ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.44 од 05.04.2011 година

Член 1
Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008 и 67/10), во членот 15 по ставот (1)
се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Паричните средства на име акционерски капитал на друштвото за
осигурување не смеат да потекнуваат од заем и истите не смеат да бидат предмет
на какви било други оптоварувања.“
Ставот (2) станува став (3).
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите:
„став (3)“.
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „став 2 и став 3“ се заменуваат со
зборовите: „ставите (3) и (4)“.
Ставот (5) станува став (6).
Член 2
По членот 21-а се додава нов член 21-б, кој гласи:
„Член 21-б
Одредбите од оваа глава соодветно се применуваат и на друштвата
застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерските друштва.“
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Член 3
Во членот 23 став (4) по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
„8) за кое Агенцијата со решение одбила да издаде согласност за вршење на
функцијата член на орган на управување и тоа најмалку во период од една
година по датумот на донесување на решението за одбивањето на барањето за
добивање на согласност.“
Член 4
Во членот 40 став (1) точката 3 се менува и гласи:
„3) друштвото за осигурување писмено ја извести Агенцијата за супервизија на
осигурување дека ќе престане да врши работи на осигурување;“.
Член 5
Во членот 49 став (1) по точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:
„6) името на застапникот во осигурувањето , називот на друштвото за
застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерското друштво,
доколку договорот за осигурување е склучен преку застапник, друштво за
застапување односно осигурително брокерско друштво;
7) потребни дејствија кои треба да ги преземе осигуреникот во случај на
настанување на осигурениот случај во насока на реализација на оштетено
побарување до друштвото за осигурување;“.
Точката 6 станува точка 8.
Член 6
Во членот 50 став (1) по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2) назив, правен статус, седиште, адреса и контакт телефон на друштвото за
застапување во осигурувањето или осигурително брокерското друштво, во случај
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кога договорот за осигурување е склучен преку друштво за застапување во
осигурувањето или осигурително брокерско друштво;“.
Точките 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 3, 4, 5, 6 и 7.
По точката 7 која станува точка 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои
гласат:
„9) начин на поднесување на оштетено побарување до друштвото за
осигурување, а во случај кога договорот за осигурување е склучен преку
осигурително брокерско друштво и известување на осигуреникот за неговата
можност да побара помош од страна на осигурително брокерското друштво во
случај на настанување на осигурениот случај;
10) начин на поднесување на приговор, односно жалба против работењето на
друштвото за осигурување, друштвото за застапување во осигурувањето, односно
осигурително брокерското друштво и начин на вонсудско решавање на спорови
меѓу договорните страни и
11) органот надлежен за супервизија врз работењето на друштвото за
осигурување.“
Член 7
Во членот 51 став (1) точка 1 на крајот од реченицата се додаваат зборовите:
„преку средствата за јавно информирање“.
Член 8
Во членот 70 став (2) зборовите: „годишната сметка“ се заменуваат со зборовите:
„финансиските извештаи“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за
трговските друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.“
Член 9
Во членот 73 став (2) точка 1 зборовите: „при што одделното вложување на
друштвото за осигурување во една недвижност не може да биде поголемо од 10%
од капиталот на друштвото“ се бришат.
Член 10
Во членот 77 се додава нов став (1), кој гласи:
„(1) Гарантниот фонд го сочинуваат ставките кои влегуваат во пресметка на
капиталот од членот 68 на овој закон.“
Ставот (1) станува став (2).
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „став 1“ се заменуваат со зборовите:
„став (2)“.
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите:
„став (3)“.
Член 11
Во членот 87 ставот (5) се менува и гласи:
„Покрај одредбите од ставот (4) на овој член, друштвото за осигурување треба
да ги прилагоди своите вложувања на средствата кои ја покриваат математичката
резерва со своите обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување, чии
износи зависат од промените на девизниот курс на странските валути најмалку до
80%.“
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Член 12
Во членот 88 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Средствата кои ги покриваат техничките резерви можат да бидат во форма
на следниве вложувања:
1) парични средства во благајна и средства на деловните сметки на друштвата за
осигурување (банкарски сметки);
2) депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на
Република Македонија;
3) хартии од вредност што ги издава Република Македонија или Народната банка
на Република Македонија;
4) обврзници и други должнички хартии од вредност за кои гарантира Република
Македонија;
5) обврзници и други должнички хартии од вредност што ги издаваат или за кои
гарантираат единиците на локалната самоуправа на Република Македонија;
6) обврзници и други должнички хартии од вредност со кои се тргува на
регулиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија;
7) обврзници и други должнички хартии од вредност со кои не се тргува на
регулиран пазар на хартии од вредност, ако нивен издавач е правно лице со
седиште во Република Македонија;
8) акции со кои не тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во
Република Македонија;
9) акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност, ако нивен
издавач е правно лице со седиште во Република Македонија;
10) удели во трговски друштва во Република Македонија;
11) удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република
Македонија;
12) долгорочни обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност чиј
издавач е земја членка на Европската унија или земја членка на ОЕЦД;
13) долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е
странски правен субјект од земја членка на Европската унија или земја членка на
ОЕЦД;
14) акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на
регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на Европската унија
или во земјите членки на ОЕЦД;
15) удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на
хартии од вредност во земја членка на Европската унија или земја членка на
ОЕЦД и
16) друг вид на вложување согласно со правилата на Агенцијата за супервизија
на осигурување, под услов тоа да не е во спротивност со членот 89 став (2) на
овој закон.“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Друштвото за осигурување може да користи фјучерс договори, опции и други
деривативни финансиски инструменти, доколку тие овозможуваат обезбедување
од ризици настанати како резултат на флуктуации на девизниот курс, каматните
стапки и други видови на пазарни ризици. Друштвото за осигурување е должно
да ја известува Агенцијата за супервизија на осигурување за употребата на
деривативните инструменти.“
Член 13
Членот 89 се менува и гласи:
„(1) Вложувањата во одделни видови на инструменти согласно со членот 88 став
(1) од овој закон, подлежат на следниве ограничувања:
1) најмногу 20% од средствата кои ги покриваат техничките резерви можат да се
вложат во инструменти на странски издавач надвор од Република Македонија; 2)
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најмногу 3% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструментите од членот 88 став (1) точка 1 на овој закон;
3) најмногу 60% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерв
можат да се вложат во инструментите од членот 88 став (1) точка 2 на овој закон;
4) најмногу 80% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструменти наведени во членот 88 став (1) точки 3 и 4 на
овој закон;
5) најмногу 10% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструменти наведени во членот 88 став (1) точка 5 на
овој закон;
6) најмногу 35% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 6 на
овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не смеат да надминат 5;
7) најмногу 5% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 7 на
овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не смеат да надминат 1%;
8) најмногу 25% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 8 на
овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не смеат да надминат 5%;
9) најмногу 5% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките резерви
можат да се вложат во инструментите наведени во членот 88 став (1) точки 9 и 10
на овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не смеат да надминат 1% и
10) најмногу 20% од вредноста на средствата кои ги покриваат техничките
резерви можат да се вложат во инструментите наведени во членот 88 став (1)
точка 11 на овој закон.
(2) Средствата кои ги покриваат техничките резерви не смеат да се вложуваат во:
1) инструменти со кои не може правно да се располага (кои не може законски да
се отуѓуваат)
2) материјални добра кои ретко се регистрирани на организирани пазари и чија
проценка е несигурна, како на пример антиквитети, уметнички дела и моторни
возила;
3) недвижен имот и било каков удел во недвижен имот освен хартии од вредност
издадени врз основа на хипотека и посредно вложување преку инвестициони
фондови;
4) акции, обврзници и други хартии од вредност издадени од:
- акционер на друштвото за осигурување и
- поврзани лица со лицата наведени во алинејата 1 од оваа точка.“
Член 14
Во членот 100 став (4) зборот „задолжително“ се брише.
Член 15
Во членот 104 став (1) точка 8 точката се заменува со запирка и се додава нова
точка 9, која гласи:
„9) финансиски извештаи.“
Член 16
Во членот 109 став (4) точка 1 зборот „националност“ се заменува со кратенката
„ЕМБГ“.
Член 17
Во членот 112 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Агенцијата за супервизија на осигурување поблиску ги пропишува начинот и
постапката за признавање на квалификации за актуар стекнати во странство.
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Ставовите (4), (5) и (6) стану ваат ставови (5), (6) и (7).
Член 18

Членот 117 се менува и гласи:
„Друштвото за осигурување е должно да води трговски книги, да составува
сметководствени документи, да ги вреднува средствата и обврските, да изготвува
финансиски извештаи и да ја известува јавноста за податоците од финансиските
извештаи согласно со одредбите од Законот за трговските друштва и друг закон,
ако со овој закон поинаку не е уредено.“
Член 19
Насловот пред членот 119 се менува и гласи: „Водење на трговски книги и
изготвување на финансиски извештаи“.
Член 20
Во членот 119 се додава нов став (1), кој гласи:
“(1) Друштвото за осигурување е должно да ги води своите трговски книги и да
изготвува финансиски извештаи во согласност со прописите за сметководство,
освен ако со овој закон поинаку не е определено.“
Ставот (1) станува став (2).
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
“(3) Друштвото за осигурување изготвува финансиски извештаи согласно со
членот 122 од овој закон.“
лен 21
Насловот пред членот 120 и членот 120 се менуваат и гласат:
„Изготвување и доставување на финансиски извештаи и годишен извештај
(1) Друштвото за осигурување изготвува годишна сметка, финансиски извештаи и
годишен извештај за своето работење.
(2) Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на
осигурување да достави неревидирани годишни финансиски извештаи и годишен
извештај за работата на друштвата во претходната деловна година која е еднаква
со календарската година во рок од три месеци од истекот на тековната година.
(3) Друштвото за осигурување кое има преовладувачко влијание во група на
друштва за осигурување е должно да изготвува консолидирани финансиски
извештаи.“
Член 22
Во членот 122 точките 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:
„2) форма и содржина на финансиските извештаи за друштвата за осигурување и
белешки кон извештаите;
3) детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за
осигурување;
4) метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за
изготвување на финансиските извештаи;“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Агенцијата за супервизија на осигурување ги пропишува извештаите од
ставот (1) точки 2, 3 и 5 на овој член, како и начинот и роковите за нивно јавно
објавување.“
Член 23
Членот 123 се менува и гласи:
„(1) Надзорниот орган на друштвото за осигурување е должен да воспостави
внатрешна ревизија како независна организациона единица.
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(2) Надзорниот орган на друштвото за осигурување донесува правила за работа
на внатрешната ревизија.”
Член 24
Во членот 124 ставот (2) се менува и гласи:
“Внатрешната ревизија се спроведува во согласност со меѓународните стандарди
за внатрешна ревизија, кодексот на етичко однесување и правилата за вршење
на внатрешна ревизија.”
Ставот (3) се брише.
Член 25
Во членот 126 ставот (1) се менува и гласи:
„Внатрешните
ревизори изготвуваат годишна програма за работа која ја
одобрува надзорниот орган на друштвото за осигурување.“
Во ставот (3) зборовите: „Органот на управување“ се заменуваат со зборовите:
„Надзорниот орган“.
Член 26
Во членот 127 став (3) зборовите: „органот на управување и“ се бришат.
Во ставот (4) зборовите: „Органот на управување“ се заменуваат со зборовите:
„Надзорниот орган“.
Член 27
Во членот 128 став (1) зборовите: „биде известен“ се заменуваат со зборовите:
„бидат известени надзорниот орган и“.
Член 28
Во членот 129 ставот (1) се менува и гласи:
„Друштвото за осигурување е должно финансиските извештаи и консолидираните
финансиски извештаи да ги поднесе на ревизија. Ревидираните финансиски и
консолидирани финансиски извештаи друштвото е должно да ги достави до
Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 15 дена од денот на
усвојување на извештајот на овластениот ревизор, а најдоцна во рок од четири
месеци по истекот на тековната деловна година за која извештаите се
составуваат.“
Во ставот (2) зборовите: “деловните биланси и годишните извештаи” се
заменуваат со зборовите: ”финансиските извештаи и консолидирани финансиски
извештаи”.
Во ставот (3) алинеја 4 зборовите: “деловните биланси и годишните извештаи” се
заменуваат со зборовите: ”финансиските извештаи и консолидирани финансиски
извештаи”.
Член 29
Во членот 133 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: „(3) Агенцијата за
супервизија на осигурување врши супервизија над субјектите кои ги вршат
работите од ставот (2) на овој член.“
Член 30
Во членот 134 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи :
“(5) Односите меѓу застапникот и друштвото за застапување, односно друштвото
за осигурување се регулираат со договор за застапување во кој задолжително се
наведуваат сите права и одговорности на застапникот во согласност со овој
закон, а особено видовите на работи кои застапникот може да ги врши во име и
за сметка на друштвото за осигурување.”
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Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).
По ставот (8) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи:
“(10) Застапникот во осигурувањето не смее да работи во осигурително брокерско
друштво.”
Член 31
Во членот 134-в по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:
„(3) Во лиценцата за застапник во осигурувањето Агенцијата за супервизија на
осигурување ќе го наведе друштвото, односно друштвата за осигурување за кои
застапникот врши работи на застапување во осигурувањето, како и класите на
осигурување за кои застапникот е овластен да врши работи на застапување
согласно со договорот за застапување склучен со друштвото за осигурување.
(4) Во случај
на раскинување на договорот за застапување склучен меѓу
застапникот и друштвото за осигурување, односно друштвото за застапување во
осигурување, застапникот и друштвото за осигурување се должни за
раскинувањето да ја известат Агенцијата за супервизија на осигурување.“
Во ставот (3) кој станува став (5) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
„3) се раскине договорот за застапување согласно со членот 134 став (5) од овој
закон;“. Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.
Член 32
Во членот 134-е ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Ставот (5) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) Друштвото за застапување во осигурувањето е должно да склучи договор за
осигурување со друштво за осигурување за да ги осигури своите обврски кон
сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за
застапување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен осигурен случај
не смее да биде помал од 250.000 евра и/или во врска со сите осигурени случаи
во една година не смее да биде помал од 500.000 евра.“
По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:
„(5) Договорот за осигурување од ставот (4) на овој член, покрај другото,
задолжително треба да ги содржи видовите на ризици и осигурени случаи кои се
опфатени со осигурителното покритие, како и договорни обврски на друштвото за
осигурување во случај на настанување на ризиците што се предмет на договорот
за осигурување.
(6) Договорот за осигурување од ставот (4) на овој член треба да биде склучен со
друштво за осигурување со кое не е склучен договорот за застапување.
(7) Договорот за осигурување од ставот (4) на овој член задолжително се
обновува и истиот се доставува до Агенцијата за супервизија на осигурување во
рок од 15 дена од денот на неговото склучување/обновување.“
Ставот (6) станува став (8).
Член 33
Во членот 134-ѕ став (3) запирката после бројот „134-е“ се заменува со сврзникот
„и“, а бројот „и 134-з“ се брише.
Член 34
Во членот 135 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Агенцијата за супервизија на осигурување врши супервизија над субјектите
кои ги вршат работите од ставот (2) на овој член.“
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Член 35
Во членот 145 ставови (2) и (3) точка 2 бројот „и 150-а“ се брише.
Во ставот (3) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
„5) друштвото не постапи согласно со наредбата за отстранување
незаконитости од членот 165 на овој закон.“

на

Член 36
Во членот 150 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Договорот за осигурување од ставот (1) на овој член, покрај другото,
задолжително треба да ги содржи видовите на ризици и осигурени случаи кои се
опфатени со осигурителното покритие, како и договорни обврски на друштвото за
осигурување во случај на настанување на ризиците што се предмет на договорот
за осигурување.
(3) Договорот за осигурување од ставот (1) на овој член задолжително се
обновува и истиот се доставува до Агенцијата за супервизија на осигурување во
рок од 15 дена од денот на неговото склучување/обновување.“
Член 37
По членот 150 се додава нов наслов и нов член 150-а, кои гласат:
„Наплата на премија преку осигурително брокерски друштва.
Член 150-а
(1) Осигурително брокерското друштво е должно наплатата на премијата од
страна на осигурениците и наплатата на провизијата од страна на друштвата за
осигурување да ја врши преку посебни банкарски сметки.
(2) Осигурително брокерското друштво е должно да изврши пренос на
наплатената премија од сметките од ставот (1) на овој член на сметка на
друштвото за осигурување најдоцна во рок од 15 дена од денот на наплата на
премијата.
(3) Агенцијата за супервизија на осигурување поблиску го пропишува начинот и
постапката за наплатата и преносот на наплатената премија.“
Член 38
Во членот 153 ставот (2) се менува и гласи:
“Одредбите од членовите 159, 160, 163, 164, 165 и 166 на овој закон соодветно
ќе се применуваат на спроведување на супервизија од ставот (1) на овој закон.”
Член 39
Во членот 158-б став (1) точката 4 се менува и гласи :
“4) донесува подзаконски акти за спроведување на овој закон и другите закони
во нејзина надлежност и други акти во насока на пропишување на услови, начин
и процедури за спроведување на супервизијата;”.
Член 40
Во членот 158-ѕ став (1) точката 1 се менува и гласи :
“1) донесува подзаконски акти за спроведување на овој закон и другите закони
во нејзина надлежност и други акти во насока на пропишување на услови, начин
и процедури за спроведување на супервизијата;”.
Член 41
Во членот 158-љ став (1) точка 2 зборовите: “од член 31” се бришат.
Во точката 6 зборовите: “од член 66” се бришат.“
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Член 42
Во членот 163 став (1) точка 10 точката се заменува со запирка и се додаваат пет
нови точки 11, 12, 13, 14 и 15, кои гласат:
„11) разрешување и именување на членови на орган на управување;
12) разрешување на овластен актуар;
13) промена на внатрешен ревизор;
14) промени во тарифи на премии и услови за осигурување, како и техничките
основи кои се користат за нивно утврдување и
15) субјектите кои ги вршат работите од членовите 133 став (2) и 135 став (2) на
овој закон.“
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Друштвото за осигурување е должно на барање на Агенцијата за супервизија
на осигурување да достави и други информации и документи потребни за
спроведување супервизија врз работењето на друштвото, односно вршење на
други надлежности од страна на Агенцијата.
(5) Агенцијата за супервизија на осигурување ја пропишува содржината на
известувањата од ставот (1) на овој член.“
Член 43
Во членот 164 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
„5) поднесување на предлог за покренување на прекршочна постапка, односно
изрекување на прекршочна санкција;“.
Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.
Член 44
Во членот 165 став (1) точка 5 зборовите: „деловните биланси“ се заменуваат со
зборовите: „финансиските извештаи“.
Член 45
Во членот 167 став (1) точка 1 на крајот од реченицата се додаваат зборовите:
„односно потребното ниво на гарантен фонд“.
Во точката 8 зборовите: „кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои
ја покриваат математичката резерва“ се заменуваат со зборовите: „на
друштвото“.
Во ставот (2) точката 1 се менува и гласи:
“не го обезбедува потребното ниво на маргина на солвентност согласно со членот
75 или 76 од овој закон, не прифати мерки за обезбедување на потребното ниво
на маргина на солвентност од членот 106 на овој закон, односно доколку не
достигне минимална ликвидност согласно со членот 74 точка 8 од овој закон;“.
Во точката 2 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „односно не ја
одржува вредноста на гарантниот фонд од членот 77 на овој закон“.
Член 46
Во членот 168 став (1) точката 7 се менува и гласи:
„се докаже дека друштвото учествува во преземање на дејствија за перење пари
и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.“
Член 47
Насловот пред членот 168-а и членот 168-а се бришат.
Член 48
Во членот 200 ставовите (3) и (4) се бришат.
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Член 49
По членот 225 се додава нов ДЕЛ ДВАНАЕСЕТТИ-а кој гласи: “ЗАШТИТА НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ”.
Член 50
По членот 225 се додаваат три нови члена 225а, 225-б и 225-в, кои гласат:
“Претставки на осигуреници
Член 225-а
Во случај кога осигуреникот, односно корисникот на осигурувањето смета дека
друштвото за осигурување не се придржува кон одредбите од договорот за
осигурување, истиот може да достави претставка до:
1) соодветната организациона единица надлежна за решавање на спорови меѓу
договорни страни во рамките на друштвото за осигурување;
2) службата за внатрешна ревизија во друштвото за осигурување;
3) организацијата за заштита на потрошувачи и
4) Агенцијата за супервизија на осигурување.
Примена на посебен закон
Член 225-б
Заштита на правата на осигурениците и другите корисници на осигурување се
врши согласно со Законот за потрошувачите, освен за прашањата кои се
однесуваат на обврската за чување на доверливи податоци на кои се
применуваат одредбите на овој закон.
Вонсудско решавање на спорови
Член 225-в
(1) Друштвата за осигурување се должни да воспостават систем, интерни
процедури
и
постапки
за
вонсудско
решавање
на
спорови
меѓу
осигурениците/корисниците на осигурувањето и друштвата за осигурување.
(2) Друштвото за осигурување е должно да се произнесе по претставката
доставена од осигуреникот/договарачот на осигурувањето во рок од 30 дена од
денот на поднесување на претставката.
(3) Друштвата за осигурување се должни во условите за осигурување да го
наведат начинот на вонсудско решавање на споровите.
(4) Друштвата за осигурување се должни да водат регистар на доставени и
решени претставки од ставот (1) на овој член.
(5) Друштвата за осигурување се должни да ја известуваат Агенцијата за
супервизија на осигурување за бројот и исходот од доставените и решените
претставки од ставот (1) на овој член. “
Член 51
Во членот 235-а став (1) по зборовите: „член 237“ се додаваат броевите „237-а,
237-б, 237-в и 237-г“.
Член 52
Членот 236 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му
се изрече за прекршок на друштво за осигурување, ако:
1) врши активности спротивно на членовите 3 став (1), 4 и 6 од овој закон;
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2) врши работи на осигурување за класи на осигурување за кои нема дозвола од
Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 33 став (1) од овој
закон;
3) започне да врши работи на осигурување кај земја членка спротивно на членот
54 ставови (1) и (2) од овој закон;
4) основа филијала во странска земја без дозвола од Агенцијата за супервизија
на осигурување согласно со членот 58 став (2) од овој закон;
5) ги прекршува обврските за чување на доверливи податоци согласно со членот
108 ставови (1) и (2) од овој закон;
6) овозможи вршење на работи на застапување во осигурувањето од страна на
лице кое нема лиценца односно дозвола спротивно на одредбите од членовите
134-в став (1) и 134д став (1) на овој закон;
7) работи спротивно на одредбите од членот 144 на овој закон;
8) одбие да соработува со Агенцијата за супервизија на осигурување при
спроведување на супервизија и не ја даде на увид целокупната документација
согласно со членот 160 став (3) од овој закон и
9) не постапува по решение на Агенцијата за супервизија на осигурување во
предвидениот рок.
(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
друштвото за осигурување.
(3) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и
забрана за вршење на должност на одговорното лице во друштвото за
осигурување во времетраење од една до три години.“
Член 53
По членот 236 се додаваат десет нови члена 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д,
236-ѓ, 236-е, 236-ж, 236-з и 236-ѕ, кои гласат:
„Член 236-а
(1) Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на осигурително брокерско друштво, ако:
1) работи спротивно на одредбите од членовите 147, 148 ставови (4) и (5), 150,
150-а, 151, 152 став (3) и 156-а став (2) на овој закон и
2) не постапува по решение на Агенцијата за супервизија на осигурување во
предвидениот рок.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
осигурителното брокерско друштво.
(3) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и
забрана за вршење на должност на одговорното лице во осигурителното
брокерско друштво во времетраење од една до три години.
Член 263-б
(1) Глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на друштво за застапување во осигурувањето, ако:
1) работи спротивно на одредбите од членовите 134-а став (4), 134- б став (1),
134-е ставови (3), (4) и (5), 134-ж ставови (1) и (2), 134-и став (1), 134-ј став (2)
и 152 став (4) на овој закон и
2) не постапува по решение на Агенцијата за супервизија на осигурување во
предвидениот рок.
(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
друштвото за застапување во осигурувањето.
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(3) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и
забрана за вршење на должност на одговорното
лице во друштвото за
застапување во осигурувањето во времетраење од една до три години.
Член 236-в
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на осигурителен брокер ако работи спротивно на одредбите
од членовите 49 до 52, 136 став (1), 137 став (2), 140, 141 став (1), 142 став (1)
и (4), 143, 154-а и 154б на овој закон.
Член 236-г
Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на застапник во осигурувањето ако работи спротивно на
одредбите од членовите 49 до 52, 154-а став (1), 154-б, 134 став (8) и 134-б
ставови (1) и (2) на овој закон.
Член 236-д
(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на правно лице, ако:
1) се осигури во странство спротивно на членот 2 од овој закон;
2) врши работи на осигурување спротивно на забраната од членот 8 од овој
закон;
3)стекне акции во друштво за осигурување без претходна согласност од
Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 18 ставови (1) и (2)
од овој закон;
4) не ја извести Агенцијата согласно со членот 18 став (7) од овој закон;
5) врши дејност застапување во осигурувањето спротивно на одредбите од членот
134-д став (1) на овој закон и
6) врши осигурително брокерски работи спротивно на одредбите од членот 145
став (1) на овој закон.
(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
правното лице.
(3) Покрај глобата за прекршокот од ставот (1) точка 1 на овој член, ќе се изрече
и забрана за вршење на дејност на правното лице во времетраење од три до пет
години.
(4) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и
забрана за вршење на должност на одговорното лице во правното лице во
времетраење од една до три години.
Член 236-ѓ
Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе се
изрече за прекршок на банката, брокерското друштво или берзата, доколку
постапи спротивно на одредбите од членот 18 став (4) или 134-ж став (3) на овој
закон.
Член 236-е
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на физичко лице, ако:
1) врши работи на осигурување спротивно на забраната од членот 8 на овој
закон;
2) не ја извести Агенцијата согласно со членот 18 став (7) од овој закон;
3) ги прекршило обврските за чување на доверливи податоци согласно со членот
108 од
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овој закон;
4) врши работи на застапување спротивно на членот 134-в став (1) од овој
закон и
5) врши осигурително брокерски работи спротивно на забраната од членот 136
став (2) на овој закон.
(2) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и
забрана за вршење на должност на физичкото лице во времетраење од една до
три години.
Член 236-ж
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на:
1) ревизор ако веднаш не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за
околностите од членот 130 на овој закон и
2) овластениот актуар ако веднаш не ја извести Агенцијата за супервизија на
осигурување за околностите од членот 116 став (8) на овој закон.
(2) Покрај глобата за прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе се
изрече забрана за вршење дејност на ревизорот, односно овластениот актуар во
времетраење од една до три години.
Член 236-з
Надлежен орган за изрекување на прекршочни санкции од членовите 236, 236-а,
236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-ѓ, 236-е, 236-ж и 236-ѕ на овој закон е
надлежниот суд.
Член 236-ѕ
Кога прекршокот од членовите 236, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-ѓ,
236-е, 236-ж и 236-з на овој закон е сторен исклучиво сторителот за себе или за
друго лице да прибави имотна корист, надлежниот суд може да изрече глоба во
висина до 25.000 евра во денарска противвредност.“
Член 54

Членот 237 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршок на друштво за осигурување, ако:
1) не ја одржува вредноста на акционерскиот капитал согласно со членот 15 став
(5) од овој закон;
2) не изготвува план за работа и не го доставува до Агенцијата за супервизија на
осигурување согласно со членот 38 став (4) од овој закон;
3) работи спротивно на одредбите од членовите 49 до 52 од овој закон;
4) изврши измени без да добие согласност согласно со членот 66 став (1) од овој
закон;
5) не формира резерви на сигурност согласно со членот 70 од овој закон;
6) не го одржува потребното ниво на маргина на солвентност согласно со членот
75 или 76 од овој закон;
7) не ја одржува вредноста на гарантниот фонд согласно со членот 77 од овој
закон;
8) не издвои средства кои ги покриваат техничките резерви согласно со членот 80
од овој закон и не ги вложува средствата кои ги покриваат техничките резерви,
согласно со членовите 86 до 89 од овој закон;
9) не издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, или не управува
со средствата кои ја покриваат математичката резерва, согласно со членовите 90
до 98 од овој закон;
10) не ги реосигури обврските од договорите согласно со членот 99 од овој закон;
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11) не води трговски книги и не изготвува годишни
извештаи согласно со
членовите 117 до 121 од овој закон, или работи спротивно на прописите донесени
врз основа на членот 122 од овој закон;
12) не ја организира внатрешна ревизија согласно со членовите 123 до 128 од
овој закон;
13) финансиските извештаи ги поднесе на ревизија до друштво за ревизија за кое
не добило согласност од Агенцијата согласно со членот 129 став (3) од овој закон
и до Агенцијата не ги достави извештаите од ревизијата во предвидениот рок
согласно со членот 129 став (1) од овој закон;
14) не достави извештај до Агенцијата за супервизија на осигурување во
согласност со членот 168-д став (1) од овој закон и
15) не ги достави потребните информации од членот 168-д став (2) на овој закон.
(2) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за
осигурување.
(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и прекршочна
санкција забрана за вршење на должност на одговорното лице во друштвото за
осигурување најмногу во траење од 30 дена.“
Член 55
По членот 237 се додаваат четири нови члена 237-а, 237-б, 237-в и 237-г, кои
гласат:
„Член 237-а
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на друштво за осигурување, ако:
1) не ја известува Агенцијата за супервизија на осигурување за податоците
согласно со членот 104 од овој закон;
2) не воспоставуваат и одржуваат бази на податоци согласно со членот 109 став
(2) на овој закон;
3) не назначи овластен актуар во рок од два месеци од денот на упис на
друштвото во трговскиот регистар согласно со членот 113 став (1) од овој закон;
4) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за разрешување на
овластениот актуар согласно со членот 115 став (4) од овој закон;
5) не поднесе годишна сметка до Агенцијата за супервизија на осигурување во
предвидениот рок согласно со членот 120 став (1) од овој закон и
6) не ја известува Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот
163 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за
осигурување.
(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и прекршочна
санкција забрана за вршење на должност на одговорното лице во друштвото за
осигурување најмногу во траење од 30 дена.“
Член 237-б
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на осигурително брокерското друштво ако не изврши пренос на
наплатената премија согласно со членот 150-а став (2) на овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во осигурителното
брокерско друштво.
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Член 237-в
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на осигурително брокерско друштво, односно на друштво за
застапување во осигурувањето ако не ја известува Агенцијата за супервизија на
осигурување согласно со членот 151 од овој закон, во рокови и на начин
согласно со прописите донесени врз основа на членот 154 став (1) точка 4 од овој
закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во осигурителното
брокерско друштво односно на друштво за застапување во осигурувањето.
(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и прекршочна
санкција забрана за вршење на должност на одговорното лице во осигурителното
брокерско друштво, односно на друштво за застапување во осигурувањето
најмногу во траење од 30 дена.
Член 237-г
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на член на органот на управување или надзорниот орган на друштвото
за осигурување, ако:
1) не го извести надзорниот орган на друштвото за осигурување согласно со
членот 26 од овој закон;
2) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 30
став (3) од овој закон;
3) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот
163 став (2) од овој закон и
4) на посебната управа не и овозможи пристап до целокупната документација на
друштвото за осигурување согласно со членот 168г ставови (1) и (2) од овој
закон.“
Член 56
Се овластува Законодавно -правната комисија на Собранието на Република
Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за супервизија на
осигурување.
Член 57
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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