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Врз основа на член 158-s точка 1), а во врска со 

член 66 став (2), член 129 став (2), (3) и (4) и член 134ж 

од Законот за супервизија на осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 

88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014   

153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување на 

седницата одржана на ден 28.9.2017 година, донесе  

  

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА 

И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА 

ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ ОД СТРАНА НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА  

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ СОГЛАСНО 

ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ  

  

Член 1  

Во Правилникот за  начинот, постапката и 

документацијата потребна за добивање согласности од 

страна на Агенцијата за супервизија на осигурување 

согласно Законот за супервизија на осигурување 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

164/2012), во Делот I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ, во членот 

1, во првата, втората и третата алинеја зборот: 

“претходна” се брише.  

По четвртата алинеја се додаваат две нови алинеи 

кои гласат: ”  

- согласност за вршење работи на застапување 

во осигурување од страна на банка;  

- согласност за вложување на друштво за 

осигурување во акции или удели во друго правно лице 

кои изнесуваат повеќе од 10% од капиталот на 

друштвото за осигурување.“  

  

Член 2  

Во Делот II.  ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

ИЗМЕНА НА СТАТУТ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУ- 

ВАЊЕ, во членот 2, во ставот (1) зборот: “претходна” се 

брише.  

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се 

доставува исклучиво на пропишаниот образец: 

“Барање за добивање согласност за измена на статут 

(Образец БСС)” кој е даден во Прилог 1 од овој 

правилник и е негов составен дел.  

Ставот (2) станува став (3).  

Во ставот (2) кој станал став (3), во точката 1 

зборовите: “донесување нов статут” се бришат.  

По зборовите: “органот на управување” се додаваат 

зборовите: “односно надзорниот орган”.  

На крајот на реченицата, по точката се додава нова 

реченица која гласи: “Одлуката односно Предлог 

Одлуката за измена и/или дополнување на статутот 

задолжително треба да содржи Предлог текст на 

измените и/или дополнувањето на статутот на 

друштвото и образложение на потребата за измени 

и/или дополнување на статутот на друштвото;”  

Точките 2 и 3 се бришат.  

Точките 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3 и 4.   

По точката 6 која станала точка 4 се додава нова 

точка 5 која гласи:”  

5. Доказ за платен надоместок за издавање 

согласност за измена на статут на друштво за 

осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата.”  

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).  

Во ставот (3) кој станал став (4) зборовите: “новиот 

статут, односно” се бришат.  

Во ставот (4) кој станал став (5) зборовите: 

“донесување на нов статут, односно” се бришат.  

  

Член 3  

Насловот на членот 3 се менува и гласи:” III. ИЗ- 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ 

НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ”.  

Во членот 3, ставот (1) се заменува со нов став (1) 

кој гласи:  

“За издавање на согласност за вршење на 

функцијата член на орган на управување (член на 

управен одбор и извршен член на одбор на директори) 

во друштво за осигурување, до Агенцијата се доставува 

барање за добивање согласност за вршење на 

функцијата член на орган на управување.”   

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 

исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за 

добивање согласност за вршење на функцијата член на 

орган на управување во друштво за  осигурување  

(Образец Б-СОУ)” кој е даден во Прилог 2 од овој 

правилник и е негов составен дел.” Ставот (2) станува 

став (3).  

Ставот (2) кој станал став (3) се менува и гласи:  

“(3) Кон барањето од став (1) на овој член, 

друштвото за осигурување ја доставува следната 

документација:  

1. Одлука на надлежен орган на друштвото за 

осигурување за именување на член/ови на Управниот 

одбор, односно за именување на извршен член/ови на 

Одборот на директори, која задолжително ќе содржи 

одредба според која Одлуката ќе влезе во сила по 

добивање согласност од страна на Агенцијата. Во 
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Одлуката се наведува мандатот за кој се именува 

предложениот член, имајќи ги предвид одредбите од 

статутот на друштвото за осигурување кои се 

однесуваат на траење на мандатот на членовите на 

органот на управување. Кон Одлуката треба да се 

достави и образложение за причините за именување на 

лицето предложено за член на органот на управување, 

како и придобивките на друштвото од неговото 

именување;   

2. Пополнет Прашалник за член на орган на 

управување на друштво за осигурување на соодветен 

пропишан образец кој е даден во Прилог 3 од овој 

правилник и е негов составен дел;  

3. Уверение/Диплома за завршено високо 

образование на лицето предложено за член на органот 

на управување;  

4. Доказ дека лицето предложено за член на 

органот на управување има 3 години работно искуство 

на раководни места во друштво за осигурување, 

односно 5 години работно искуство на раководни места 

во банка или во друга финансиска институција од 

сличен обем на активности како друштво за 

осигурување. Како доказ за исполнување на овој услов 

се доставува потврда од правното лице (работодавец) 

каде лицето го стекнало работното искуство, со 

наведување на работните задачи кои лицето ги 

извршувало и периодот на неговиот ангажман во 

субјектот, а на барање на Агенцијата и други 

дополнителни докази (копија од договори за 

вработување, одлуки, докази од Агенција  за 

вработување, Централен регистар или други надлежни 

институции);   

5. Изјава на лицето предложено за член на 

органот на управување дека не е член на орган на 

управување, надзорен орган или прокурист во друго 

друштво за осигурување или во друго трговско 

друштво;    

6. Документ - информација од Централен 

регистар на Република Македонија, за тоа каде лицето 

предложено за член на орган на управување на 

друштвото за осигурување е член на орган на 

управување, надзорен орган, прокурист или лице со 

посебни права и одговорности во други правни лица со 

седиште во Република Македонија;  

7. Изјава на лицето предложено за член на 

органот на управување дека не извршувало функција на 

лице со посебни права и одговорности во друштво за 

осигурување или друго правно лице над кое е отворена 

стечајна постапка;  

8. Доказ дека лицето предложено за член на 

органот на управување не е поврзано лице со правно 

лице во кое друштвото за осигурување директно или 

индиректно поседува сопственост на повеќе од 10% од 

капиталот или правата на глас  во тоа правно лице, и 

тоа:  

8.1 Изјава на лицето предложено за член 

на органот на управување дека не е поврзано 

лице со правно лице во кое друштвото за 

осигурување директно или индиректно 

поседува; сопственост на повеќе од 10% од 

капиталот или правата на глас  во тоа правно 

лице;  

8.2 Доказ од Централен депозитар за 

хартии од вредност односно друг јавен 

регистар за тоа каде лицето предложено за 

член на орган на управување поседува акции 

во други правни лица;  

8.3 Доказ од Централен регистар односно 

друг јавен регистар, за тоа каде лицето 

предложено за член на орган на управување 

поседува удели во други правни  

лица;   

8.4 Доказ од Централен регистар односно 

друг јавен регистар, за тоа каде лицето 

предложено за член на орган на управување е 

член на орган на управување, надзорен орган, 

прокурист или лице со посебни права и 

одговорности во други правни лица;  

9. Изјава на лицето предложено за член на 

органот на управување дека не работело спротивно на 

одредбите од Законот за спречување перење пари и 

други приноси од казниво дело и финансирање на 

тероризам;  

10. Изјава на надлежен орган на друштвото за 

осигурување дека лицето предложено за член на 

органот на управување ќе биде во постојан работен 

однос во друштвото за осигурување како член на орган 

на управување на друштвото, односно изјава на 

основачите/акционери на друштвото за осигурување 

дека лицето предложено за член на органот на 

управување ќе биде во постојан работен однос во 

друштвото за осигурување по упис на друштвото во 

Централниот регистар на Република Македонија 

доколку се работи за друштво за осигурување кое е во 

постапка на добивање дозвола за вршење работи на 

осигурување;   

11. Потврда од надлежен суд или друга надлежна 

институција дека против лицето предложено за член на 

органот на управување нема изречена прекршочна 

санкција или казна забрана за вршење на должност од 

определено занимање кое делумно или во целост е 

опфатено во предметот на работење на друштвото;  

12. Важечка дозвола за престој во Република 

Македонија, доколку лицето предложено за член на 

органот на управување е странско физичко лице. 

Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата да 

достави дозвола за престој со обновен датум  пред 

истек на периодот на важност наведен во дозволата;  



 

 

  Стр.   4   -   Бр.   152                                                                                 27   октомври   2017   
  

13. Концепт за управување со ризик oдобрен од 

надзорниот орган на друштвото, за периодот за кој се 

именува за член на органот на управување;  

14. Програма за работа на предложениот член на 

орган на управување, одобрена од надзорниот орган на 

друштвото, за периодот за кој се именува за член на 

органот на управување. Програмата треба да ги содржи 

најмалку следниве работи:  

- Опис на состојбата во која се наоѓа друштвото 

за осигурување во кое лицето е предложено за член на 

органот на управување, вклучувајќи и опис на местото 

и на улогата на тоа друштво на пазарот;  

- Опис на планираните активности во областите 

на работење на друштвото за осигурување за кои 

лицето ќе биде надлежно како член на органот на 

управување согласно со интерните акти на друштвото 

за периодот за кој е предложено лицето и  

15. Доказ за платен надоместок за издавање 

согласност за вршење на функцијата член на орган на 

управување на друштво за осигурување, согласно 

Тарифникот на Агенцијата.” Ставот (3) станува став (4).  

По ставот (3) кој станал став (4) се додаваат два 

нови става (5) и (6) кои гласат:  

“(5) Покрај документацијата наведена во ставот (3) 

од овој член, Агенцијата по службена должност од 

својата евиденција обезбедува доказ дека лицето 

предложено за член на органот на управување во 

друштвото не е член на Советот на експерти на 

Агенцијата и доказ дека Агенцијата со решение не 

одбила да издаде согласност за вршење на функцијата 

член на орган на управување во однос на лицето 

предложено за член на органот на управување, најмалку 

во период од една година од дaтумот на донесување на 

решението за одбивање на барањето.  

(6) Документацијата од ставот (3) точка 6) и точка 8) 

потточки 8.2, 8.3 и 8.4 од овој член, Агенцијата по 

службена должност ќе ја прибави од надлежен јавен 

орган (доколку истата не е поднесена од барателот), за 

што подносителот на барањето како и лицата 

предложени за вршење на функцијата членови на орган 

на управување на друштвото даваат изјава со која ја 

овластуваат Агенцијата во негово име и за негова 

сметка да ги користи податоците содржани во 

Образецот Б-СОУ (Изјавата е составен дел на 

Образецот Б-СОУ) кој е даден во Прилог 2 од овој 

правилник и до Агенцијата доставува доказ за извршена 

уплата на сметка на институцијата надлежна за 

издавање на соодветниот документ  во висина утврдена 

со тарифник пропишан согласно со закон.”  

Ставот (4) станува став (7).  

Во ставот (4) кој станал став (7)  зборовите: “став  

(2)” се заменуваат со зборовите: “став (3), (5) и (6)”. 

Ставот (5) станува став (8).  

Ставот (5) кој станал став (8) се менува и гласи:   

“(8) Најмалку еден од членовите на органот на 

управување на друштвото за осигурување треба да го 

познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо 

и да има постојано живеалиште во Република 

Македонија. Условот лицето да го познава 

македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се 

докажува со завршено школување во Република 

Македонија, а доколку лицето школувањето го 

завршило во странство потребно е да се приложи 

потврда за активно познавање на македонскиот јазик 

издадена од Филолошкиот факултет при Универзитетот 

“Св. Кирил и Методиј” - Катедра за македонски јазик и 

јужнословенски јазици.”.  

Ставот (6) станува став (9).  

Ставот (6) кој станал став (9) се менува и гласи:  

“(9) Агенцијата ќе спроведе интервју со 

предложениот член на орган на управување на 

друштвото за осигурување заради оценка на неговите 

познавања на прописите од областа на осигурувањето 

и/или финансиите, познавањето на друштвото за 

осигурување во кое е предложен за член на орган на 

управување, неговото разбирање за одговорностите и 

надлежностите за органот на управување и стекнатото 

искуство во областа на осигурувањето или финансиите. 

На интервјуто лицето ќе го презентира Концептот за 

управување со ризик и Програмата за работа.”. Ставот 

(7) станува став (10).  

Ставот (7) кој станал став (10) се менува и гласи:  

”(10) При одлучувањето, врз основа на доставената 

документација од став (3), (4), (5), (6) и (7) од овој член 

и спроведеното интервју од став (9), се оценува дали 

предложениот член на орган на управување ги 

исполнува критериумите пропишани со Законот, со кои 

ќе обезбеди сигурно и стабилно управување со 

друштвото, најмалку преку:  

- познавање на прописите од областа на 

осигурувањето  познавање на Законот за супервизија на 

осигурување, Законот за задолжително осигурување во 

сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа 

на овие закони, останатата регулатива и практика која е 

од значење за работењето на друштвото, од аспект на 

работите на осигурување кои ги врши друштвото во кое 

лицето е предложено за член на орган на управување, 

како и карактеристиките и движењата во 

осигурителниот сектор во Република Македонија;  

- поседување на соодветно образование и 

стручност за вршење на функцијата член на орган на 

управување на друштво за осигурување;  - поседување 

соодветно искуство.  

Ставот (8) станува став (11).  

По ставот (8) кој станал став (11) се додава нов став 

(12) кој гласи:  

“(12) Доколку предложеното лице за член на орган 

на управување претходно било член на орган на 

друштвото за осигурување во друго друштво за 



 

 

27  октомври   2017     Бр.   152   -   Стр.   5   

  
  
осигурување се оценува дали од страна на лицето имало 

непочитување на одредбите од Законот за супервизија 

на осигурување, Законот за задолжително осигурување 

во сообраќајот и прописите донесени врз основа на овие 

закони и/или непостапување по мерките изречени од 

Агенцијата, со што биле или се загрозени сигурноста и 

стабилноста на друштвото за осигурување. “ Ставот (9) 

станува став (13).   

Во ставот (9) кој станал став (13) зборовите: “став 7” 

се менуваат со зборовите: “став 10”.  

Ставот (10) станува став (14).  

Ставот (11) станува став (15).  

Во ставот (11) кој станал став (15) зборовите: “став 

10” се менуваат со зборовите: “став 14”.  

По ставот (11) кој станал став (15) се додаваат два 

нови став (16) и (17) кои гласат:  

“(16) Кон барањето за издавање согласност за 

повторно именување на лице кое добило согласност за 

вршење на функцијата член на орган на управување на 

друштво за осигурување (реизбор), друштвото ја 

доставува документацијата од став (3) од овој член, 

освен документите наведени во точките 3 и 4.  

(17) По издавање на согласноста за вршење на 

функцијата член на органот на управување на 

друштвото за осигурување, друштвото за осигурување 

до Агенцијата е должно да достави:  

- Решение за извршен упис на лицето во 

Централниот регистар на Република Македонија. 

Решението се доставува во рок од 5 работни дена од 

денот на извршениот упис;  

- Доказ дека лицето засновало постојан работен 

однос во друштвото за осигурување како член на орган  

на управување во друштвото за осигурување.”  

  

Член 4  

Насловот на членот 4 се менува и гласи:” IV. ИЗ- 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА НАЗИВ  

И/ИЛИ СЕДИШТЕ НА ДРУШТВО ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ”.  

Во членот 4, ставот (1) се заменува со нов став (1) 

кој гласи:  

 “За издавање согласност за измена на назив и/или 

седиште на друштво за осигурување до Агенцијата се 

доставува барање за добивање согласност за измена на 

назив и/или седиште.”   

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 

исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за 

добивање согласност за измена на назив и/или седиште 

(Образец Б-СН/С)” кој е даден во Прилог 4 од овој 

правилник и е негов составен дел.” Ставот (2) станува 

став (3).  

Ставот (2) кој станал став (3) се менува и гласи:  

“(3) Кон барањето од став (1) на овој член, 

друштвото за осигурување доставува Одлука за измена 

на називот, односно седиштето на друштвото донесена 

од надлежен орган на управување на друштвото за 

осигурување која задолжително содржи одредба според 

која истата ќе стапи на сила по добивање на согласност 

од Агенцијата и доказ за платен надоместок за издавање 

согласност за измена на назив и/или седиште на 

друштво за осигурување, согласно Тарифникот на 

Агенцијата. Одлуката задолжително треба да содржи  и  

Образложение за потребата и целта на таквата измена.” 

Ставот (3) станува став (4).  

Во ставот (3) кој станал став (4) зборот: “промена” 

се заменува со зборот: “измена”.  

Ставот (4) станува став (5).  

Во ставот (4) кој станал став (5) зборот: “претходна” 

се заменува со зборот: “добивање” а зборот:  

“промена” се заменува со зборот: “измена”.  

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).  

Во ставот (6) кој станал став (7) зборот: “промена” 

се заменува со зборот: “измена”.    

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).  

Во ставот (7) кој станал став (8) зборот: “промената” 

се заменува со зборот: “измената”.  

Во ставот (8) кој станал став (9) зборовите: “промена 

на називот и седиштето” се заменуваат со зборовите: 

“добивање согласност за измена на називот и/или 

седиштето” a по зборовите: “називот и”  се додава 

зборот: „/или”.  

  

Член 5  

Во Делот V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, во членот 5 по ставот (1) се 

додава нов став (2) кој гласи:  

“(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 

исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за 

добивање согласност за друштво за ревизија (Образец 

БСДР)” кој е даден во Прилог 5 од овој правилник и е 

негов составен дел.”  

Ставот (2) станува став (3).  

Во ставот (2) кој станал став (3) пред точката 1. се 

додава нова точка 1. која гласи:”  

1. Одлука на Собранието на акционери на 

друштвото за осигурување за назначување на друштво 

за ревизија кое ќе врши ревизија на финансиските 

извештаи на друштвото, која задолжително содржи 

одредба според која истата ќе влезе во сила по 

добивање на согласност од Агенцијата; “  

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4 соодветно.  

Во точката 3 која станала точка 4 по зборовите: 

“Институтот на овластени ревизори” на двете места во 
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реченицата се додаваат зборовите: “односно од Советот 

за унапредување и надзор на ревизијата и”.  

По точката 3 која станала точка 4 се додава нова 

точка 5 која гласи: ”  

5. Доказ за платен надоместок за издавање 

согласност за друштво за ревизија, согласно 

Тарифникот на  

Агенцијата.” Ставовите (3) и (4) стануваат 

ставови (4) и (5).  

  

Член 6  

По членот 5 се додава нов Дел VI. и нов член 6 кои 

гласат:  

  

VI. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ РА- 

БОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ  

ОД СТРАНА НА БАНКА  

  

Член 6  

(1) За добивање согласност за вршење работи на 

застапување од страна на банка до Агенцијата се 

доставува Барање за добивање согласност за вршење 

работи на застапување од страна на банка.   

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се 

доставува исклучиво на пропишаниот образец: “Барање 

за добивање согласност за вршење работи на 

застапување во осигурување од страна на банка на 

Образец Б-СЗБ)” кој е даден во Прилог 6 од овој 

правилник и е негов составен дел.  

(3) Кон барањето од став (1) на овој член, банката 

ја доставува следната документација:  

1. Одлука на надлежен орган на банката за 

почнување со вршење работи на застапување во 

осигурување;  

2. Решение/дозвола за основање и работење на 

банката издадено од Народна банка на Република 

Македо- 

нија;  

3. Статут на банката;  

4. Извод од Централен регистар на Република 

Македонија – Тековна состојба за банката;  

5. Акционерска книга на банката;  

6. Доказ дека против банката не е поведена 

стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа:   

6.1 Потврда од Централен регистар 

односно друга надлежна институција дека 

против банката не е поведена стечајна 

постапка или постапка на ликвидација  и  

6.2 Изјава на надлежен орган на банката, 

дека против банката не е покрената стечајна 

постапка или постапка на ликвидација.  

7. Доказ за непостоење на капитална или 

управувачка поврзаност на банката со друштва за 

осигурување, друштва за застапување во осигурување 

или осигурително брокерски друштва, и тоа:   

7.1 Изјава на надлежен орган на банката 

дека банката не е капитално или управувачки 

поврзана со друштва за осигурување, друштва 

за застапување во осигурување или 

осигурително брокерски друштва во 

согласност со Законот за супервизија на 

осигурување;  

7.2 Список на лица кои во банката 

поседуваат, директно или индиректно, повеќе 

од 10% од акциите потпишан од овластено 

лице на банката;   

7.3 доказ од Централен депозитар за 

хартии од вредност, односно друг јавен 

регистар, за тоа кои се иматели на акции во 

банката;   

7.4 Список на правни лица во кои банката 

поседува директно или индиректно повеќе од 

10 % од акциите, односно уделите, потпишан 

од овластено лице на банката;  

7.5 доказ од Централен депозитар за 

хартии од вредност, односно друг јавен 

регистар за тоа каде банката поседува акции во 

други правни лица;  

7.6 доказ од Централен регистар, односно 

друг јавен регистар за тоа каде банката 

поседува удели во други правни лица.   

8. Изјава на надлежен орган на банката дека 

банката не работела спротивно на одредбите од Законот 

за спречување перење пари и други приноси од казниво 

дело и финансирање на тероризам;  

9. Ревизорски извештај од овластено друштво за 

ревизија за последните две деловни години за банката;  

10. Основи на деловна политика на банката со 

образложение, односно анализа на причините за 

започнување со вршење работи на застапување во 

осигурувње, деловните цели на банката и осврт на 

пазарот на кој ќе учествува банката, структура на 

клиентите на банката итн;  

11. Елаборат со проекција за очекувани деловни 

резултати на банката од вршењето работи на 

застапување во осигурување за најмалку тригодишен 

период;  

12. Тарифа за извршени услуги на банката во 

делот на вршење работи на застапување во 

осигурување;  

13. Документација врз основа на која може да се 

констатира дека банката е кадровски, технички и 

организационо оспособена за вршење работи на 

застапување во осигурување;   

14. Одлука на надлежен орган на банката за сите 

вработени кои во банката ќе бидат овластени да вршат 

работи на застапување во осигурување со податоци за 
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лицата и докази дека истите ги исполнуваат условите 

од Законот за супервизија на осигурување (лиценца за 

застапник во осигурување и М1/М2 образец како доказ 

дека лицето е во редовен работен однос во банката);   

15. Одлука на надлежен орган на банката за 

назначување на лице/а кое/и ќе биде одговорно лице во 

банката во делот на вршење работи на застапување во 

осигурување со податоци за лицето и докази дека 

истите ги исполнуваат условите од Законот за 

супервизија на осигурување (лиценца за застапник во 

осигурување и М1/М2 образец како доказ дека лицето е 

во редовен работен однос во банката);  

16. Преддоговор за осигурување од одговорност 

склучен со овластено друштво за осигурување во 

Република Македонија. Договорот треба да биде 

склучен со друштво за осигурување со кое не е склучен 

договорот за застапување во осигурување;  

17. Договор/и за застапување во осигурување 

склучен помеѓу банката и друштвото за осигурување 

(со задолжително наведување на класите на 

осигурување за кои банката е овластена од друштвото 

за осигурување да врши работи на застапување во 

осигурување за друштвото за осигурување и одредба 

според која друштвото за осигурување одговара за 

работењето на банката во делот на вршење работи на 

осигурување согласно склучениот договор за 

осигурување);  

18. Изјава на овластено лице на банката дека 

банката согласно Договорот/ите за застапување во 

осигурување ќе врши работи на застапување во 

осигурување за едно друштво за осигурување или  

евентуално за повеќе друштва за осигурување за 

производи на осигурување кои не си конкурираат;   

19. Изјава на овластено лице на банката дека 

банката до Агенцијата за супервизија на осигурување 

ќе ги доставува податоците пропишани во членот 151 

од Законот за супервизија на осигурување и сите 

останати податоци на барање на Агенцијата;  

20. Доказ за платен надоместок за издавање 

согласност за вршење на  работи на застапување во 

осигурување од страна на банка, согласно Тарифникот 

на  

Агенцијата;  

21. Друга документација на барање на Агенцијата.  

(4) Документацијата од ставот (3) точка 6 

потточка 6.1 и точка 7 потточки 7.3, 7.5 и 7.6 од овој 

член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави 

од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесена 

од банката), за што надлежен орган на банката дава 

изјава со која ја овластува Агенцијата во негово за 

негова сметка да ги користи податоците содржани во 

Образецот Б-СЗБ (Изјавата е составен дел на Образецот 

– БСЗБ) кој е даден во Прилог 6 од овој правилник и до 

Агенцијата доставува доказ за извршена уплата на 

сметка на институцијата надлежна за издавање на 

соодветниот документ  во висина утврдена со тарифник 

пропишан согласно со закон.”  

(5) При одлучувањето по барањето од став (1) од 

овој член, се оценува дали банката ги исполнува 

условите за вршење работи на застапување во 

осигурување согласно Законот  за супервизија на 

осигурување.  

(6) Врз основа на оцената од став (5) од овој член, 

Агенцијата донесува решение за издавање согласност за 

вршење работи на застапување во осигурување од 

страна на банка или за одбивање на барањето, во 

роковите пропишани со Законот.  

  

Член 7  

По новиот член 6 се додава нов дел VII. и нов член  

7 кои гласат:  

  

“VII. СОГЛАСНОСТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА 

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО АКЦИИ ИЛИ  

УДЕЛИ ВО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ КОИ ИЗНЕ- 

СУВААТ ПОВЕЌЕ  ОД  10%  ОД КАПИТАЛОТ НА 

ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

  

Член 7  

(1) За добивање согласност за вложување на 

друштво за осигурување во акции или удели во друго 

правно лице кои изнесуваат повеќе од 10% од 

капиталот на друштвото за осигурување, до Агенцијата 

се доставува барање за вложување на друштво за 

осигурување во акции или удели во друго правно лице 

кои изнесуваат повеќе од 10 % од капиталот на 

друштвото за осигурување (во натамошниот текст: 

капитално вложување).  

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се 

доставува исклучиво на пропишаниот образец: “Барање 

за добивање согласност за вложување на друштво за 

осигурување во акции или удели во друго правно лице 

кои изнесуваат повеќе од 10 % од капиталот на 

друштвото за осигурување (Образец Б-СВ)” кој е даден 

во Прилог 7 од овој правилник и е негов составен дел.  

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член, 

друштвото за осигурување ја доставува следната 

документација:    

1. Одлука на надлежен орган на друштвото за 

осигурување со образложение за причините, целта и 

оправданоста на вложувањето;  

2. Предлог-акт за основање на правното лице (во 

случај кога се основа правно лице);  

3. Ревидирани финансиски извештаи или 

годишни сметки на правното лице во кое се вложува, за 

последните две години;   

4. Податоци за процентот на учество во 

капиталот на правното лице во кое се вложува, како и 

за сопственичката структура на тоа правното лице;   
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5. Податоци за органите на надзор и управување 

на правното лице во кое се вложува;   

6. Податоци за износот на евентуалните 

капитални делови кои правното лице во кое се вложува 

ги поседува во други правни лица;   

7. Изјава на членовите на надзорниот орган на 

друштвото за осигурување дека со капиталното 

вложување не се повредуваат правилата за управување 

со ризик;   

8. Изјава на членовите на надзорниот орган на 

друштвото за осигурување за постоење односно 

непостење поврзаност со останатите лица кои се 

акционери/содружници или лица со посебни права и 

одговорности во правното лице во кое се вложува. Во 

случај на постоење поврзаност, се даваат подетални 

податоци за поврзаните лица и начинот на поврзаност 

на друштвото за осигурување со овие лица;   

9. Друга документација на барање на Агенцијата.   

(4) Доколку друштвото за осигурување со 

капиталното вложување остварува контрола врз 

правното лице, односно се стекнува со мнозински влог 

и/или поседува мнозинство од правата на глас, 

остварува директно или индиректно значително 

влијание врз управувањето и донесувањето на 

политиките и финансиските и деловните одлуки, или се 

стекнува со право да ги назначува и разрешува 

мнозинството членови на органите на управување на 

правното лице, покрај податоците од став (3) од овој 

член, друштвото за осигурување доставува и:    

- податоци за основната дејност на правното 

лице и за идните планови за развој;   

- постојни или планирани вложувања во други 

правни лица во земјата или странство;   

- податоци за супервизорскиот орган надлежен 

за работењето на правното лице;   

- податоци за начинот на идентификување, 

мерење, следење и контрола на трансакциите со 

институцијата и за начинот на воспоставување и 

одржување соодветни системи за управување со ризик, 

внатрешна контрола како и за известување и 

сметководство;   

- податоци за начинот на обезбедување на 

потребните информации и податоци за изработка на 

консолидирани извештаи и начинот на проверка на 

точноста и веродостојноста на информациите и 

податоците добиени од правното лице.   

(5) При одлучувањето врз основа на доставената 

документација од став (3) и став (4) од овој член, 

Агенцијата го оценува влијанието кое ќе го има 

капиталното вложување во правното лице врз 

целокупното работење на друштвото за осигурување, 

од аспект на негово сигурно и стабилно работење, 

најмалку преку исполнувањето на следните 

критериуми:    

- финансиската состојба на друштвото за 

осигурување овозможува остварување на планираното 

капитално вложување, при што друштвото за 

осигурување ќе ги почитува пропишаните правила за 

управување со ризик;   

- системите за внатрешна контрола и за 

известување и сметководство овозможуваат 

управување со ризиците присутни на ниво на целата 

група чиј член е или ќе биде друштвото за осигурување;    

- сопственичката и управувачката структура на 

правното лице во која се вложува нема негативно 

влијание врз работењето на друштвото за осигурување;   

- постоењето блиски врски на правното лице во 

кое се вложува со други лица не го отежнува 

извршувањето ефикасна супервизија;    

- друштвото за осигурување може да ги 

обезбеди сите потребни информации и податоци за 

изработка на консолидирани извештаи на групата и да 

воспостави систем за проверка на точноста и 

веродостојноста на добиените податоци и информации 

од институцијата во која се вложува (доколку 

друштвото за осигурување е предмет на консолидирана 

супервизија);   

- друштвото за осигурување има соодветен 

систем за управување со ризици, внатрешна контрола, 

известување и сметководство за идентификување, 

мерење, следење и контрола на трансакциите со 

институцијата во која се вложува;   

(6) При одлучувањето во врска со издавањето 

согласност за вложување на друштво за осигурување во 

акции или удели во друго правно лице кои изнесуваат 

повеќе од 10 % од капиталот на друштвото за 

осигурување, Агенцијата може да го контактира 

надлежниот супервизорски орган на тоа правно лице, 

заради размена на информации и податоци и заради 

утврдување заеднички пристап за консолидирана 

супервизија.    

(7) Врз основа на оценката од став (5) од овој 

член, Агенцијата донесува решение за издавање 

согласност за вложување на друштво за осигурување во 

акции или удели во друго правно лице кои изнесуваат 

повеќе од 10 % од капиталот на друштвото за 

осигурување или носи решение за одбивање на 

барањето, во роковите пропишани со Закон.   

  

Член 8 

Делот VI. Станува Дел VIII.  

  

Член 9 

Членот 6 станува член 8.   

  

Член 10 Членот 6 кој 

станал член 8 се менува и гласи:   

  

“Член 8  
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(1) Кон барањата за издавање согласности од член 

1 од овој правилник, се доставуваат податоци за 

овластено лице за контакт со Агенцијата (име и 

презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на 

електронска пошта).   

(2) Документацијата која се доставува кон 

барањето за издавање согласностите од член 1 од овој 

правилник  треба да да биде во оригинал или копија 

заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од 

овластено лице или од соодветниот надлежен орган, да 

биде чиста, без дополнителни исправки и на 

македонски јазик. Доколку документот што треба да се 

достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се 

доставува и превод на македонски јазик, преведен од 

овластен преведувач и заверен кај нотар.   

(3) Изјавите и прашалниците кои се дел од 

документацијата која се доставува кон барањето за 

издавање согласности од член 1 од овој правилник 

треба да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и 

истите не смеат да бидат постари од шест месеци пред 

денот на поднесување на барањето за издавање 

согласност.  

(4) Доколку законодавството на земјата од која 

доаѓа странското лице поинаку ја регулира материјата 

во врска со документацијата која се доставува кон 

барањето за издавање согласност од член 1 од овој 

правилник, треба да се приложи соодветен документ, 

или правно мислење од адвокат, со кој ќе може да се 

потврди разликата во регулативата, односно ќе се 

обезбеди друг релевантен документ со кој би се 

потврдило исполнувањето на предвидената законска 

обврска.  

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање 

согласности од член 1 од овој правилник со комплетна 

документација. Под комплетна документација се 

подразбира документацијата пропишана со овој 

правилник, документацијата која дополнително е 

побарана од Агенцијата, како и соодветните документи, 

податоци и информации, кои треба да се добијат од 

надлежни домашни и странски институции, за 

одлучување по барањето.  

  

Член 11  

Пред Прилогот 1 се додаваат два нови Прилога 1 и 2 

кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов 

составен дел.  

Прилогот 1 станува Прилог 3.  

По Прилогот 1 кој станал Прилог 3 се додаваат 4 

нови прилога Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6 и Прилог 7 

кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов 

составен дел.  

  

Член 12  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.   

  

Бр. 02-476/7  Совет на експерти  

28 септември 2017 година  Претседател,  

Скопје   Климе Попоски, с.р.  
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