги прппищува нашинпу на спрпведуваое на аукцииуе и на пренпспу на 
дпгпвприуе на други друщува за псигуруваое, какп и нашинпу на ууврдуваое на сппдвеунипу дел на 
распплпживиуе средсува пд шленпвиуе 194 суавпви (4), (5) и (8), 195 суавпви (1) и (3) и 195-а суав (1) пд 
пвпј закпн и на сппдвеунипу дел пд средсувауа на фпндпу на мауемауишкауа резерва пд шленпу 195-а 
суав (1) пд пвпј закпн. 
 

Ппсуапка на пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое на ануиуеуи на кприсници на пензија пд 
задплжиуелнпуп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое 

 
Член 194 

(1) Вп рпк пд 15 дена пд денпу на ууврдуваое на висинауа на ппбаруваоауа пд дпгпвприуе за 
псигуруваое, висинауа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и заклушуваое на 
списпкпу на сиуе влпжуваоа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва на секпј 
ппединешен фпнд сп спсупјба на денпу на пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка пд сурана на кураупрпу 
спгласнп сп шленпу 193 суав (1) пд пвпј закпн, Агенцијауа спрпведува  аукција за пренпс на дпгпвприуе 
за псигуруваое на живпу пд шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн и на средсувауа пд  фпндпу на средсува 
кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва пп пднпс на уие дпгпвпри и, дпкплку е ппуребнп, на 
псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп за псигуруваое.   
(2) На аукцијауа мпже да ушесувуваау друщувауа за псигуруваое кпи имаау дпзвпла пд Агенцијауа за 
врщеое на псигуруваое на живпу пд класауа на псигуруваое пд шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн. 
(3) На аукцијауа друщувауа за псигуруваое даваау ппнуди за најнизпк изнпс на средсува кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва кпи уреба да ги дпбијау пд друщувпуп кпе е вп ппсуапка на суешај 
приупа преземајќи целпсна пдгпвпрнпсу за исплауа на 100% пд пбврскиуе пп дпгпвприуе за 
псигуруваое на живпу пд шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн.  
(4) Дпкплку фпндпу на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп пднпс на дпгпвприуе пд 
шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн е ппнизпк пд најнискипу ппнуден изнпс на средсува кпи уреба да се 
дпбијау пд друщувпуп кпе е вп ппсуапка на суешај, сп цел да се згплеми изнпспу на средсува кпи се 
пренесуваау, суешајнипу управник суава на распплагаое и сппдвеуен дел пд псуанауиуе распплпживи 



средсува  кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп вп висина на ппуребнпуп ппкриуие пп уие 
дпгпвпри за псигуруваое.   
(5)  Дпкплку и вкупнипу изнпс на средсува пд фпндпу на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва и псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп е ппнизпк пд 
најнискипу ппнуден изнпс на средсува кпи уреба да се дпбијау пд друщувпуп кпе е вп ппсуапка на 
суешај, дпгпвприуе за псигуруваое заеднп сп фпндпу на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва и сппдвеунипу дел пд псуанауиуе распплпживи средсува се пренесуваау на друщувпуп за 
псигуруваое кпе ппнудилп најнизпк изнпс на средсува при щуп пбврскиуе спрема псигуренициуе 
прпппрципналнп се намалуваау спгласнп сп ушесувпуп на вкупнипу изнпс на средсува кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри за псигуруваое и сппдвеунипу дел пд псуанауиуе 
распплпживи средсува вп најнискипу ппнуден изнпс на средсува кпи уреба да се дпбијау пд 
друщувпуп вп суешај.  
(6) За пренпспу на дпгпвприуе спгласнп сп суавпу (5) на пвпј шлен ппуребна е спгласнпсу пд друщувпуп 
за псигуруваое кпе ппнудилп најниска цена.  
(7) Вп слушај на преземаое на целпсна пдгпвпрнпсу спгласнп сп суавпу (3) на пвпј шлен, дпкплку 
фпндпу на средсува кпј ја ппкрива мауемауишкауа резерва вп пднпс на дпгпвприуе пд шленпу 192 упшка 
2 пд пвпј закпн е ппвиспк пд најнискипу ппнуден изнпс на средсува кпи уреба да се дпбијау пд 
друщувпуп кпе е вп ппсуапка на суешај, фпндпу на средсува кпј ја ппкрива мауемауишкауа резерва вп 
целпсу се пренесува на друщувпуп кпе ппнудилп најнизпк изнпс на средсува. 
(8) Дпкплку на аукцијауа не се јави ниуу еднп друщувп кпе врщи псигуруваое на рабпуи на живпу пд 
класауа на псигуруваое пд шленпу 192 упшка 2 пд пвпј закпн, или друщувпуп кпе ппнудилп најнизпк 
изнпс на средсува не даде спгласнпсу пд суавпу (6) на пвпј шлен, суешајнипу управник вп рпк пд пеу 
дена пд заврщуваоеуп на аукцијауа ги пренесува дпгпвприуе за псигуруваое пд класауа на 
псигуруваое на ануиуеуи за надпмесупци на пензии, заеднп сп фпндпу на средсува кпј ја ппкрива 
мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри и сиуе или дел пд псуанауиуе распплпживи средсува 
кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп, вп задплжиуелен пензиски фпнд сп кпј управува 
пензискп друщувп кпе наплауува најнизпк изнпс на надпмесупкпу пд шленпу 98 суав (1) упшка б пд 
Закпнпу за задплжиуелнп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое. Дпкплку пензискиуе 
друщува наплаууваау ису надпмесупк, средсувауа се пренесуваау вп задплжиуелнипу пензиски фпнд 
кпј псуварил највиспк принпс пбјавен вп јуни, пднпснп декември пред дауумпу на аукцијауа. 
(9) Пред пренпспу на средсувауа вп задплжиуелнипу пензиски фпнд, суешајнипу управник дп 
пензискпуп друщувп дпсуавува евиденција сп лишни ппдаупци и изнпспу на средсува за секпе лице 
кпе има склушенп дпгпвпр за псигуруваое пд шлен 192 упшка 2 пд пвпј закпн. 
(10) Сп пренпспу на средсувауа пд суавпу (8) на пвпј шлен пд друщувпуп за псигуруваое вп 
задплжиуелнипу пензиски фпнд се пренесува и правпуп на сппсувенпсу на уие средсува, пднпснп 
финансискиуе инсуруменуи и псуанауиуе распплпживи средсува кпи се пренесуваау. Друщувпуп кпе 
управува сп задплжиуелнипу пензиски фпнд е дплжнп да гп успгласи инвесуираоеуп на пвие 
инсуруменуи и средсува сп видпвиуе инсуруменуи и пгранишуваоауа за инвесуираое спгласнп сп 
Закпнпу за задплжиуелнп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое, вп рпк пд щесу месеци пд 
денпу на пренпспу на средсувауа.  
(11) Пп пренпспу на средсувауа спгласнп сп суавпу (8) на пвпј шлен, исплауауа на пензии се врщи преку 
прпграмирани ппвлекуваоа спгласнп сп Закпнпу за исплауа на пензии и пензиски надпмесупци пд 
капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое. 
(12) Пренпспу на дпгпвприуе и средсувауа и исплауауа на пензииуе спгласнп сп суавпвиуе (8),  (9), (10) 
и (11) на пвпј шлен се врщи спгласнп сп Закпнпу за исплауа на пензии и пензиски надпмесупци пд 
капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое.“ 
 

Ппсуапка на пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое на ануиуеуи на кприсници на пензиски 
надпмесупци пд дпбрпвплнпуп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое  

Член 195 
(1) Вп рпк пд пеу дена пд пренпспу на дпгпвприуе спгласнп сп шленпу 194 пд пвпј закпн, а дпкплку 
друщувпуп над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка нема дпгпвпри за псигуруваоа на живпу пд шленпу 
192 упшка 2 пд пвпј закпн вп рпк пд 15 дена пд денпу на ууврдуваоеуп на висинауа на ппбаруваоауа 
пд дпгпвприуе за псигуруваое, висинауа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и 



заклушуваое на списпкпу на сиуе влпжуваоа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва 
на секпј ппединешен фпнд сп спсупјба на денпу на пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка пд сурана на 
кураупрпу спгласнп сп шленпу 193 суав (1) пд пвпј закпн,  Агенцијауа спрпведува аукција за пренпс на 
дпгпвприуе за псигуруваоа пд шленпу 192 упшка 3 пд пвпј закпн и на средсувауа пд фпндпу на средсува 
кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва пп пднпс на уие дпгпвпри и, дпкплку е ппуребнп, на 
псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп.  
(2) На аукцијауа и пренпспу на дпгпвприуе и средсувауа пд суавпу (1) на пвпј шлен сппдвеунп се 
применуваау пдредбиуе пд шленпу 194 суавпви (2), (3), (4), (5), (6) и (7)  пд пвпј закпн.   
(3) Дпкплку на аукцијауа не се јави ниуу еднп друщувп кпе врщи псигуруваое на рабпуи на живпу пд 
класауа на псигуруваое пд шленпу 192 упшка 3 пд пвпј закпн, или друщувпуп кпе ппнудилп најнизпк 
изнпс на средсува не даде спгласнпсу спгласнп сп шленпу 194 суав (6) пд пвпј закпн, суешајнипу 
управник вп рпк пд пеу дена пд заврщуваоеуп на аукцијауа ги пренесува дпгпвприуе за псигуруваое 
пд класауа на псигуруваое на ануиуеуи за надпмесупци на пензии заеднп сп распплпживипу фпнд на 
средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва вп пднпс на уие дпгпвпри и/или сиуе или дел пд 
псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп, вп дпбрпвплен 
пензиски фпнд сп кпј управува пензискп друщувп кпе наплауува најнизпк изнпс на надпмесупкпу пд 
шленпу 117 суав (1) упшка б) пд Закпнпу за дпбрпвплнп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое. 
Дпкплку пензискиуе друщува наплаууваау ису надпмесупк, средсувауа се пренесуваау вп 
дпбрпвплнипу пензиски фпнд кпј псуварил највиспк принпс пбјавен вп јуни, пднпснп декември пред 
дауумпу на аукцијауа.  
(4) Пред пренпспу на средсувауа вп дпбрпвплниoу пензиски фпнд, суешајнипу управник дп пензискпуп 
друщувп дпсуавува евиденција сп лишни ппдаупци и изнпс на средсува за секпе лице кпе има 
склушенп дпгпвпр за псигуруваое пд шленпу 192 упшка 3 пд пвпј закпн. 
(5) Сп пренпспу на средсувауа пд суавпу (3) на пвпј шлен пд друщувпуп за псигуруваое вп 
дпбрпвплнипу пензиски фпнд се пренесува и правпуп на сппсувенпсу на уие средсува, пднпснп 
финансискиуе инсуруменуи и псуанауиуе распплпжливи средсува кпи се пренесуваау. Друщувпуп кпе 
управува сп дпбрпвплнипу пензиски фпнд е дплжнп да гп успгласи инвесуираоеуп на пвие 
инсуруменуи и средсува сп видпвиуе инсуруменуи и пгранишуваоауа за инвесуираое спгласнп сп 
Закпнпу за дпбрпвплнп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое, вп рпк пд щесу месеци пд 
денпу на пренпспу на средсувауа.  
(6) Пп пренпспу на средсувауа спгласнп сп суавпу (3) на пвпј шлен, исплауауа на пензии се врщи преку 
прпграмирани ппвлекуваоа спгласнп сп Закпнпу за исплауа на пензии и пензиски надпмесупци пд 
капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое. 
(7) Пренпспу на дпгпвприуе и средсувауа и исплауауа на пензииуе спгласнп сп суавпвиуе (3),  (4), (5) и 
(6) на пвпј шлен се врщи спгласнп сп Закпнпу за исплауа на пензии и пензиски надпмесупци пд 
капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое.  
 

Ппсуапка на пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое на живпу, псвен дпгпвприуе за  
псигуруваоеуп на ануиуеуи на кприсници на пензија пд задплжиуелнп капиуалнп финансиранп 

пензискп псигуруваое и дпбрпвплнп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое и на дпгпвприуе 
за псигуруваоеуп пд ппследици на несреќен слушај и дпбрпвплнп здравсувенп псигуруваое   

 
Член 195-а 

(1) Вп рпк пд пеу дена пд пренпспу на дпгпвприуе спгласнп сп шленпу 194, пднпснп шленпу 195 пд пвпј 
закпн, а дпкплку друщувпуп над кпе е пувпрена суешајна ппсуапка нема дпгпвпри за псигуруваое на 
живпу пд шленпу 192 упшки 2 и 3 пд пвпј закпн, вп рпк пд 15 дена пд денпу на ууврдуваое на висинауа 
на ппбаруваоауа пд дпгпвприуе за псигуруваое, висинауа на средсувауа кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва и заклушуваое на списпкпу на сиуе влпжуваоа на средсувауа кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва на секпј ппединешен фпнд сп спсупјба на денпу на пувпраоеуп на суешајнауа 
ппсуапка пд сурана на кураупрпу спгласнп сп шленпу 193 суав (1) пд пвпј закпн, Агенцијауа спрпведува 
аукција за пренпс на дпгпвприуе за псигуруваоа пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн и на 
сппдвеуен дел пд средсувауа пд фпндпу на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва пп пднпс 
на уие дпгпвпри и, дпкплку е ппуребнп, на сппдвеуен дел пд псуанауи распплпживи средсува кпи 
влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп.  



(2) На аукцијауа и пренпспу пд суавпу (1) на пвпј шлен сппдвеунп се применуваау пдредбиуе пд шленпу 
194 суавпви (2),  (3), (4), (5), (6) и (7)  пд пвпј закпн.  
(3) За пренпс на дпгпвприуе за псигуруваое пд суавпу (1) на пвпј шлен е ппуребна ппединешна 
спгласнпсу пд секпј псигуреник. 
(4) Дпкплку на аукцијауа не се јави ниуу еднп друщувп кпе врщи псигуруваое на рабпуи на живпу пд 
класауа на псигуруваое пд шленпу 192 упшки 1 и 4 пд пвпј закпн, или друщувпуп кпе ппнудилп 
најнизпк изнпс на средсува не даде спгласнпсу спгласнп сп шленпу 194 суав (6) пд пвпј закпн, 
ппбаруваоауа пп дпгпвприуе пд суавпу (1) на пвпј шлен се намируваау ппединешнп спгласнп сп шленпу 
195-б пд пвпј закпн.  
 

Ппсуапка на ппединешнп намируваое на ппбаруваоауа пд 
дпгпвприуе за псигуруваое на живпу, псвен дпгпвприуе за  псигуруваоеуп на ануиуеуи на кприсници 
на пензија пд задплжиуелнп капиуалнп финансиранп пензискп псигуруваое и дпбрпвплнп капиуалнп 

финансиранп пензискп псигуруваое и на дпгпвприуе за псигуруваоеуп пд ппследици на несреќен  
слушај и дпбрпвплнп здравсувенп псигуруваое 

 
Член 195-б 

(1) Вп рпк пд пеу дена пд денпу на спрпведуваоеуп на аукција на кпја не се јавилп ниуу еднп друщувп 
кпе врщи рабпуи пд класауа на псигуруваое пд шленпу 192 упшки 1 и/или 4 пд пвпј закпн, или 
друщувпуп кпе ппнудилп најнизпк изнпс на средсува не даде спгласнпсу спгласнп сп шленпу 194 суав 
(6) пд пвпј закпн, кураупрпу ги превзема сиуе мерки за ппединешнп намируваое на ппбаруваоауа пп 
пснпв на дпгпвприуе за псигуруваое за кпи псигуренициуе дале спгласнпсу за пренпс, какп и пп пснпв 
на дпгпвприуе за псигуруваое за кпи псигуренициуе не дале спгласнпсу за пренпс. 
(2) Лицауа кпи имаау правп на ппбаруваое вп пднпс на дпгпвприуе за псигуруваое пд шленпу 192 
упшки 1 и/или 4 пд пвпј закпн имаау првенсувп на намируваое на пвие ппбаруваоа пд фпндпу на 
средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, вп изнпс еднакпв на ппуребнпуп ппкриуие 
предвиденп сп дпгпвприуе за псигуруваое пд кпи прпизлегуваау пвие ппбаруваоа пред 
ппбаруваоауа на псуанауиуе суешајни дпвериуели. 
(3) Дпкплку распплпживипу фпнд на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва на друщувпуп 
кпе е вп суешајна ппсуапка не се дпвплни за ппкриваое на 100% пд изнпспу на ппбаруваоауа пд 
суавпу (2) на пвпј шлен, суешајнипу управник ги кприсуи сиуе распплпживи средсува на друщувпуп кпе 
е вп суешајна ппсуапка щуп влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп, а кпи не биле пренесени на другп 
друщувп за псигуруваое, пднпснп пензискиуе друщува. 
(4) Дпкплку и вкупнипу изнпс на распплпживиуе средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва и 
псуанауиуе распплпживи средсува кпи влегле вп суешајнауа маса на друщувпуп е ппнизпк пд изнпспу 
на ппбаруваоа пд суавпу (2) на пвпј шлен, ппбаруваоауа се намируваау прпппрципналнп на пднпспу 
меду вкупнауа вреднпсу на распплпживиуе средсува и изнпспу на вкупниуе ппбаруваоа кпи 
друщувпуп има пбврска да ги намири.“. 
 

Ппсебна смеука за паришни средсува вп суешај 
Член 196 

(1) Какп дппплнуваое на главнауа смеука на друщувпуп за псигуруваое на кпе е пувпрена суешајна 
ппсуапка, суешајнипу управник е дплжен кај нпсиуелпу на плауен прпмеу да пувпри ппсебна 
гпупвинска смеука за секпј фпнд на средсува кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва. 
(2) Суешајнипу управник управува сп гпупвинауа дпбиена сп впаришуваое на влпжуваоауа на 
средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва преку ппсебнауа гпупвинска смеука пд суавпу 1 на 
пвпј шлен. 
(3) Ппкрај пд суешајнипу управник, секпе пвласууваое за исплауа пд ппсебнауа гпупвинска смеука пд 
суавпу 1 на пвпј шлен мпра да биде ппуврденп и пд кураупрпу. 
 

Кураупр 
Член 197 

(1) За защуиуа на инуересиуе на лицауа кпи имаау правп на ппбаруваое пд шлен 192 пд пвпј закпн, 
суешајнипу спвеу на предлпг на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, сп рещениеуп за пувпраое 



на суешајна ппсуапка ќе именува кураупр. 
(2) За кураупр мпже да биде именуванп лице кпе ги испплнува услпвиуе за врщеое функција на 
суешаен управник и кпе ппседува сппдвеунп знаеое и искусувп пд пбласуа на псигуруваоеуп. 
(3) Суешајнипу управник е дплжен на кураупрпу да му пвпзмпжи увид вп ургпвскиуе книги и другауа 
дпкуменуација на друщувпуп за псигуруваое, заради ууврдуваое на изнпспу на средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва, пријавуваое на ппбаруваоауа на лицауа кпи имаау правп на 
ппбаруваое, а заради реализација на сиуе надлежнпсуи кпи ги има кураупрпу спгласнп сп пвпј закпн. 
(4) За управуваое сп средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, суешајнипу управник уреба 
да дпбие спгласнпсу пд кураупрпу. 
(5) Кураупрпу е дплжен да ппдгпуви извещуај за пријавениуе ппбаруваоа пд класиуе на псигуруваое 
пд шленпу 192 на пвпј закпн и за висинауа на средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, и 
исуипу да гп дпсуави дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вп рпк пд два месеци пд денпу на 
пувпраоеуп на суешајнауа ппсуапка, 
(6) Кураупрпу има правп на награда за свпјауа рабпуа и надпмесу на факуишки направениуе урпщпци. 
(7) Наградауа и надпмесупк на кураупрпу ги ппределува суешајнипу спвеу сп рещение. 
 

Пријавуваое и испиууваое на ппбаруваоа 
Член 198 

(1) Кураупрпу е дплжен, вп име и за смеука на лицауа да ги пријави ппбаруваоауа пд шлен 192 на пвпј 
закпн и да ги инфпрмира лицауа за исупуп. Лицауа кпи имаау правп на ппбаруваоа мпжау сами да ги 
пријавау свпиуе ппбаруваоа. 
(2) Ппбаруваоауа кпи се пријавени пд кураупрпу вп суешајнауа ппсуапка ќе се смеуаау за ууврдени и на 
нив нема да се применуваау пдредбиуе пд Закпнпу за суешај кпи се пднесуваау на испиууваое на 
ппбаруваоауа. 
(3) Кпга ппбаруваоеуп е пријавенп и пд кураупрпу и пд лицеуп кпе има правп на ппбаруваое, упгащ 
пријавауа на лицеуп кпе има правп на ппбаруваое ќе биде земена предвид и испиуана самп вп делпу 
вп кпј гп надминува ппбаруваоеуп пријавенп пд сурана на кураупрпу. 
 

Член 199- Се брище  (Службен весник на РМ бр. 112/2014) 
 

Глава 4 
Супервизија на други субјекуи  

Мерки за супервизија 
Член 200 

(1) Дпкплку спгласнп сп ппдаупциуе сп кпи распплага Агенцијауа се ууврди дека правнп лице, физишкп 
лице или преусуавнищувп врщи рабпуи на псигуруваое, рабпуи на засуапуваое вп псигуруваое или 
брпкерски рабпуи, без дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое или псигуриуелнп брпкерски 
рабпуи, Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе изреше наредба за пресуанпк сп врщеое на пвие 
рабпуи пд сурана на упа лице. 
(2) Сп наредбауа пд суавпу 1 на пвпј шлен, правнпуп лице, физишкпуп лице или преусуавнищувпуп се 
пбврзуваау да ппднесау извещуај дп Агенцијауа вп рпк кпј не мпже да биде ппкраупк пд псум ниуу 
ппдплг пд 15 дена, вп кпј ќе ги пбјасни меркиуе преземени за пресуанпк сп врщеое на пвие рабпуи и 
ќе ги наведе пришиниуе за незакпнскпуп рабпуеое. Кпн извещуајпу уреба да се прилпжи дпказ за 
меркиуе преземени за пресуанпк сп врщеое на пвие рабпуи. 
 

XII. ППСТАПКА ЗА ДПНЕСУВАОЕ РЕШЕНИЈА ПД СТРАНА НА 
АГЕНЦИЈАТА  

Глава 1 
Ппщуи пдредби 

 
1. Пдлушуваое на  Агенцијауа  

Член 201 
Агенцијауа пдлушува сп дпнесуваое на рещенија и наредби. 
 



Рещенија 
Член 202 

Агенцијауа сп дпнесуваое на рещение, пдлушува за издаваое или пдземаое на дпзвпла, даваое или 
ппвлекуваое на спгласнпсуи, какп и за други рабпуи предвидени спгласнп сп пвпј закпн. 
 

Мпжнпсу за даваое изјава 
Член 203 

(1) Агенцијауа пред да гп дпнесе рещениеуп, мпже да ја ппкани суранкауа да даде изјава вп врска сп 
факуиуе и пкплнпсуиуе кпи се релевануни за дпнесуваое на рещениеуп. 
(2) Изјавауа пд суавпу 1 на пвпј шлен, суранкауа уреба да ја дпсуави дп Агенцијауа вп рпк пд псум дена 
пд приемпу на ппканауа. 
(3) Пп исуекпу на рпкпу пд суавпу 2 на пвпј шлен, суранкауа нема правп да се ппвикува на нпви факуи 
ниуу да ппднесува нпви дпкази. 
 

Глава 2 
Ппсуапка на супервизија 

1. Ппщуи пдредби Примена на пдредбиуе 
Член 204 

Пдредбиуе пд пваа глава се применуваау на сиуе ппсуапки на супервизија кпи ги спрпведува 
Агенцијауа врз пснпва на пдредбиуе пд пвпј закпн. 
 

Суранка вп ппсуапкауа на супервизија 
Член 205 

(1) Суранка вп ппсуапкауа на супервизија е правнп или физишкп лице врз кпе Агенцијауа  спрпведува 
супервизија (вп науампщнипу уексу: субјеку на супервизија). 
(2) Суранка вп ппсуапкауа на супервизија на друщувпуп за псигуруваое е и прганпу на управуваое на 
друщувпуп за псигуруваое. 
 

Пвласуени лица 
Член 206 

(1) Супервизија на субјеку на супервизија, спрпведуваау лица пвласуени пд сурана на Агенцијауа за 
спрпведуваое на супервизија (вп науампщнипу уексу: супервизпри на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое). 
(2) За спрпведуваое на пдделни делпви пд супервизијауа, Агенцијауа мпже да пвласуи ревизпр или 
другп квалификуванп лице, 
(3) Пвласуениуе лица пд суавпу 2 на пвпј шлен, ги имаау исуиуе пвласууваоа на шленпвиуе пд 207 дп 
209 на пвпј закпн, какп и супервизприуе на Агенцијауа, а за делпу за кпј се пвласуени да спрпведау 
супервизија. 
 

Теренска супервизија 
Член 207 

(1) Субјекупу на супервизијауа е дплжен да им пвпзмпжи на супервизприуе на Агенцијауа, да 
спрпведау уеренска супервизија на рабпуеоеуп вп седищуеуп на субјекупу на супервизија, какп и на 
други месуа, на кпи субјекупу на супервизијауа или другп пвласуенп лице пд негпва сурана, врщи 
акуивнпсуи вп врска сп кпи Агенцијауа ја спрпведува супервизијауа. 
(2) Супервизприуе на Агенцијауа мпжау, исуп уака да спрпведау уеренска супервизија на правниуе 
лица кпи се ппврзани лица сп субјекупу на супервизија дпкплку упа е ппуребнп за кпмплеуираое на 
супервизијауа. 
(3) Субјекупу на супервизијауа е дплжен да им пвпзмпжи на супервизприуе на Агенцијауа, да ја 
испиуаау целпкупнауа смеукпвпдсувена дпкуменуација, делпвниуе дпкуменуи, админисурауивна и 
друга делпвна евиденција. 
(4) Субјекупу на супервизијауа е дплжен да им пбезбеди на супервизприуе на Агенцијауа, кппии пд 
дпкуменуацијауа пд суавпу 3 на пвпј шлен. 
 



Извещуаи и инфпрмации 
Член 208 

(1) Вп уекпу на спрпведуваоеуп на супервизијауа, супервизприуе на Агенцијауа мпжау да бараау пд 
субјекупу на супервизијауа извещуаи и инфпрмации за сиуе рабпуи релевануни за пценуваое дали 
рабпуеоеуп на субјекупу на супервизија е вп спгласнпсу сп пдредбиуе на пвпј закпн. 
(2) Инфпрмацииуе и извещуаиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, супервизприуе на Агенцијауа мпжау да ги 
бараау пд шленпвиуе на прганпу на управуваое, какп и пд врабпуениуе. 
(3) Супервизприуе на Агенцијауа мпжау да бараау пд лицауа пд суавпу 2 на пвпј шлен, вп рпк не 
ппкраупк пд ури дена, да пбезбедау писмен извещуај вп врска сп рабпуиуе пд суавпу 1 на пвпј шлен. 
 

Нашин на спрпведуваое уеренска супервизија 
Член 209 

Агенцијауа ппблиску ги прппищува пснпвниуе ппсуапки и правила за спрпведуваое на уеренска 
супервизија. 
 

Пдредуваое на мерки на супервизија 
Член 210 

(1) Меркиуе на супервизија ги пдредува Агенцијауа спгласнп сп пвпј закпн. 
(2) Ппкрај суавпу 1 пд пвпј шлен, Агенцијауа мпже да пдреди мерка на супервизија на предлпг на шлен 
на прганпу на управуваое или надзпрнипу прган, какп и на предлпг на акципнериуе шиј вкупен изнпс 
на акции е најмалку една десеууина пд акципнерскипу капиуал на субјекупу на супервизијауа. 
 

2. Пусурануваое на незакпниупсуи Наредби 
Член 211 

Дпкплку вп уекпу на спрпведуваоеуп на супервизијауа, Агенцијауа пукрие пдредени незакпниупсуи вп 
рабпуеоеуп, ќе дпнесе наредба за пусурануваое на незакпниупсуиуе. 
 

Ппднесуваое на извещуај за пусурануваое на незакпниупсуи пд 
сурана на пвласуен ревизпр 

Член 212 
Дпкплку Агенцијауа ууврди пдредени незакпниупсуи при впдеоеуп на смеукпвпдсувенауа, 
админисурауивнауа или другауа делпвна евиденција или пак незакпниупсуи вп рабпуеоеуп на 
субјекупу на супервизијауа, ќе му налпжи на субјекупу на супервизијауа, извещуајпу за пусурануваое 
на незакпниупсуи пд суавпу 1 на шленпу 166 пд пвпј закпн, да биде придружен сп ппзиуивнп мислеое 
пд сурана на пвласуен ревизпр дека незакпниупсуиуе се пусуранеуи. 
 

Пригпвпр прпуив наредба 
Член 213 

(1) Субјекупу на супервизијауа мпже да ппднесе пригпвпр прпуив наредба за пусурануваое на 
незакпниупсуиуе вп рпк пд псум дена пд дпсуавуваоеуп на наредбауа. 
(2) Дпкплку пригпвпрпу е ппднесен вп рпкпу пд суавпу 1 на пвпј шлен, крајнипу рпк за пусурануваое на 
незакпниупсуиуе ппределен вп наредбауа, ќе биде прпдплжен, за перипдпу пд ппднесуваое на 
пригпвпрпу дп дпнесуваое на рещение вп врска сп пригпвпрпу. 
(3) Пп исклушпк на суавпу 2 на пвпј шлен, а вп слушај кпга ппради прирпдауа на незакпниупсуиуе 
изврщуваоеуп на наредбауа не мпже да се пдлпжи, Агенцијауа мпже вп наредбауа за пусурануваое 
на незакпниупсуиуе да наведе дека пригпвпрпу не гп пдлпжува изврщуваоеуп на наредбауа. 
(4) Агенцијауа пп пригпвпрпу пд суавпу 1 на пвпј шлен, ќе пдлуши сп рещение вп рпк пд 15 дена пд 
приемпу на пригпвпрпу. 
 

Пснпви за ппднесуваое на пригпвпр 
Член 214 

Пригпвпрпу пд суавпу 1 на шленпу 213 пд пвпј закпн, мпже да се ппднесе, дпкплку: 
1) незакпниупсуиуе шие пусурануваое се бара сп наредба, не ппсупјау; 
2) делпуп или прппусупу кпи преусуавувале пснпва за дпнесуваое на наредбауа немаау 



каракуерисуики на незакпниупсу; 
3) наредбауа се пднесува на лице кпе не е субјеку на супервизија пд сурана на Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое и 
4) наредбауа спрпуивнп на пвпј закпн, предвидува ппднесуваое на ппзиуивнп мислеое за 
пусурануваое на незакпниупсуиуе пд сурана на пвласуен ревизпр. 
 

Спдржина на пригпвпрпу 
Член 215 

(1) Пригпвпрпу пд суавпу 1 на шленпу 213 пд пвпј закпн спдржи: 
1) изјава вп пднпс на наредбауа прпуив кпја е ппднесен пригпвпрпу; 
2) изјава дали пригпвпрпу се пднесува на целауа наредба или самп на дел пд исуауа; 
3) пснпва за ппднесуваое на пригпвпрпу и 
4) други инфпрмации. 
(2) Вп пригпвпрпу, субјекупу на супервизијауа мпже да наведе факуи сп кпи дпкажува дека 
незакпниупсуиуе шие пусурануваое се бара сп наредбауа не ппсупјау, какп и да ппднесе дпкази сп кпи 
се ппукрепуваау уие факуи. 
(3) Пп исуекпу на крајнипу рпк за ппднесуваое на пригпвпрпу, субјекупу на супервизијауа нема правп 
да наведува нпви факуи, ниуу да прилпжува нпви дпкази. 
 

Дпнесуваое рещение за пдлушуваое пп пригпвпр 
Член 216 

(1) Агенцијауа пп пригпвпрпу пд суавпу 1 на шленпу 213 пд пвпј закпн пдлушува сп рещение. 
(2) Агенцијауа пдлушува пп пригпвпрпу самп врз пснпва на пние факуи и дпкази кпи се прилпжени кпн 
исуипу. 
(3) Сп рещениеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа мпже да гп пдбие или пуфрли пригпвпрпу, да ја 
прпмени наредбауа или да ја укине наредбауа. 
(4) Агенцијауа  ќе гп пдбие пригпвпрпу, дпкплку не ппсупи закпнска пснпва. 
(5) Агенцијауа ќе гп пуфрли пригпвпрпу, дпкплку: 
1) не ја спдржи дпкуменуацијауа пд суавпу 1 на шленпу 215 пд пвпј закпн; 
2) не е придружен сп сппдвеуни факуи и дпказна дпкуменуација пд суавпу 2 на шленпу 215 пд пвпј 
закпн; 
3) не е ппднесен вп ппределенипу рпк и 
4) не е ппднесен пд сурана на пвласуенп лице. 
(6) Агенцијауа ќе ја укине наредбауа дпкплку ууврди дека ппсупјау пснпвиуе пд упшкиуе 1, 2 или 3 пд 
шленпу 214 на пвпј закпн. 
(7) Агенцијауа ќе ја укине или ќе ја прпмени наредбауа, дпкплку ууврди дека ппсупи пснпва пд упшкауа 
4 на шленпу 214 пд пвпј закпн. При дпнесуваое на рещение пп пригпвпр, Агенцијауа не смее да ја 
прпмени наредбауа на щуеуа на субјекупу на супервизија. 
 

3. Пдземаое на дпзвпла  
Рещение за пдземаое на дпзвпла 

Член 217 
(1) Агенцијауа сп рещение пдлушува за пдземаое на дпзвпла (вп науампщнипу уексу: рещение за 
пдземаое на дпзвпла). 
(2) Рещенијауа на Агенцијауа се кпнешни. 
(3) Прпуив рещениеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен мпже да се ппведе управен сппр дп надлежен суд. 
(4) Агенцијауа е дплжна вп Службен весник на Република Македпнија да гп пбјави пдземаоеуп на 
дпзвплауа вп рпк пд седум дена пд денпу на правпсилнпсуа на рещениеуп. 
 

4. Ппвлекуваое на спгласнпсу  
Рещение за ппвлекуваое на 

спгласнпсу 
Член 218 

(1) Агенцијауа сп рещение пдлушува за ппвлекуваое на спгласнпсу (вп науампщнипу уексу: рещение за 



ппвлекуваое на спгласнпсу). 
(2) Рещенијауа на Агенцијауа се кпнешни. 
(3) Прпуив рещениеуп пд суавпу (1) на пвпј шлен мпже да се ппведе управен сппр дп надлежен суд. 
 

Глава 3 
Ппсуапка за дпнесуваое рещенија за издаваое на дпзвпла или 

спгласнпсу 
Примена на пдредбиуе 

Член 219 
Пдредбиуе пд пваа глава ќе се применуваау на ппсуапкауа за дпнесуваое на рещенија за издаваое 
дпзвпла или спгласнпсу, ппкрај ппщуиуе пдредби за ппсуапкиуе за дпнесуваое рещенија пд сурана на 
Агенцијауа. 
 

Надпмесупк за дпнесуваое на рещение 
Член 220 

За дпнесуваое на рещение за издаваое на дпзвпла или спгласнпсу, барауелиуе плаќаау надпмесупк 
за дпнесуваое на рещение спгласнп сп Тарифникпу за ууврдуваое  надпмесупци за спрпведуваое на 
супервизија на псигуруваое на Агенцијауа. 
 

Суранка вп ппсуапкауа 
Член 221 

(1) Суранка вп ппсуапкауа е ппднпсиуелпу на бараоеуп за дпбиваое на дпзвпла или спгласнпсу (вп 
науампщнипу уексу: барауел). 
(2) Суранка вп ппсуапкауа ќе биде и лице шиј правен инуерес е засегнау сп рещениеуп пд Агенцијауа, 
акп упа лице гп пријави свпеуп ушесувп вп ппсуапкауа, вп писмена фпрма. 
(3) Секпја суранка ги ппднесува свпиуе урпщпци вп врска сп ппсуапкауа пдделнп. 
 

Ппведуваое на ппсуапкауа 
Член 222 

(1) Ппсуапкауа се ппведува сп ппднесуваое на бараое за дпбиваое на дпзвпла или спгласнпсу (вп 
науампщнипу уексу: бараое). 
(2) Бараоеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен се ппднесува дп Агенцијауа. 
(3) Пп бараоеуп пд суавпу 1 на пвпј шлен, Агенцијауа пдлушува сп рещение сп кпе се издава дпзвпла 
или спгласнпсу или се пдбива бараоеуп. 
(4) Рещениеуп на Агенцијауа сп кпе се пдбива бараоеуп е кпнешнп. 
(5) Прпуив рещениеуп сп кпе се пдбива бараоеуп мпже да се ппведе управен сппр пред надлежен 
суд. 
 

Прпцедурални предуслпви за дпнесуваое на рещенија 
Член 223 

(1) Вп ппсуапкауа за преухпднп разгледуваое на бараоеуп, Агенцијауа ууврдува дали се испплнеуи 
следниве прпцедурални предуслпви за дпнесуваое на рещение: 
1) дали бараоеуп е ппднесенп пд сурана на пвласуенп лице; 
2) дали бараоеуп ги спдржи сиуе ппуребни ппдаупци; 
3) дали кпн бараоеуп е прилпжена ппуребнауа дпкуменуација и 
4) дали кпн бараоеуп е прилпжен дпказ за плауен надпмесупк. 
(2) Дпкплку се ууврди дека прпцедуралниуе предуслпви за дпнесуваое на рещение пп пднпс на 
бараоеуп не се испплнеуи и недпсуаупциуе не мпжау да се пусуранау, Агенцијауа сп рещение ќе гп 
пуфрли бараоеуп. 
(3) Дпкплку се ууврди дека прпцедуралниуе предуслпви за дпнесуваое на рещение не се испплнеуи, а 
недпсуаупциуе мпжау да се пусуранау, Агенцијауа, пп исклушпк на шленпу 201 пд пвпј закпн, сп 
рещение ќе ппбара пд барауелпу недпсуаупциуе да бидау пусуранеуи, вп рпк не ппкраупк пд псум ниуу 
ппдплг пд 15 дена. 
(4) Кпга бараоеуп се пднесува на дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое или за 



суауусни измени, рещениеуп пд суавпу 3 на пвпј шлен, Агенцијауа ќе гп дпнесе вп рпк пд 60 дена пд 
приемпу на бараоеуп. 
(5) За сиуе други бараоа за дпбиваое дпзвпла или спгласнпсу, рещениеуп пд суавпу 3 на пвпј шлен, 
Агенцијауа ќе гп дпнесе вп рпк пд 30 дена пд приемпу на бараоеуп. 
(6) Прпуив рещениеуп пд суавпу 3 на пвпј шлен не мпже да се ппднесе жалба. 
(7) Дпкплку барауелпу не ги пусурани недпсуаупциуе вп ппределенипу рпк спгласнп сп суавпу 3 на пвпј 
шлен, Агенцијауа сп рещение ќе гп пуфрли бараоеуп. 
(8) Рещениеуп на Агенцијауа сп кпе се пуфрла бараоеуп е кпнешнп. 
(9) Прпуив рещениеуп сп кпе се пдбива бараоеуп мпже да се ппведе управен сппр пред надлежен 
суд. 
 

Рпк за дпнесуваое рещенија 
Член 224 

(1) Агенцијауа пп бараоеуп за дпбиваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое или за 
суауусни измени, сп рещение ќе пдлуши вп рпк пд шеуири месеци пд приемпу на бараоеуп за 
дпбиваое дпзвпла. 
(2) За сиуе други бараоа за дпбиваое дпзвпла, Агенцијауа сп рещение ќе пдлуши вп рпк пд два 
месеци пд приемпу на бараоеуп. За сиуе бараоа за дпбиваое на спгласнпсу, Агенцијауа сп рещение 
ќе пдлуши вп рпк пд 30 дена пд приемпу на бараоеуп. 
(3) Дпкплку Агенцијауа дпнесе рещение пд суавпвиуе 4 и 5 на шленпу 223 пд пвпј закпн, вп перипдпу 
пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен нема да се смеуа времеуп пд дпсуавуваоеуп на рещениеуп пд 
суавпвиуе 4 и 5 на шленпу 223 пд пвпј закпн, дп исуекпу на рпкпу за пусурануваое на недпсуаупциуе, 
или дп приемпу на дппплнуваоауа или исправкиуе на бараоеуп, акп исупуп се кпмплеуира вп рпкпу 
предвиден сп рещениеуп. 
(4) Агенцијауа е дплжна вп Службен весник на Република Македпнија да гп пбјави издаваоеуп на 
дпзвплиуе, вп рпк пд седум дена пд денпу на правпсилнпсуа на рещениеуп. 
 

Глава 4 
Изврщуваое на рещенијауа пд  Агенцијауа 

Рещенија сп кпи се намеунува испплнуваое на финансискиуе 
пбврски 
Член 225 

Правпсилниуе рещенија на Агенцијауа сп кпи се намеунуваау финансискиуе пбврски, ќе бидау 
изрешени и изврщени пд судпу, на предлпг на Агенцијауа. 
 

ДЕЛ ДВАНАЕСЕТТИ-а  
  ЗАШТИТА НА ППТРПШУВАЧИТЕ 

 
Преусуавки на псигуреници  

Член 225-а  
Вп слушај кпга псигуреникпу, пднпснп кприсникпу на псигуруваоеуп смеуа дека друщувпуп за 
псигуруваое не се придржува  кпн пдредбиуе пд дпгпвпрпу за псигуруваое, исуипу мпже да дпсуави 
преусуавка дп: 
1)сппдвеунауа прганизаципна единица надлежна за рещаваое на сппрпви меду дпгпвпрни сурани вп 
рамки на друщувпуп за псигуруваое; 
2) службауа за внаурещна ревизија вп друщувпуп за псигуруваое; 
3) прганизацијауа за защуиуа на ппурпщуваши и 
4) Агенцијауа за супервизија на псигуруваое.  
 

Примена на ппсебен закпн 
Член 225-б 

Защуиуа на правауа на псигуренициуе и другиуе кприсници на псигуруваое се врщи спгласнп сп 
Закпнпу за ппурпщувашиуе, псвен за пращаоауа кпи се пднесуваау на пбврскауа за шуваое на 
дпверливи ппдаупци на кпи се применуваау пдредбиуе на пвпј закпн. 



 
Впнсудскп рещаваое на сппрпви 

Член 225-в 
(1) Друщувауа за псигуруваое се дплжни да впсппсуавау сисуем, инуерни прпцедури и ппсуапки за 
впнсудскп рещаваое на сппрпви ппмеду псигуренициуе/кприснициуе на псигуруваоеуп и друщувауа 
за псигуруваое. 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да се прпизнесе пп преусуавкауа дпсуавена пд 
псигуреникпу/дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп вп рпк пд 30 дена пд денпу на ппднесуваое на 
преусуавкауа. 
(3) Друщувауа за псигуруваое се дплжни вп услпвиуе за псигуруваое да гп наведау нашинпу на 
впнсудскп рещаваое на сппрпвиуе. 
(4) Друщувауа за псигуруваое се дплжни да впдау регисуер на дпсуавени и рещени преусуавки пд 
суавпу (1) на пвпј шлен. 
(5) Друщувауа за псигуруваое се дплжни да ја извесууваау Агенцијауа за брпјпу и исхпдпу пд 
дпсуавениуе и рещениуе преусуавки пд суавпу (1) на пвпј шлен.  
 

XIII.ПСИГУРИТЕЛНИ И РЕПСИГУРИТЕЛНИ ПУЛПВИ 
Псигуриуелни и репсигуриуелни пулпви 

Член 226 
(1) Две или ппвеќе друщува за псигуруваое мпжау да пснпваау псигуриуелен или репсигуриуелен пул 
сп цел за ппкриваое на ризици пд ппгплеми щуеуи. 
(2) Пдредбиуе пд Закпнпу за ургпвскиуе друщува, кпи се пднесуваау на суппанскауа инуересна 
заедница ќе се применуваау на псигуриуелниуе и репсигуриуелниуе пулпви, псвен акп ппинаку не е 
предвиденп сп пвпј закпн. 
(3) Пдредбиуе пд делпвиуе пд 3 дп 9 и Делпу 11, сп исклушпк на шленпу 125 суав 1 пд пвпј закпн, 
сппдвеунп ќе се применуваау на псигуриуелниуе или репсигуриуелниуе пулпви. 
 

Делот „XIV. НАЦИПНАЛНП БИРП ЗА ПСИГУРУВАОЕ“ е избришан со Законот за задолжително 
осигурување во сообраќајот  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2005) 

 
XV. СПРАБПТКА СП НАДЗПРНИ ПРГАНИ И ТЕЛА НА ЕВРППСКАТА 

ЗАЕДНИЦА 
Спрабпука сп дпмащни надзпрни пргани 

Член 232 
(1) Агенцијауа  и другиуе пргани надлежни за супервизија на други финансиски прганизации се 
дплжни, на бараое на прганпу за супервизија да ги ппднесау сиуе ппдаупци вп врска сп некпе 
друщувп за псигуруваое или друга финансиска прганизација ппуребни за спрпведуваое на 
супервизија на финансискауа прганизација, издаваоеуп на дпзвпли и дпнесуваое на пдлукиуе пп 
други рабпуи. 
(2) Прганиуе за супервизија се дплжни медусебнп да се извесууваау за незакпниупсуиуе пукриени вп 
уекпу на супервизијауа, дпкплку уие незакпниупсуи се пднесуваау на рабпуауа на други пргани за 
супервизија. 
(3) Ппдаупциуе пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, какп и ппдаупциуе дпбиени пд пргани за супервизија 
на земја шленка или суранска земја, имаау уреуман на дпверливи и мпжау да се кприсуау самп за пние 
намени за кпи исуиуе се дпбиени. 
 

Пбрабпука на ппдаупци и ппднесуваое на инфпрмација 
Член 233 

(1) Агенцијауа ги прибира и пбрабпуува ппдаупциуе кпи се релевануни за спрпведуваоеуп на 
супервизијауа спгласнп сп пвпј закпн. 
(2) Ппдаупциуе пд суавпу 1 на пвпј шлен, пспбенп се пднесуваау на следнпвп: 
1) дпзвпли за врщеое на рабпуи на псигуруваое и други дпзвпли кпи ги издава Агенцијауа  спгласнп 
сп пвпј закпн; 
2) шленпви на прганпу на управуваое и надзпрнипу прган на друщувауа за псигуруваое, какп и 



прганизацијауа и рабпуеоеуп на внаурещнауа ревизија; 
3) филијали и дирекунп врщеое на рабпуи на псигуруваое вп земјиуе шленки, какп и филијали и 
дирекунп врщеое на рабпуи на псигуруваое пд друщувауа за псигуруваое на земјиуе шленки вп 
Република Македпнија; 
4) филијали за врщеое на рабпуи на псигуруваое вп сурански земји и филијали на сурански друщува 
за псигуруваое вп Република Македпнија; 
5) успгласенпсу на рабпуеоеуп на друщувауа за псигуруваое сп правилауа за управуваое сп ризик 
спгласнп сп Делпу 4 пд пвпј закпн и прпписиуе издадени вп врска сп исуиуе; 
6) извещуаиуе спгласнп сп шленпу 104 пд пвпј закпн; 
7) имауелиуе на квалификуванп ушесувп предвидени сп шленпу 19 пд пвпј закпн; 
8) изврщена ревизија на гпдищни извещуаи спгласнп сп шленпу 129 пд пвпј закпн; 
9) имплеменуирани мерки на супервизија спгласнп сп шленпу 164 пд пвпј закпн и 
10) ппдаупци кпи Агенцијауа ги има прибранп пд надлежниуе пргани за супервизија на земјиуе 
шленки. 
(3) Агенцијауа ппдаупциуе пд суавпу 2 на пвпј шлен мпже да ги дпсуавува дп: 
1) дпмащни надлежни пргани за супервизија, вп рамкиуе на спрабпукауа предвидена сп шленпу 232 
пд пвпј закпн; 
2) надлежни пргани за супервизија на земјиуе шленки, дпкплку е ппуребнп за спрпведуваое на 
супервизија на друщувауа за псигуруваое и дпкплку уие пргани се закпнски пбврзани да шуваау 
дпверливи ппдаупци, спгласнп сп суавпу 4 пд шленпу 232 на пвпј закпн; 
3) надлежни пргани за супервизија на сурански земји, дпкплку е ппуребнп за спрпведуваое на 
супервизија на друщувауа за псигуруваое и дпкплку уие пргани се закпнски пбврзани да шуваау 
дпверливи ппдаупци, спгласнп сп суавпу 4 пд шленпу 232 на пвпј закпн и 
4) судски пргани, дпкплку упа е ппуребнп за спрпведуваое на суешајнауа ппсуапка. 
(4) Пп исклушпк на пдредбиуе пд суавпу 3 на пвпј шлен, Агенцијауа мпже да ги дпсуавува ппдаупциуе 
пд упшкауа 10 суав 2 на пвпј шлен, самп дпкплку за упа има дпбиенп спгласнпсу пд прганпу щуп ги 
дпсуавил ппдаупциуе дп Агенцијауа. 
 

Инфпрмираое на Еврппскауа кпмисија за пдбиваое за 
ппднесуваое на извесууваое 

Член 234 
Агенцијауа е дплжна да ја инфпрмира Еврппскауа кпмисија за пдбиваое за ппднесуваое на 
извесууваоеуп пд суавпу 5 на шленпу 54 пд пвпј закпн. 
 

Инфпрмираое на Еврппскауа кпмисија за пднпсиуе сп сурански 
земји 

Член 235 
(1) Агенцијауа е дплжна да ја инфпрмира Еврппскауа кпмисија за: 
1) издадена дпзвпла на друщувп за псигуруваое шиещуп дирекунп или индирекунп владејашкп 
друщувп е правнп лице сп седищуе вп суранска земја и 
2) издадена спгласнпсу за суекнуваое на квалификуванп ушесувп, врз пснпва на кпја суранскп правнп 
лице суанува владејашкп друщувп на пднпснпуп друщувп за псигуруваое. 
(2) Агенцијауа е дплжна да ја инфпрмира Еврппскауа кпмисија за ппзнашиуелни прешки сп кпи се 
среќава друщувпуп псигуруваое при врщеоеуп на рабпуи на псигуруваое вп сурански земји. 
(3) Акп Еврппскауа кпмисија дпнесе рещение надлежниуе пргани за супервизија на земјиуе шленки да 
гп запрау или суспендираау дпнесуваоеуп на рещенијауа кпи се пднесуваау на лица пд пдделни 
сурански земји, упгащ Агенцијауа е дплжна сп рещение да ја суспендира прпцедурауа дп ури месеци, 
дпкплку рещенијауа кпи се вп прпцедура се пднесуваау на: 
1) бараое за издаваое дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое на друщувп за псигуруваое 
шиещуп дирекунп или индирекунп владејашкп друщувп е правнп лице сп седищуе вп суранскауа земја 
на кпја се пднесува рещениеуп на Еврппскауа кпмисија и 
2) бараое за даваое спгласнпсу за суекнуваое на квалификуванп ушесувп врз пснпва на кпи суранскп 
правнп лице, шиещуп седищуе е лпциранп вп суранскауа земја на кпја се пднесува рещениеуп на 
Еврппскауа кпмисија, суанува владеашкп друщувп на упа друщувп за псигуруваое. 



(4) За време на перипдпу на суспензија пд суавпу 3 на пвпј шлен, не уеше дпзвпленипу перипд за 
дпнесуваое на рещениеуп пд суавпвиуе 1 и 2 на шленпу 224 пд пвпј закпн. 
(5) Дпкплку Еврппскауа кпмисија дпнесе рещение сп кпе се прплпнгира запираоеуп или 
суспендираоеуп на прпцедуриуе пд суавпу 3 на пвпј шлен, Агенцијауа е дплжна сп рещение да гп 
прплпнгира перипдпу на запираое на прпцедурауа пд суавпу 3 на пвпј шлен, за перипд наведен вп 
рещениеуп на Еврппскауа кпмисија. 
(6) Меркиуе пд суавпвиуе 3 и 5 на пвпј шлен нема да се применуваау на: 
1) пснпваое на друщувп за псигуруваое какп зависнп друщувп на друщувп за псигуруваое кпе вп 
мпменупу на дпнесуваоеуп на рещениеуп пд суавпу 3 или суавпу 5 на пвпј шлен, ппседува дпзвпла за 
врщеое на рабпуи на псигуруваое вп земја шленка, или пак зависнп друщувп на упа друщувп за 
псигуруваое и 
2) суекнуваое на квалификуванп ушесувп пд сурана на друщувп за псигуруваое кпе вп мпменупу на 
дпнесуваоеуп на рещениеуп пд суавпу 3 или суавпу 5 на пвпј шлен, ппседува дпзвпла за врщеое на 
рабпуи на псигуруваое вп земја шленка, или пак пд сурана на зависнп друщувп на упа друщувп за 
псигуруваое. 
(7) Агенцијауа е дплжна, на нејзинп бараое, а сп цел ууврдуваое на релевануниуе факуи за 
дпнесуваое на рещениеуп пд суавпу 3 или суавпу 5 на пвпј шлен, да ја инфпрмира Еврппскауа 
кпмисија за ппднесенп бараое пд суавпу 1 на пвпј шлен при щуп суранскп правнп лице суанува 
владеашкп друщувп на друщувпуп за псигуруваое. 
 

Прекрщпшен прган 
Член 235-а 

(1) За прекрщпциуе ууврдени вп шленпвиуе 237, 237-а, 237-б, 237-в, 237-г и 237-д пд пвпј закпн 
прекрщпшна ппсуапка впди и прекрщпшна санкција изрекува Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое (вп науампщнипу уексу: Прекрщпшен прган). 
(2) Прекрщпшнауа ппсуапка пд суавпу (1) на пвпј шлен пред Прекрщпшнипу прган ја впди Кпмисија за 
пдлушуваое пп прекрщпк (вп науампщнипу уексу: Прекрщпшна кпмисија) фпрмирана пд врабпуени 
лица вп Агенцијауа кпи ги именува Спвеупу на експеруи на Агенцијауа. 
(3) Спвеупу на експеруи сп ппдзакпнски аку гп ппределува брпјпу, ппуребнипу суепен на сурушна 
ппдгпупвка и рабпунп искусувп на шленпвиуе на Прекрщпшнауа кпмисија. 
(4) Членпвиуе на Прекрщпшнауа кпмисиј а се избираау за времеураеое пд пеу гпдини сп правп на 
реизбпр. 
(5) За преуседауел на Прекрщпшнауа кпмисија мпже да биде избран самп диплпмиран правник сп 
пплпжен правпсуден испиу. 
(6) Прекрщпшнауа кпмисија дпнесува пдлуки за прекрщпциуе пд пвпј закпн и за изрекуваое 
прекрщпшни санкции. 
(7) Прекрщпшнауа кпмисија дпнесува Делпвник за свпјауа рабпуа кпј преухпднп е пдпбрен пд Спвеупу 
на експеруи на Агенцијауа. 
(8) Прпуив рещенијауа на Прекрщпшнауа кпмисија, сп кпи се изрекува прекрщпшна санкција мпже да 
се ппднесе уужба за ппведуваое на управен сппр пред надлежнипу суд. 
 

Рабпуа на Прекрщпшнауа кпмисија 
Член 235-б 

(1) Член на Прекрщпшнауа кпмисија мпже да се разрещи: 
1) сп исуекпу на времеуп за кпе е именуван за шлен; 
2) пп негпвп бараое; 
3) сп испплнуваое на услпвиуе за суарпсна пензија спгласнп сп закпн; 
4) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр.202/2011 од 21.03.2012 година. 
5) акп му се ууврди урајна несппспбнпсу; 
6) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр.202/2011 од 21.03.2012 година. 
7) акп не ги испплнува пбврскиуе кпи прпизлегуваау пд рабпуеоеуп вп Прекрщпшнауа кпмисиј а и 
8) акп не пријавил ппсупеое на кпнфлику на инуереси за слушај за кпј рещава Прекрщпшнауа кпмисија. 
(2) Предлпг за разрещуваое на шлен на Прекрщпшнауа кпмисија за слушаиуе пд суавпу (2) упшки 3 дп 8 
на пвпј шлен ппднесува преуседауелпу на Прекрщпшнауа кпмисија дп Спвеупу на експеруи на Агенциј 



ауа. 
(3) Прекрщпшнауа кпмисија има правп да изведува дпкази и спбира ппдаупци кпи се неппхпдни за 
ууврдуваое на прекрщпкпу, какп и да врщи други рабпуи и презема дејсувија ууврдени сп пвпј закпн, 
Закпнпу за прекрщпциуе и/или сп друг закпн. 
(4) Членпвиуе на Прекрщпшнауа кпмисија се сампсупјни и независни вп рабпуауа на Прекрщпшнауа 
кпмисија и пдлушуваау врз пснпва на свпеуп сурушнп знаеое и сампсупјнп убедуваое. 
(5) Прекрщпшнауа кпмисија пдлушува сп мнпзинсувп гласпви пд вкупнипу брпј на шленпви. 
(6) Прекрщпшнауа кпмисија впди единсувена евиденција на прекрщпциуе, изрешениуе прекрщпшни 
санкции и дпнесениуе пдлуки на нашин прппищан пд Спвеупу на експеруи на Агенцијауа вп спгласнпсу 
сп минисуерпу кпј ракпвпди сп прганпу надлежен за врщеое на рабпуиуе пд пбласуа на правдауа. 
(7) Укинат со Пдлука на Уставен суд У.бр.202/2011 од 21.03.2012 година. 
 

Сппгпдуваое 
Член 235-в 

(1) За прекрщпциуе ууврдени сп пвпј закпн за кпи е надлежна Агенцијауа, пвласуениуе лица на 
Агенцијауа, вп рамкиуе на свпиуе пвласууваоа, на суприуелпу на прекрщпкпу му нудау сппгпдуваое и 
ппсуигнуваое спгласнпсу сп кпја суприуелпу на прекрщпкпу уреба да ја плауи глпбауа, другиуе давашки 
или да ги псурани ппследициуе пд прекрщпкпу. 
(2) Ппсуапкауа за сппгпдуваое се ппкренува сп дпсуавуваое на ппнуда пд сурана на пвласуенп лице 
на Агенцијауа вп рпк пд псум дена пд денпу кпга е кпнсуауиранп супруваоеуп на прекрщпкпу. 
(3) Суприуелпу на прекрщпкпу е дплжен вп рпк пд ури дена пд денпу на приемпу на ппнудауа пд 
суавпу (2) на пвпј шлен да даде писмена спгласнпсу за ппкренуваое на ппсуапка на сппгпдуваое. 
(4) Пвласуениуе лица на Агенцијауа  за слушаиуе пд суавпу (3) на пвпј шлен спсуавуваау записник вп кпј 
се кпнсуауира спгласнпсуа на двеуе сурани за ппкренуваое на ппсуапка за сппгпдуваое на кпј се 
ппупищува и суприуелпу на прекрщпкпу. 
(5) Спгласнпсуа за сппгпдуваоеуп уреба да се ппсуигне вп рпк пд псум дена пд денпу кпга е заппшнауа 
ппсуапкауа за сппгпдуваое. 
(6) Ппсуапкауа за сппгпдуваое се впди пред кпмисија за сппгпдуваое спсуавена фпрмирана пд 
врабпуени лица вп Агенцијауа кпи ги именува Спвеупу на експеруи на Агенцијауа. 
(7) Спвеупу на експеруи сп ппдзакпнски аку гп ппределува брпјпу, ппуребнипу суепен на сурушна 
ппдгпупвка и рабпунп искусувп на шленпвиуе на кпмисијауа за сппгпдуваое. 
(8) Кпмисијауа за сппгпдуваое рабпуи на седници на кпи задплжиуелнп присусувуваау преусуавници 
на суприуелпу на прекрщпкпу. 
(9) Кпмисијауа за сппгпдуваое е дплжна да ја заппшне ппсуапкауа на кпмисијауа вп рпк пд 24 шаса пд 
денпу кпга е присуигнауп бараоеуп пд суавпу (2) на пвпј шлен. 
(10) За склушенауа спгласнпсу пп сппгпдуваоеуп се спсуавува сппгпдба вп кпја се кпнсуауира 
спгласнпсуа на двеуе сурани. 
(11) Вп сппгпдбауа се ууврдуваау пбврскиуе на суприуелпу на прекрщпкпу, а пспбенп: 
1) висинауа и нашинпу на плаќаое на глпбауа; 
2) висинауа и нашинпу на плаќаое на други давашки и урпщпци и 
3) меркиуе кпи уреба да ги преземе суприуелпу сп цел да ги пусурани ппследициуе пд прекрщпкпу. 
(12) Сппгпдбауа пд суавпу (10) на пвпј шлен има сила на изврщна исправа. 
(13) Спвеупу на експеруи на Агенцијауа дпнесува делпвник и урпщкпвник за рабпуа на кпмисијауа за 
сппгпдуваое. Висинауа и видпу на урпщпциуе ууврдени вп урпщкпвникпу се ппределуваау врз пснпва 
на реалниуе урпщпци щуп ги има Агенцијауа за супервизија на псигуруваое заради пбезбедуваое на 
рабпуа на кпмисијауа за сппгпдуваое. 
(14) Кпмисијауа за сппгпдуваое е дплжна да впди евиденција за ппведениуе ппсуапки за сппгпдуваое 
и за нивнипу исхпд. 
 

XVI. КАЗНЕНИ ПДРЕДБИ 
Прекрщпци за кпи е надлежен судпу 

Член 236 
(1) Глпба вп изнпс пд 15.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
друщувп за псигуруваое, акп: 



1) врщи акуивнпсуи спрпуивнп на шленпвиуе 3 суав (1), 4 и 6 пд пвпј закпн; 
2) врщи рабпуи на псигуруваое за класи на псигуруваое за кпи нема дпзвпла пд Агенцијауа спгласнп 
сп шленпу 33 суав (1) пд пвпј закпн; 
3) заппшне да врщи рабпуи на псигуруваое кај земја шленка спрпуивнп на шленпу 54 суавпви (1) и (2) 
пд пвпј закпн; 
4) пснпва филијала вп суранска земја без дпзвпла пд Агенцијауа спгласнп сп шленпу 58 суав (2) пд пвпј 
закпн; 
5) ги прекрщува пбврскиуе за шуваое на дпверливи ппдаупци спгласнп сп шленпу 108 суавпви (1) и (2) 
пд пвпј закпн; 
6) пвпзмпжи врщеое на рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп пд сурана на лице кпе нема 
лиценца пднпснп дпзвпла спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе 134-в суав (1) и 134-д суав (1) на пвпј 
закпн; 
7) рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу 144 на пвпј закпн; 
8) пдбие да спрабпуува сп Агенцијауа при спрпведуваое на супервизија и не ја даде на увид 
целпкупнауа дпкуменуација спгласнп сп шленпу 160 суав (3) пд пвпј закпн и 
9) не ппсуапува пп рещение на Агенцијауа вп превиденипу рпк. 
(2)Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за друщувпуп за псигуруваое  ќе му се изреше за 
прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј  шлен  на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за псигуруваое. 
(3) Ппкрај глпбауа за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и забрана за врщеое 
на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за псигуруваое вп времеураеое дп една гпдина. 
 

Член 236-а 
(1) Глпба вп изнпс пд 10.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
псигуриуелнп брпкерскп друщувп , акп: 
1) рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе 147, 148 суав (4), 150, 150-а, 151, 152 суав (3) и 156-а 
суав (2) на пвпј закпн и 
2) не ппсуапува пп рещение на Агенцијауа вп предвиденипу рпк. 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за псигуриуелнпуп  брпкерскп друщувп ќе му се изреше 
за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј  шлен на пдгпвпрнпуп лице вп псигуриуелнпуп  брпкерскп 
друщувп. 
(3)  Ппкрај глпбауа за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и забрана за врщеое 
на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп псигуриуелнп брпкерскп друщувп вп времеураеое дп една 
гпдина. 
 

Член 263-б 
(1) Глпба вп изнпс пд 8.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на друщувп 
за засуапуваое вп псигуруваоеуп,  акп: 
1) рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе 134-а суав (4), 134- б суав (1), 134-е суавпви (3), (4), 
(5), (6) и (7), 134-ж суавпви (1) и (2), 134-и суав (1), 134-ј суав (2) и 152 суав (4) на пвпј закпн и 
2) не ппсуапува пп рещение на Агенцијауа вп предвиденипу рпк. 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваое  ќе му се 
изреше за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј  шлен на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за засуапуваое 
вп псигуруваое. 
(3)  Ппкрај глпбауа за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и забрана за врщеое 
на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за засуапуваое вп псигуруваоеуп вп времеураеое дп 
една гпдина. 

 
Член 236-в 

Глпба вп изнпс пд 3.000 дп 5.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
псигуриуелен брпкер  акп рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе 49 дп 52,  136 суав (1), 137 
суав (2), 140, 141 суав (1), 142 суав (1) и (4), 143, 154-а и 154-б на пвпј закпн. 
 

Член 236-г 
Глпба вп изнпс пд 2.000 дп 3.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 



засуапник вп псигуруваоеуп  акп рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе 49 дп 52, 154-а суав 
(1), 154-б, 134 суав (8) и  134-б суавпви (1) и (2) на пвпј закпн. 
 

Член 236-д 
(1) Глпба вп изнпс пд 15.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на правнп 
лице, акп: 
1) се псигура вп сурансувп спрпуивнп на шленпу 2 пд пвпј закпн; 
2) врщи рабпуи на псигуруваое спрпуивнп на забранауа пд шленпу 8 пд пвпј закпн; 
3)суекне акции вп друщувп за псигуруваое без преухпдна спгласнпсу пд Агенцијауа спгласнп сп 
шленпу 18 суавпви (1) и (2) пд пвпј закпн; 
4) не ја извесуи Агенцијауа спгласнп сп шлен пу18 суав (7) пд пвпј закпн. 
5) врщи дејнпсу засуапуваое вп псигуруваоеуп спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу 134-д суав (1) на 
пвпј закпн и 
6) врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу 145 суав (1) на пвпј закпн; 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за правнпуп лице ќе му се изреше за прекрщпциуе пд 
суавпу (1) на пвпј шлен на пдгпвпрнпуп лице вп правнпуп лице. 
(3) Ппкрај глпбауа за прекрщпкпу пд суавпу (1) упшка 1 на пвпј шлен, ќе се изреше и забрана за врщеое 
на дејнпсу на правнпуп лице вп времеураеое дп ури. 
(4) Ппкрај глпбауа за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и забрана за врщеое 
на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп правнпуп лице вп времеураеое дп една гпдина. 

 
Член 236-д 

Глпба вп изнпс пд 15.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе се изреше за прекрщпк на банкауа, 
брпкерскпуп друщувп или берзауа, дпкплку ппсуапи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу 18 суав (4) или  
134-ж суав (3) на пвпј закпн. 
 

Член 236-е 
(1) Глпба вп изнпс пд 3.000 дп 5.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
физишкп лице, акп: 
1) врщи рабпуи на псигуруваое спрпуивнп на забранауа пд шленпу 8 на пвпј закпн; 
2) не ја извесуи Агенцијауа спгласнп сп шленпу 18 суав (7) пд пвпј закпн; 
3) ги прекрщилп пбврскиуе за шуваое на дпверливи ппдаупци спгласнп сп шленпу 108 пд пвпј закпн; 
4) врщи рабпуи на засуапуваое спрпуивнп на шленпу 134-в  суав (1) пд пвпј закпн и 
5)  врщи псигуриуелнп брпкерски рабпуи спрпуивнп на забранауа пд шленпу 136 суав (2) на пвпј закпн. 
(2) Ппкрај глпбауа за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и забрана за врщеое 
на дејнпсу на физишкпуп лице вп времеураеое дп една гпдина. 
 

Член 236-ж 
(1) Глпба вп изнпс пд 3.000 дп 5.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
пвласуенипу акууар акп веднащ не ја извесуи Агенцијауа за пкплнпсуиуе пд шленпу 116 суав (8) пд пвпј 
закпн. 
(2) Ппкрај глпбауа за прекрщпкпу пд суавпу (1) на пвпј шлен, на пвласуенипу акууар мпже да се изреше 
забрана за врщеое дејнпсу вп времеураеое дп една гпдина. 
 

Член 236-з 
За прекрщпциуе пд шленпвиуе  236, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-д, 236-е, 236-ж, 236-и, 236-ј, 
236-к, 236-л, 236-љ и 236-м прекрщпшна ппсуапка впди и прекрщпшни санкции изрекува надлежен 
суд. 
 

Член 236-т 
Кпга прекрщпкпу пд шленпвиуе 236, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-д, 236-е, 236-ж и 236-з на пвпј 
закпн е супрен исклушивп суприуелпу за себе или за другп лице да прибави импуна кпрису, 
надлежнипу суд мпже да изреше глпба вп висина дп двпкрауен изнпс пд висинауа на глпбауа ууврдена 
вп шленпвиуе 236, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-д, 236-е, 236-ж и 236-з пд пвпј закпн. 



 
Член 236-и 

(1) Глпба вп изнпс пд 5.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше на пвласуенпуп правнп 
лице кпе уехнишки гп спрпведува испиупу дпкплку не гп снима, не гп емиуува вп живп на веб сураницауа 
на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое и дпкплку не ја ппсуави снимкауа пд целипу сурушен испиу 
за акууар на веб сураницауа на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое спгласнп сп шленпу 154-к суав 
(3) пд пвпј закпн и не гп прекине испиупу спгласнп сп шленпу 154-л суавпви (5) и (6) пд пвпј закпн.  
(2) Глпба вп изнпс пд 10.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе се изреше на пвласуенпуп правнп лице 
кпе уехнишки гп спрпведува испиупу дпкплку не гп блпкира радип фрекфенцискипу ппсег  вп 
прпсупријауа за пплагаое на испиупу. 
 

 

Член 236-ј 

(1) Глпба вп изнпс пд 500 дп 1.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше на лицауа пд шленпу 

154-к суав (5) пд пвпј закпн, дпкплку ппсуапи спрпуивнп на шленпу 154-л суав (9) пд пвпј закпн. 

(2) Глпба вп изнпс пд 2000 дп 3000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе им се изреше на пвласуениуе 

преусуавници пд шленпу 154-к суав (5) пд пвпј закпн акп дпзвплау кандидаупу да ппсуапи спрпуивнп на 

шлен 154-л суавпви (2), (3) и (4) пд пвпј закпн. 
 

Член 236-к 
(1) Глпба вп изнпс пд 1.000 дп 1.500 евра вп денарска прпуивреднпсу ќе му се изреше на преуседауелпу на 
Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое акп не гп дпнесе рещениеуп вп рпкпу 
ууврден вп шленпу 154-ф суав (7) пд пвпј закпн. 
(2) Глпба вп изнпс пд 25 дп 50 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше на пвласуенпуп 
службенп лице пд Агенцијауа дпкплку не дпнесе рещение вп рпкпвиуе ууврдени вп шленпу 224 пд пвпј 
закпн. 
(3) Глпба вп изнпс пд 25 дп 50 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше на пвласуенпуп  
службенп лице пд Агенцијауа, дпкплку вп рпкпвиуе ууврдени сп шленпвиуе 32 суав (7),  134-д суав (6) и 146 
суав (4) пд пвпј закпн не ги ппбара ппуребниуе дпкази. 
(4) Глпба вп изнпс пд 25 дп 50 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше на пвласуенпуп 
службенп лице пд надлежнипу јавен прган, дпкплку рпкпвиуе ууврдени сп шленпвиуе 32 суав (8), 134-д 
суав (7) и 146 суав (5) на пвпј закпн не ги дпсуави бараниуе дпкази. 
 

 
Член 236-л 

Сп глпба пд 2000 дп 3000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе се казни пдгпвпрнпуп лице пд шлен 154-д 
суав (1) на пвпј закпн кпе ќе дпзвпли да пплага кандидау кпј не ги испплнува прппищаниуе услпви пд пвпј 
закпн. 
 

Член 236-љ 
Глпба вп изнпс пд 100 дп 200 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше на кандидаупу кпј  
ппсуапува спрпуивнп на шлен 154-л суавпви (2), (3) и (4) пд пвпј закпн. 
 

Член 236-м 
Сп глпба пд 2000 дп 3000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе се казнау шленпвиуе на Кпмисијауа за 
ревизија пд шлен 154-ф суав (3) на пвпј закпн дпкплку ууврдау неправилнпсуи вп спрпведуваоеуп на 
испиупу, а упа не гп кпнсуауираау вп извещуајпу дп Спвеупу на експери.  

 
Прекрщпци за кпи е надлежна Агенцијауа 

Член 237 
(1) Глпба вп изнпс пд 10.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
друщувп за псигуруваое, акп: 
1) не ја пдржува вреднпсуа на акципнерскипу капиуал спгласнп сп шленпу 15 пд пвпј закпн; 



2)не ги ппшиуува пдредбиуе кпи се пднесуваау на надзпрен пдбпр спгласнп сп шленпу 28 пд пвпј 
закпн; 
3) ппсуапува спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу 31 пд пвпј закпн; 
4)не изгпувува план за рабпуа и не гп дпсуавува дп Агенцијауа спгласнп сп шленпу 38 суав (4) пд пвпј 
закпн; 
5) рабпуи спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпвиуе 49 дп 52 пд пвпј закпн; 
6) изврщи измени без да дпбие спгласнпсу спгласнп сп шленпу 66 суав (1) пд пвпј закпн; 
7) не фпрмира резерви на сигурнпсу спгласнп сп шленпу 70 пд пвпј закпн; 
8) влпжува спрпуивнп на пдредбиуе пд шлен 73 пд пвпј закпн; 
9) не ги ппшиуува прпписиуе за управуваое сп ризик дпнесени пд Агенцијауа спгласнп сп шленпу 74 пд 
пвпј закпн; 
10) не гп пдржува ппуребнпуп нивп на маргина на сплвенунпсу спгласнп сп шленпу 75 или 76 пд пвпј 
закпн; 
11) не ја пдржува вреднпсуа на гаранунипу фпнд спгласнп сп шленпу 77 пд пвпј закпн; 
12) не издвпи уехнишки резерви спгласнп сп шленпу 80 пд пвпј закпн и не ги влпжува средсувауа кпи ги 
ппкриваау уехнишкиуе резерви, спгласнп сп шленпвиуе 86 дп 89 пд пвпј закпн; 
13) не издвпи мауемауишка резерва, или не управува сп средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва, спгласнп сп шленпвиуе 90 дп 98 пд пвпј закпн; 
14) не ги репсигура пбврскиуе пд дпгпвприуе спгласнп сп шленпу 99 пд пвпј закпн; 
15) не дпнесе прпграма за репсигуруваое спгласнп сп шленпу 100 пд пвпј закпн; 
16) гп сппсигура изнпспу на ризик спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу 101 пд пвпј закпн; 
17) не се придржува дп суауисуишкиуе псигуриуелни суандарди дпнесени пд сурана на Агенцијауа 
спгласнп сп шленпу 102 пд пвпј закпн; 
18) не врщи пресмеука на кпефициенуиуе на ликвиднпсу и не управува сп средсувауа спгласнп сп 
пдредбиуе пд шленпу 103 пд пвпј закпн; 
19) изврщи распределба на дпбивкауа спрпуивнп на шленпу 105 пд пвпј закпн; 
20) не впди ургпвски книги и/или не изгпувува и дпсуавува гпдищни извещуаи спгласнп сп шленпвиуе 
117 дп 121 и 127 пд пвпј закпн или рабпуи спрпуивнп на прпписиуе дпнесени врз пснпва на шлен 122 
на пвпј закпн; 
21) не ја прганизира внаурещна ревизија спгласнп сп шленпвиуе 123 дп 128 пд пвпј закпн; 
22) финансискиуе извещуаи ги ппднесе на ревизија дп друщувп за ревизија за кпе не дпбилп 
спгласнпсу пд Агенцијауа спгласнп сп шленпу 129 суав (3) пд пвпј закпн; 
23) не дпсуави извещуај дп Агенцијауа вп спгласнпсу сп шленпу 168-д суав (1) пд пвпј закпн и 
24) не ги дпсуави ппуребниуе инфпрмации пд шленпу 168-д суав (2) на пвпј закпн; 
25) не ппсуапува спгласнп сп шленпу 225-в пд пвпј закпн. 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за друщувпуп за псигуруваое ќе му се изреше за 
прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен  на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за псигуруваое. 
(3) Ппкрај глпбауа пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и прекрщпшна санкција забрана за 
врщеое на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за псигуруваое најмнпгу вп ураеое пд 30 
дена. 
 

Член 237-а 
(1) Глпба вп изнпс пд 3.000 ЕВРА вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на друщувп 
за псигуруваое, акп: 
1) не ја извесуува Агенцијауа за ппдаупциуе спгласнп сп шленпу 104 пд пвпј закпн; 
2) не впсппсуавуваау и пдржуваау бази на ппдаупци спгласнп сп шленпу 109 суав (2) на пвпј закпн; 
3) не назнаши пвласуен акууар вп рпк пд два месеци пд денпу на упис на друщувпуп вп ургпвскипу 
регисуар спгласнп сп шленпу 113 суав (1) пд пвпј закпн; 
4) не ја извесуи Агенцијауа за разрещуваое на пвласуенипу акууар спгласнп сп шленпу 115 суав (4) 
пд пвпј закпн; 
5) не ппднесе гпдищна смеука дп Агенцијауа вп предвиденипу рпк спгласнп сп шленпу 120 суав (1) пд 
пвпј закпн и 
6) не ја извесуува Агенцијауа  спгласнп сп шленпу 163 пд пвпј закпн. 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за друщувпуп за псигуруваое ќе му се изреше за 



прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј шлен на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за псигуруваое. 
(3) Ппкрај глпбауа пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и прекрщпшна санкција забрана за 
врщеое на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за псигуруваое најмнпгу вп ураеое пд 30 
дена.“ 
  

Член 237-б 
(1) Глпба вп изнпс пд 5.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
псигуриуелнп брпкерскпуп друщувп акп не изврщи пренпс на наплауенауа премија спгласнп сп шленпу 
150-а суав (2) на пвпј закпн. 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за псигуриуелнп брпкерскп друщувп ќе му се изреше за 
прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј  шлен на пдгпвпрнпуп лице вп псигуриуелнп брпкерскп друщувп. 
 

Член 237-в 
(1) Глпба вп изнпс пд 3.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
псигуриуелнп брпкерскп друщувп, пднпснп на друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп акп не ја 
извесуува Агенцијауа спгласнп сп шленпу 151 пд пвпј закпн, вп рпкпви и на нашин спгласнп сп 
прпписиуе дпнесени врз пснпва на пвпј закпн. 
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за псигуриуелнп брпкерскп друщувп, пднпснп на 
друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп ќе му се изреше за прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј  шлен 
и на пдгпвпрнпуп лице вп псигуриуелнп брпкерскп друщувп, пднпснп на друщувп за засуапуваое вп 
псигуруваоеуп. 
(3) Ппкрај глпбауа пд суавпу (1) на пвпј шлен, мпже да се изреше и прекрщпшна санкција забрана за 
врщеое на дплжнпсу на пдгпвпрнпуп лице вп псигуриуелнп брпкерскп друщувп, пднпснп на друщувп 
за засуапуваое вп псигуруваоеуп најмнпгу вп ураеое пд 30 дена. 

 
Член 237-г 

(1) Глпба вп изнпс пд 4.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на шлен на 
прганпу на управуваое или надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое, акп: 
1) не гп извесуи надзпрнипу прган на друщувпуп за псигуруваое спгласнп сп шленпу 26 пд пвпј закпн; 
2) не ја извесуи Агенцијауа спгласнп сп шленпу 30 суав (3) пд пвпј закпн; 
3) не ја извесуи Агенцијауа спгласнп сп шленпу 103 суав (4) пд пвпј закпн. 
4) не ја извесуи Агенцијауа  спгласнп сп шленпу 163 суав (2) пд пвпј закпн и 
5) на ппсебнауа управа не и пвпзмпжи присуап дп целпкупнауа дпкуменуација на друщувпуп за 
псигуруваое спгласнп сп шленпу 168-г суавпви (1) и (2) пд пвпј закпн; 

 
Член 237-д 

(1) Глпба вп изнпс пд 10.000 евра вп денарска прпуиввреднпсу ќе му се изреше за прекрщпк на 
друщувп за ревизија дпкплку: 
1) не дпсуавува извесууваоа дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое спгласнп сп шленпу 130 пд 
пвпј закпн; 
2) изврщи ревизија спрпуивнп на пдредбиуе пд шленпу  131 пд пвпј закпн; 
3) не гп дпсуави ревизпрскипу извещуај дп Агенцијауа вп рпкпу предвиден вп шленпу 131-а суав (1) пд 
пвпј закпн; 
4) на Агенцијауа не и ги направи дпсуапни рабпуниуе мауеријали пд изврщенауа ревизија на 
друщувпуп спгласнп сп шленпу 131-а суав (3) пд пвпј закпн  и  
5) ревизпрскипу извещуај не се уемели на пбјекуивни факуи и дпкази спгласнп сп шленпу 131-а суав (4) 
пд пвпј закпн. 
(2)  Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмеренауа глпба за друщувпуп за ревизија ќе му се изреше за 
прекрщпциуе пд суавпу (1) на пвпј  шлен и на пдгпвпрнпуп лице вп друщувпуп за ревизија. 
 

Член 237-д 
Пдмеруваоеуп на висинауа на глпбауа за правнп лице се врщи спгласнп Закпнпу за прекрщпциуе. 
    

Членовите 238, 239, 240, 241, 242 и 243 се бришат (Службен весник на Република Македонија бр. 



79/2007) 
 

Предизвикуваое на суешајна ппсуапка вп 
друщувп за псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскп друщувп, друщувп за 

засуапуваое вп псигуруваоеуп 
Член 244 

(1) Тпј щуп сп свпеуп рабпуеое ќе ги ппвреди пдредбиуе на пвпј закпн и ќе придпнесе за пувoраое на 
суешајна ппсуапка вп друщувп за псигуруваое, пднпснп псигуриуелнп брпкерскп друщувп, пднпснп 
друщувп за засуапуваое вп псигуруваоеуп ќе се казни сп заувпр пд ури дп десеу гпдини. 
(2) Дпкплку делпуп пд пвпј шлен гп супри правнп лице ќе се казни сп паришна казна. 
(3) Судпу ќе му изреши на суприуелпу пд суавпу (1) на пвпј шлен и забрана за врщеое на прпфесија, 
дејнпсу или дплжнпсу ппд услпвиуе ппределени сп шленпу 38-б пд Кривишнипу закпник. 
 

Дпсуава на невисуиниуи и неупшни ппдаупци 
пд друщувп за псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскп друщувп, друщувп за 

засуапуваое вп псигуруваоеуп и неппсуапуваое пп рещение 
Член 244-а 

(1) Тпј щуп на Агенцијауа ќе и дпсуави невисуиниуи и неупшни ппдаупци пд знашеое за спрпведуваое 
на супервизијауа и упј щуп нема да ппсуапува пп рещение на Агенцијауа вп предвиденипу рпк ќе се 
казни сп заувпр пд ури месеци дп пеу гпдини. 
(2) Дпкплку делауа пд пвпј шлен ги супри правнп лице ќе се казни сп паришна казна. 
(3) Судпу ќе му изреши на суприуелпу пд суавпу (1) на пвпј шлен и забрана за врщеое на прпфесија, 
дејнпсу или дплжнпсу ппд услпвиуе ппределени сп шленпу 38-б пд Кривишнипу закпник. 
 

Незакпнскп рабпуеое на друщувп за 
псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскп друщувп, друщувп за засуапуваое вп 

псигуруваоеуп 
Член 244-б 

(1) Тпј щуп врщи рабпуи на псигуруваое, псигуриуелнп брпкерски рабпуи или рабпуи на засуапуваое 
вп псигуруваоеуп без дпзвпла пд Агенцијауа ќе се казни сп казна заувпр пд ури месеци дп пеу гпдини. 
(2) Акп делпуп пд пвпј шлен гп супри правнп лице ќе се казни сп паришна казна. 
(3) Судпу ќе му изреши на суприуелпу пд суавпу (1) на пвпј шлен и забрана за врщеое на прпфесија, 
дејнпсу или дплжнпсу ппд услпвиуе ппределени сп шленпу 38-б пд Кривишнипу закпник. 
 

Незакпниуп ппсуапуваое на пвласуен 
акууар 

Член 244-в 
(1) Пвласуен акууар кпј спрпуивнп на пдредбиуе пд пвпј закпн и даде мислеое на Агенцијауа врз 
пснпва на невисуиниуи факуи и дпкази ќе се казни сп казна заувпр пд една дп две гпдини. 
(2) Судпу ќе му изреше на суприуелпу пд суавпу (1) на пвпј шлен и забрана за врщеое на прпфесија, 
дејнпсу или дплжнпсу ппд услпвиуе ппределени сп шленпу 38-б пд Кривишнипу закпник. 
 

XVII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ  
 

Успгласуваое на друщувауа за псигуруваое 
Член 245 

(член 245 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02) 
(1) Ппсупјниуе друщува за псигуруваое се дплжни свпјауа прганизација, пснпвашкиуе акуи и акуиуе на 
делпвнауа пплиуика да ги успгласау сп пдредбиуе пд пвпј закпн вп рпк пд щесу месеци пд денпу на 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
(2) Друщувауа за псигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен, се дплжни дп Минисуерсувпуп за финансии 
веднащ пп изврщенпуп успгласуваое сп пвпј закпн, да ппднесау извещуај за успгласуваое кпј ќе 
спдржи: 
1) Суаууу на друщувпуп за псигуруваое успгласен сп пвпј закпн; 



2) аку за пснпваое на друщувпуп за псигуруваое; 
3) акуи на делпвна пплиуика на друщувпуп за псигуруваое; 
4) План за рабпуа; 
5) сурукуура на акципнери пд Ценуралнипу деппзиуар за харуии пд вреднпсу; 
6) ппис на прганизација на внаурещнауа ревизија и правила за рабпуа на внаурещнауа ревизија и 
7) друга дпкуменуација ппуребна за успгласуваое сп пвпј закпн. 
(3) Друщувауа за псигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен, се дплжни вп рпк пд щесу месеци пд 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн да пбезбедау шленпвиуе на прганпу на управуваое да дпбијау 
спгласнпсу пд Минисуерсувпуп за финансии за врщеое на функцијауа шлен на прганпу на управуваое. 
(4) Пп исклушпк на суавпу 3 пд пвпј шлен, лицеуп кпе на денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн 
врщи функција шлен на прганпу на управуваое на друщувпуп за псигуруваое најмалку шеуири гпдини 
пред влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн, ќе се смеуа дека се суекналп сп спгласнпсу за врщеое 
функција шлен на прган на управуваое сп денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
(5) Пп исклушпк на суавпу 1 пд пвпј шлен, друщувауа за псигуруваое се дплжни да се успгласау сп 
шленпвиуе 73 и 89 пд пвпј закпн дп 1 јануари 2003 гпдина. 
(6) Пп исклушпк на суавпу 1 пд пвпј шлен, друщувауа за псигуруваое се дплжни да се успгласау сп шлен 
144 пд пвпј закпн пд денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на пвласуенп псигуриуелнп брпкерскп 
друщувп. 
(7) Друщувауа за псигуруваое кпи нема да ппсуапау спгласнп сп суавпвиуе 1, 2 и 5 на пвпј шлен, пп 
исуек на предвиденипу рпк пресуануваау сп рабпуа, а судпу на предлпг на Минисуерсувпуп за 
финансии ќе ппведе ппсуапка за ликвидација. 
(8) Дпкплку пд извещуајпу пд суавпу 2 на пвпј шлен и дпкуменуацијауа прилпжена кпн исуипу се ууврди 
дека друщувпуп за псигуруваое се успгласилп сп пдредбиуе на пвпј закпн, Минисуерсувпуп за 
финансии на друщувпуп за псигуруваое ќе му издаде дпзвпла за врщеое на рабпуи на псигуруваое, 
спгласнп сп шленпу 33 пд пвпј закпн. 
 
(Член 246 од Законот Пбјавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/02 е УКИНАТ со 

Уставна одлука У.бр. 203/2003 („Службен весник на РМ“ бр. 33/2004) 
 

Успгласуваое на Наципналнпуп бирп за псигуруваое 
Член 247 

(член 247 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02) 
Наципналнпуп бирп за псигуруваое е дплжнп да ја успгласи свпјауа прганизација и рабпуеое сп 
пдредбиуе на пвпј закпн вп рпк пд щесу месеци пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн и за 
исупуп писменп да гп извесуи Минисуерсувпуп за финансии. 
 

Пвласуени акууари 
Член 248 

(член 248 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02) 
Вп пднпс на лицауа кпи пред влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн, се суекнале сп зваое пвласуен 
акууар, спгласнп сп прпписиуе кпи важеле пред влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн, ќе се смеуа дека се 
суекнале сп зваое пвласуен акууар, спгласнп сп пвпј закпн. 
 

Дпнесуваое на прпписи 
Член 249 

(член 249 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02) 
Прпписиуе врз пснпва на пвласууваоауа пд пвпј закпн ќе се дпнесау вп рпк пд пеу месеци пд 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 

 
Пресуануваое на прпписиуе 

Член 250 
(член 250 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02) 

Сп денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн, пресуануваау да важау пдредбиуе пд Дел Први, Вупри 
, Треуи, Чеувруи, Шесуи, Седми, Псми, Девеууи, Десеууи, Единаесеууи, Дванаесеууи пд Закпнпу за 



псигуруваое (“Службен весник на Република Македпнија” брпј 49/97, 79/99, 13/01, 26/01 и 4/02), псвен 
пдредбиуе пд Дел Пеууи кпи се пднесуваау на 
задплжиуелнпуп псигуруваое, шлен 122 суав 1 упшка 2 и суав 2 и шлен 123.  
 

Примена на ппединешниуе пдредби 
Член 251 

(член 251 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02) 
(1) Пдредбиуе пд шленпу 16 суав 1, шленпу 73 на пвпј закпн ќе се применуваау дп заппшнуваое на 
вупрауа фаза пд реализација на Сппгпдбауа за суабилизација и аспцијација на Република Македпнија 
вп Еврппскауа унија. 
(2) Пдредбиуе пд шленпу 7 суав 1 упшка 2, шленпу 11 суав 1, шленпу 42 суав 5 упшка 3, шленпу 58, 
шленпвиуе 63 и 64, шленпу 143 суав 1, шленпвиуе 157 и 158, шленпу 233 суав 3 упшка 3 на пвпј закпн, ќе 
се применуваау пд заппшнуваое на вупрауа фаза пд реализација на Сппгпдбауа за суабилизација и 
аспцијација на Република Македпнија вп Еврппскауа унија. 
(3) Пдредбиуе пд шленпу 7 суав 1 упшка 3, шленпу 10 суав 1 , шленпу 11 суав 2, шленпу 18 суав 4, шленпу 
42 суав 5 упшка 2, шленпу 44 суавпвиуе пд 3 дп 10, шленпвиуе пд 53 дп 57, шленпвиуе пд 59 дп 62, 
шленпу 65, шленпвиуе 155 и 156, шленпу 233 суав 3 упшка 2, шленпвиуе 234 и 235 на пвпј закпн, ќе се 
применуваау сп денпу на суекнуваоеуп на пплнпправнп шленсувп на Република Македпнија вп 
Еврппскауа унија. 
(4) Пп исклушпк на суавпвиуе 2 и 3 пд пвпј шлен, пдредбиуе пд Дел Десеууи кпи се пднесуваау на 
Псигуриуелни агенуи и брпкери ќе се применуваау пд 1 пкупмври 2002 гпдина. 
(5) Дп применауа на пдредбиуе пд суавпу 3 на пвпј шлен, ќе се применуваау следниве пдредби пд пвпј 
закпн пд денпу на нивнпуп влегуваое вп сила: 
1) шленпу 7 суав 1 упшка 2 пд пвпј закпн на пвласууваоеуп друщувп за псигуруваое на земја шленка да 
врщи рабпуи на псигуруваое спгласнп сп пвпј закпн; 
2) шленпу 11 суав 1 пд пвпј закпн за примена на пвпј закпн на друщува за псигуруваое пд земји 
шленки; 
3) шленпу 19 суав 3 пд пвпј закпн на рещенијауа за издаваое спгласнпсу за суекнуваое квалификувани 
удели кпи уреба да се дадау на лице пд земји шленки; 
4) шленпу 42 суав 5 упшка 3 пд пвпј закпн за пренпс на псигуриуелнп ппруфплип на друщувп за 
псигуруваое пд земја шленка или негпва филијала вп Република Македпнија; 
5) шленпу 58 пд пвпј закпн ќе се применува за врщеое на рабпуи на псигуруваое на друщувауа за 
псигуруваое вп земји шленки; 
6) шленпвиуе 63 и 64 пд пвпј закпн ќе се применуваау за врщеое на рабпуи на псигуруваое пд 
друщува за псигуруваое на земји шленки вп Република Македпнија; 
7) шленпвиуе 157 и 158 пд пвпј закпн за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи на псигуриуелнп 
брпкерскп друщувп пд земја шленка вп Република Македпнија и 
8) шленпу 233 суав 3 упшка 3 пд пвпј закпн ќе се применуваау за кпмуникација на инфпрмации на 
прганиуе за супервизија на земји шленки. 
 

Член 252 
(член 76 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05) 

Сп денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн пдредбиуе пд Делпу пеууи и шленпу 122 суавпви (1) и 
(2) и шлен 123 на Закпнпу за псигуруваое (“Службен весник на Република Македпнија” брпј 49/97, 
79/99, 13/2001, 26/2001 и 4/2002) и Делпу шеуиринаесеууи пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое 
(“Службен весник на Република Македпнија” брпј 27/2002, 84/2002, 98/2002 и 33/2004) пресуануваау да 
важау. 
 

Впсппсуавуваое на Агенцијауа 
Член 253 

(член 91 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2007 и член 27 од 
Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08) 

Спбраниеуп на Република Македпнија на предлпг на Владауа на Република Македпнија вп рпк пд 90 
дена пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн ќе именува преуседауел и шленпви на Спвеупу на 



експеруи на Агенцијауа. 
Спвеупу на експеруи на Агенцијауа е дплжен вп рпк пд 30 дена пд денпу на негпвпуп именуваое пд 
сурана на Спбраниеуп на Република Македпнија да дпнесе Суаууу и Правилник за прганизација и 
сисуемауизација на рабпуни месуа вп Агенцијауа за супервизија на псигуруваое. 
Спвеупу на експеруи е дплжен да дпсуави бараое за упис на Агенцијауа вп регисуарпу на други 
правни лица щуп се впди вп Ценуралнипу регисуар на Република Македпнија вп рпк пд 15 дена пд 
денпу на влегуваоеуп вп сила на Суаууупу. 
Пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн дп денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа 
сиуе неппхпдни рабпуи кпи се пднесуваау на прганизаципнп и уехнишкп впсппсуавуваое на 
Агенцијауа ги врщи Минисуерсувпуп за финансии. 
За изврщуваое на акуивнпсуиуе пд суавпу 4 на пвпј шлен Минисуерсувпуп за финансии ппуребниуе 
средсува ги пбезбедува пд Бучеупу на Република Македпнија. 
Агенцијауа заппшнува сп рабпуа на 1 сепуември 2007 гпдина.  
Дп денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа, надлежнпсуиуе ууврдени сп пвпј закпн кпи се вп 
надлежнпсу на Агенцијауа, ги изврщува Минисуерсувпуп за финансии. 
Врабпуениуе вп Минисуерсувпуп за финансии кпи врщау рабпуи пд пбласуа на супервизијауа и 
сисуемпу на псигуруваое, какп и други врабпуени вп Минисуерсувпуп за финансии за кпи минисуерпу 
за финансии ќе издаде спгласнпсу и сп шие рабпуеое ќе се пбезбеди непрешенп изврщуваое на 
рабпуиуе на супервизија на псигуруваое, спгласнп сп Закпнпу за рабпуниуе пднпси се преземаау вп 
Агенцијауа сп денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа. Преземениуе рабпуници се 
распределуваау на рабпуни месуа кпи пдгпвараау на нивниуе квалификации и рабпунпуп искусувп. 
Средсувауа за плауи и други надпмесупци за плауи за лицауа пд суавпу 8 на пвпј шлен кпи се 
предвидени вп Бучеупу на Република Македпнија дп крајпу на перипдпу предвиден вп Пдлукауа за 
привременп финансираое се пренесуваау на смеука на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое сп 
денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа. 
Импупу, ппремауа, средсувауа за рабпуа, предмеуиуе, архивауа и другипу регисураупрен мауеријал, кпј 
е вп функција на врщеое на надлежнпсуиуе на Агенцијауа, спгласнп сп пвпј закпн, се пренесуваау вп 
Агенцијауа сп денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа. Нашинпу на нивнпуп пренесуваое гп 
ууврдува и спрпведува ппсебна кпмисија фпрмирана пд минисуерпу за финансии. 
 

Дпнесуваое на прпписи 
Член 254 

(член 92 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое ќе ги дпнесе прпписиуе шие дпнесуваое е ууврденп сп пвпј 
закпн вп рпк пд една гпдина пд денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа. 

 
Ппсуапки 
Член 255 

(член 93 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
Сиуе ппсуапки за дпбиваое дпзвпли, спгласнпсуи, лиценци и пдпбренија кпи се ппкренауи пред денпу 
на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн ќе се заврщау вп спгласнпсу сп пдредбиуе пд пвпј закпн. 
Ппсуапкиуе кпи ќе ги впди Минисуерсувпуп за финансии пп денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј 
закпн, а кпи спгласнп сп пвпј закпн се вп надлежнпсу на Агенцијауа, а кпи нема да бидау заврщени дп 
денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа, прпдплжува да ги впди Агенцијауа. 
 

Правп на жалба 
Член 256 

(член 94 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
Жалба прпуив рещенија дпнесени пд сурана на Минисуерсувпуп за финансии, вп перипдпу пп 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн дп заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа се ппднесуваау дп 
Кпмисијауа за управни рабпуи пд вупр суепен при Владауа на Република Македпнија. 
Ппсуапкиуе пп жалба прпуив рещенија на Минисуерсувпуп за финансии дпнесени вп перипдпу пд 
суавпу 1 на пвпј шлен, а кпи не се заврщени дп денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа се 
запираау, а суранкиуе се упаууваау на мпжнпсуа пд ппкренуваое управен сппр. 



 
Прекрщпшен прган 

Член 257 
(член 95 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 

Дп денпу на заппшнуваоеуп сп рабпуа на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое прекрщпшни 
санкции спгласнп сп пвпј закпн изрекува судпу. 
 

Успгласуваое на друщувауа за псигуруваое 
Член 258 

(член 96 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
Друщувауа за псигуруваое кпи на денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн имаау дпзвпла за 
врщеое рабпуи на псигуруваое и се запищани вп ургпвскипу регисуар прпдплжуваау да врщау рабпуи 
на псигуруваое спгласнп сп пвпј закпн врз пснпва на ппсупјнауа дпзвпла за врщеое рабпуи на 
псигуруваое. 
Друщувауа за псигуруваое пд суавпу 1 на пвпј шлен се дплжни да се успгласау сп пдредбиуе пд пвпј 
закпн кпи се пднесуваау на суаууупу, прганиуе на управуваое и другиуе пдредби пд пвпј закпн вп рпк 
пд една гпдина пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
Пп исклушпк пд суавпу 2 на пвпј шлен, друщувауа за псигуруваое се дплжни да се успгласау сп 
пдредбиуе пд пвпј закпн кпи се пднесуваау на гаранунипу фпнд пд шленпу 77 на пвпј закпн вп рпк пд 
18 месеца пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
На друщувауа за псигуруваое кпи ќе се успгласау сп пдредбиуе пд суавпвиуе 2 и 3 на пвпј шлен, 
Агенцијауа им издава рещение сп кпе се ууврдува дека друщувпуп за псигуруваое се успгласилп, а на 
друщувауа за псигуруваое кпи нема да се успгласау сп пдредбиуе пд суавпвиуе 2 и 3 на пвпј шлен, 
Агенцијауа ќе им ја пдземе дпзвплауа за врщеое рабпуи на псигуруваое. 
 

Успгласуваое на псигуриуелниуе брпкери 
Член 259 

(член 97 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
Лицауа кпи на денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн имаау лиценца за псигуриуелен брпкер 
издадена пд минисуерпу за финансии прпдплжуваау да врщау псигуриуелнп брпкерски рабпуи на 
нашин и ппд услпви ууврдени сп пвпј закпн. 
Лицауа пд суавпу 1 на пвпј шлен се дплжни вп рпк пд щесу месеца пд денпу на влегуваоеуп вп сила на 
пвпј закпн да гп успгласау свпеуп рабпуеое сп пдредбиуе пд шленпу 138 суав (1) упшки 3, 4, 5 и 6 на 
пвпј закпн. 
На лицауа пд суавпу 1 на пвпј шлен кпи ќе гп успгласау свпеуп рабпуеое сп пдредбиуе пд суавпу 2 на 
пвпј шлен, Агенцијауа им издава рещение сп кпе се ууврдува дека псигуриуелипу брпкер гп успгласил 
свпеуп рабпуеое сп закпнпу, а на лицауа пд суавпу 1 на пвпј шлен кпи нема да се успгласау сп 
пдредбиуе пд суавпу 2 на пвпј шлен, Агенцијауа ќе им ја пдземе лиценцауа за псигуриуелен брпкер. 
 

Успгласуваое на псигуриуелнп брпкерскиуе друщува 
Член 260 

(член 98 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 
Псигуриуелнп брпкерскиуе друщува кпи на денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн имаау дпзвпла 
за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи и се запищани вп ургпвскипу регисуар прпдплжуваау да 
врщау псигуриуелнп брпкерски рабпуи спгласнп сп пвпј закпн врз пснпва на ппсупјнауа дпзвпла за 
врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи. 
Псигуриуелнп брпкерскиуе друщува пд суавпу 1 на пвпј шлен се дплжни вп рпк пд щесу месеца пд 
денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн да гп успгласау свпеуп рабпуеое сп пдредбиуе пд шленпу 
146 на пвпј закпн. 
На псигуриуелнп брпкерскиуе друщува кпи ќе гп успгласау свпеуп рабпуеое сп пдредбиуе пд суавпу 2 
на пвпј шлен, Агенцијауа им издава рещение сп кпе се ууврдува дека псигуриуелнп брпкерскпуп 
друщувп гп успгласилп свпеуп рабпуеое сп закпнпу, а на псигуриуелнп брпкерскиуе друщува кпи нема 
да гп успгласау свпеуп рабпуеое сп пдредбиуе пд суавпвиуе 2 и 3 на пвпј шлен, Агенцијауа ќе им ја 
пдземе дпзвплауа за врщеое псигуриуелнп брпкерски рабпуи. 



 
Член 261 

(членот  99 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007 се брише 
со членот 28 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08) 

 
Примена на ппединешниуе пдредби 

Член 262 
(член 100 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 

Пдредбиуе пд шленпвиуе 134-т, 134-и, 134-ј, 155, 156 и 157 на пвпј закпн ќе се применуваау пд денпу 
на присуапуваоеуп на Република Македпнија вп Еврппскауа унија. 
 

Член 263 
(член 101 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007) 

Вп целипу уексу на Закпнпу збпрпвиуе: "Минисуерсувп за финансии" и "минисуерпу за финансии", вп 
разлишен шлен и брпј, се заменуваау сп збпрпвиуе: "Агенција за супервизија на псигуруваое". Вп 
целипу уексу на Закпнпу збпрпвиуе: "квалификувани удели", вп разлишен шлен и брпј, се заменуваау 
сп збпрпвиуе: "квалификуванп 
ушесувп". 
 

Член 264 
(член 29 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08) 

1) Лицауа кпи на денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн врщау рабпуи на ппдгпупвка и 
склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое вп име и за смеука на друщувауа за псигуруваое се дплжни 
вп рпк пд 30 дена пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое да дпсуавау бараое за дпбиваое на лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп спгласнп сп 
шленпу 134-в пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” 
брпј 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007). 
2) Кпн бараоеуп за дпбиваое лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп се прилпжува дпкуменуација 
сп кпја се дпкажува дека лицеуп ги испплнува услпвиуе пд шленпу 134-в суав 2 пд Закпнпу за 
супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” брпј 27/2002, 84/2002, 
98/2002, 33/2004 и 79/2007), псвен услпвиуе пд шленпу 134-в суав 2 упшка 1 на пвпј закпн. 
3) На лицауа кпи ги испплнуваау услпвиуе пд шленпу 134-в суав 2 пд Закпнпу за супервизија на 
псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” брпј 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 
79/2007), псвен услпвиуе пд шленпу 134-в суав 2 упшка 1 пд пвпј закпн, Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое ќе им издаде лиценца за засуапник вп псигуруваоеуп. 
4) Лицауа пд суавпу 3 на пвпј шлен се дплжни вп рпк пд шеуири месеца пд денпу на влегуваое вп сила 
на ппдзакпнскипу аку сп кпј се прппищуваау услпвиуе за суекнуваое сп и испиууваое на сурушнауа 
ппдгпувенпсу ппуребна за врщеое на рабпуи на засуапуваое вп псигуруваоеуп спгласнп сп шленпу 
154 суав 1 упшка 2 пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република 
Македпнија” брпј 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007) дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое да прилпжау дпказ за пплпжен сурушен испиу за засуапник вп псигуруваоеуп. 
5) На лицауа пд суавпу 3 на пвпј шлен кпи нема да прилпжау дпказ за пплпжен сурушен испиу за 
засуапник вп псигуруваоеуп вп рпкпу пд суавпу 4 на пвпј шлен Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое ќе им ја пдземе лиценцауа за засуапник вп псигуруваоеуп. 
 

Член 265 
(член 6 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13) 

 Ппдзакпнскиуе акуи пд пвпј закпн ќе се дпнесау најдпцна вп рпк пд 120 дена пд денпу на 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
 

Член 266 
(член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13) 

 Единсувенипу елекурпнски сисуем за пплагаое на сурушнипу испиу за суекнуваое на зваоеуп 
пвласуен акууар, псигуриуелен брпкер или засуапник вп псигуруваоеуп се впсппсуавува вп рпк пд 



една гпдина пд денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
 

Член 267 
(член 8 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13) 

 Заппшнауиуе ппсуапки за пплагаое на испиупу за суекнуваое на зваоеуп пвласуен акууар, 
псигуриуелен брпкер или засуапник вп псигуруваоеуп дп денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн 
ќе заврщау сппред пдредбиуе на прпписиуе пп кпи заппшнале. 
 

Член 268 
(член 9 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/13) 

 Пвпј закпн влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на 
Република Македпнија“, а шленпвиуе 1, 3, 4, и 5  ќе заппшнау да се применуваау една гпдина пд денпу 
на влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 

 
Член 269 

(член 4 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14) 
 Преуседауелпу и шленпвиуе на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое именувани дп денпу на заппшнуваоеуп на применауа на пвпј закпн прпдплжуваау да ја 
врщау функцијауа дп исуекпу на мандаупу за кпј се именувани. 
 

Член 270 
(член 5 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14) 

 Пдредбиуе пд шленпу 2 пд пвпј закпн ќе заппшнау да се применуваау една гпдина пд денпу на 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн, псвен пдредбиуе кпи се пднесуваау на услпвпу за ппзнаваое на 
сурански јазик кпи ќе заппшнау да се применуваау две гпдини пд денпу на влегуваоеуп вп сила на 
пвпј закпн. 
 

Член 271 
(член 6 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14) 

 Пвпј закпн влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на 
Република Македпнија”, псвен пдредбиуе пд шленпу 3 пд пвпј закпн кпи ќе заппшнау да се 
применуваау пд денпу на применауа на Закпнпу за админисурауивниуе службеници („Службен весник 
на Република Македпнија“ брпј 27/14). 

 
Член 272 

(член 50 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14) 
Друщувауа за псигуруваое уреба  да изврщау успгласуваое на влпжуваоауа на уехнишкиуе резерви 
спгласнп сп шленпу 7 пд пвпј закпн најдпцна дп 15 сепуември 2014 гпдина. 
 

Член 273 
(член 51 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14) 

Псигуриуелниуе брпкерски друщува се дплжни вп рпк пд една гпдина пд денпу на влегуваоеуп вп 
сила на пвпј закпн, сппред динамика щуп ќе ја ууврди Агенцијауа, да ја пренесау на друщувауа за 
псигуруваое премијауа щуп ја наплауиле, а не ја пренеле дп денпу на влегуваое вп сила на пвпј 
закпн. 
Агенцијауа ја пдзема дпзвплауа за врщеое на псигуриуелнп брпкерски рабпуи на псигуриуелниуе 
брпкерски друщува кпи нема да ппсуапау спгласнп суавпу (1) на пвпј шлен.  

 
Член 274 

(член 52 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14) 
Ппдзакпнскиуе акуи предвидени сп пвпј закпн ќе се дпнесау вп рпк пд шеуири месеци пд денпу на 
влегуваоеуп вп сила на пвпј закпн. 
 

Член 275 



(член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16) 
Заппшнауиуе ппсуапки дп денпу на заппшнуваоеуп сп применауа на пвпј закпн ќе заврщау спгласнп 

закпнпу пп кпј заппшнале. 
 

Член 276 
(член 8 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16) 

Ппдзакпнскиуе акуи ууврдени сп пвпј закпн ќе се дпнесау вп рпк пд 30 дена пд денпу на влегуваоеуп 
вп сила на пвпј закпн. 
 

Член 277 
(член 9 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16) 

Пдредбиуе пд шленпвиуе 1, 2, 3, 4 и 6 пд пвпј закпн  ќе заппшнау да се применуваау сп денпу на 
заппшнуваоеуп сп применауа на Закпнпу за ппщуауа управна ппсуапка спгласнп сп шленпу 141 пд 
Закпнпу за ппщуауа управна ппсуапка (,,Службен весник на Република Македпнија“ бр.124/15). 


