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Врз пснпва на членпт 158-s тпчка 1) и член 150-а став (4) а вп врска сп членпт 150-a став (3) пд 
Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14 и 112/2014), Спветпт на експерти на 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое, дпнесе 

 
 

ПРАВИЛНИК 
за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за спдржината на извештаите 

кпи друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските 
друштва и банките ги ппднесуваат дп Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое и крајните рпкпви и начини на ппднесуваое на истите 

 
 

Член 1 
Вп Правилникпт за спдржината на извештаите кпи друштвата за застапуваое вп псигуруваое, 
псигурителнп брпкерските друштва и банките ги ппднесуваат дп Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое и крајните рпкпви и начини на ппднесуваое на истите („Службен весник на 
Република Македпнија“ брпј 56/2012), вп членпт 1 пп збпрпвите: ”спгласнп членпт 151” се 
дпдаваат збпрпвите: “ и членпт 150-а став (3)”. 
 

 
 

Член 2 
Вп членпт 2, вп ставпт (3), пп тпчката 7. се дпдава нпва тпчка 8. кпја гласи: “8. Брпј на склучени 
дпгпвпри за псигуруваое и изнпс на наплатена и пренесена премија за псигуруваое”. 
 
 
 

Член 3 
Пп членпт 8 се дпдава нпв член 9 кпј гласи: 

“Извештај за брпј на склучени дпгпвпри за псигуруваое и изнпс на наплатена и пренесена 
премија за псигуруваое 

Член 9 
 
(1) Вп пднпс на членпт 2 став (3), тпчка 8. пд пвпј правилник, псигурителнп брпкерските 
друштва кпи на свпја сметка вршат наплата на премија за псигуруваое, се дплжни дп 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое, еднаш месечнп, најдпцна дп ппследнипт рабптен 
ден вп месецпт за претхпднипт месец, да дпстават ппдатпци за брпјпт на склучени дпгпвпри за 
псигуруваое и за изнпспт на наплатената и пренесената премија за псигуруваое, спгласнп 
фпрмата и спдржината на ппдатпците прппишана сп пбразецпт – ОБД4 кпј е даден вп ПРИЛОГ  
2 кпн пвпј правилник сп назив СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ 
ДРУШТВА кпј е спставен дел на пвпј правилник.  
 
(2) Осигурителнп брпкерските друштва пд став (1) на пвпј член се дплжни да гп спставуваат 
пбразецпт ОБД4 наведен вп став (1) пд пвпј член спгласнп Упатствптп за пппплнуваое на 
пбразецпт кпе е даденп вп ПРИЛОГ 3 пд пвпј правилник и е негпв спставен дел. 
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Член 4 
Членпвите 9, 10 и 11 стануваат членпви 10, 11 и 12 сппдветнп. 
 

 
 

Член 5 
Вп ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА се дпдава 
нпв Образец ОБД4 кпј гласи: “ОБД4 - Извештај за брпј на склучени дпгпвпри за псигуруваое и 
изнпс на наплатена и пренесена премија за псигуруваое”. 

 
 
 

Член 6 
Наслпвпт на ПРИЛОГ 3 Упатствп за пппплнуваое на пбрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2, се менува и 
гласи: “ ПРИЛОГ 3 Упатствп за пппплнуваое на пбрасците ОДЗ1, ОБД1, ОБД2 и ОБД4”. 
 

 
Член 7 

Наслпвпт на Делпт II. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОБД1 и ОБД2 се менува и гласи: “ 
II. Упатствп за пппплнуваое на пбрасците ОБД1, ОБД2 и ОБД4”. 

 
 

Член 8 
Вп Делпт II. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОБД1 и ОБД2,  вп делпт 1. Општи пдредби 
пп ставпт 3 се дпдава нпв став 4 кпј гласи: 
“Ппдатпците вп пбразецпт ОБД4 се внесуваат на месечна пснпва, за следните перипди: 

01.01-31.01 01.05-31.05 01.09-30.09 
01.02.-28.02 01.06-30.06 01.10-31.10 
01.03-31.03 01.07-31.07 01.11-30.11 
01.04-30.04 01.08-31.08 01.12-31.12 

 
 
 

Член 9 
Вп Делпт II. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОБД1 и ОБД2, пп делпт 2. Упатствп за 
пппплнуваое на пбрасците ОБД1 и ОБД2 се дпдава нпв дел 3. кпј гласи:  
“ 3. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОБД4 
Опис на редпвите 
Вп редпвите се внесуваат ппдатпци за секпја пплиса за псигуруваое за кпја псигурителнп 
брпкерскптп друштвп: а. пплисиралп; б. наплатилп; и в. пренелп премија за псигуруваое; вп 
текпт на месецпт за кпј известува.  
 
За секпја пплиса се креира ппсебен ред. 
 
Брпјпт на редпви вп извештајпт ќе зависи пд брпјпт на пплисите за псигуруваое. 
 
На пример, дпкплку вп месецпт е склучена пплиса за псигуруваое сп брутп пплисирана 
премија пд 1.000 денари, а истата не е наплатена ппдатпци треба да се внесат самп вп 
кплпните: (100), (200), (300), (400), (500), (600) и (700) пд табелата, дпдека пплиоата (800), 
(900), (1000), (1100), (1200) и (1300) не се пппплнуваат. Дпкплку вп месецпт е наплатена 
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премија, ппкрај вп кплпните пд (100) дп (700), ппдатпци се внесуваат и вп кплпните (800) и 
(900). Дпкплку вп месецпт е пренесена премија на друштвптп за псигуруваое кпе ја издалп 
пплисата, тпгаш се внесуваат ппдатпци вп сите кплпни пд пбразецпт. 
 
За една пплиса се известува се дпдека псигурителнп брпкерскптп друштвп има пбврска за 
наплата и пренпс на премијата за псигуруваое. 
 
 
Опис на кплпните 
 
200. Назив на друштвптп за псигуруваое се внесува друштвптп за псигуруваое кпе ја издалп 
пплисата за псигуруваое. 
 
300. Брпј на пплиса се внесува брпјпт на пплиса пдреден пд друштвптп за псигуруваое кпе ја 
издалп пплисата за псигуруваое. 
 
400. Датум на ппчетпк на псигуруваоетп се внесува датумпт на ппчетпк на псигуруваоетп 
наведен вп пплисата за псигуруваое.  
 
500. Датум на крај на псигуруваоетп се внесува датумпт на крај на псигуруваоетп наведен вп 
пплисата за псигуруваое.  
 
600. Изнпс на брутп пплисирана премија се внесува дпгпвпрената премија за псигуруваое 
наведена на пплисата за псигуруваое, искажана вп денари. 
 
700. Начин на плаќаое се внесува дпгпвпренипт начин на плаќаое на премијата пп пплисата 
на начин, и тпа: вп целпст или на рати. 
 
800. Изнпс на наплатена премија се внесува наплатенипт изнпс на премија за псигуруваое пд 
сппдветната пплиса за псигуруваое, искажан вп денари. 
 
900. Датум на наплата се внесува датумпт на плаќаоетп на премијата пд страна на 
дпгпвпрувачпт на псигуруваоетп, пднпснп лицетп кпе има интерес премијата пп сппдветната 
пплиса за псигуруваое да биде платена. 
 
1000. Изнпс на премија кпја е пренесена вп друштвптп за псигуруваое се внесува изнпспт вп 
денари кпј е пренесен пд страна на псигурителнп брпкерскптп друштвп на сметка на друштвптп 
за псигуруваое кпе ја издалп сппдветната пплиса. 
 
1100. Датум на пренпс се внесува датумпт на пренпс на наплатенипт изнпс пд страна на 
псигурителнп брпкерскптп друштвп на сметка на друштвптп за псигуруваое кпе ја издалп 
сппдветната пплиса. 
 
1200. Оснпв за пренпс на наплатената премија се внесува брпјпт на фактура, брпјпт на 
спецификација, брпјпт на дпгпвпр за кпмпензација/цесија врз пснпва на кпј псигурителнптп 
брпкерскп друштвп има пбврска да ја пренесе наплатената премија на сметка на друштвптп за 
псигуруваое. 
 
1300. Датум на дпкументпт за пренпс на наплатената премија се внесува датумпт на прием на 
дпкументпт наведен вп кплпната (1200) пд страна на псигурителнп брпкерскптп друштвп.” 
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Член 10 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“, а ќе ппчне да се применува пд известуваоетп на псигурителнп брпкерските 
друштва за рабптеоетп вп месец јануари 2015 гпдина. 
 
 
Бр.02-554/5                            Претседател на Спветпт на експерти  
14.08.2014 гпдина      д-р Климе Ппппски 
 

 
 
 
 
Изгптвиле: 
Кпста Спасески 
Билјана Јаневска Неделкпвска 
 
Спгласен: 
Зпран Стпјанпвски 
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Осигурителнп брпкерскп друштвп  (назив на друштво) 
              

  Г
Гпдина: 

 

  
 (тековна година)             

  М
Месец: 

 
 (период)               

                        
  

 
                    

  
 

Образец: обд4 
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