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Врз основа на член 158-ѕ точка 1, член 154 став 1 точка 3 а во врска со членот 152 од Законот за 
супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 
98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на ден 10.03.2011 година, го донесе 
следниот 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во 

осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, 
осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување 

 
 

Општи одредби 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење регистри на: 
1. застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурително 

брокерски друштва и банки од страна на друштвата за осигурување и реосигурување (во 
понатамошниот текст: друштвата за осигурување); 

2. осигурителни брокери од страна на осигурително брокерски друштва и 
3. застапници во осигурувањето од страна на друштвата за застапување во осигурувањето. 

 
 

Регистри кои ги водат друштвата за осигурување 
Член 2 

(1) Друштвата за осигурување се должни да водат регистар на: 
1. застапници во осигурувањето; 
2. друштва за застапување во осигурувањето; 
3. осигурително брокерски друштва и 
4. банки кои имаат дозвола за вршење работи на застапување во осигурување. 

 
(2) Покрај одредбите од став (1) на овој член, друштвата за осигурување се должни да водат 
регистар и на сите останати субјекти кои врз основа на исклучоците предвидени во членовите 133 
став (2) и 135 став (2) од Законот за супервизија на осигурување, во име и за сметка на друштвата за 
осигурување вршат работи поврзани со продажба и нудење полиси за осигурување. 
 
(3) Регистрите од став (1) и (2) на овој член се јавни и истите во електронски облик се објавуваат на 
електронската (веб) страница на друштвото за осигурување. 
 
 

Регистри кои ги водат осигурително брокерските друштва 
Член 3 

(1) Осигурително брокерските друштва се должни да водат регистар на осигурителни брокери кои 
се во редовен работен однос во осигурителното брокерско друштво. 
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(2) Регистарот од став (1) на овој член е јавен и истиот во електронски облик се објавува на 
електронската (веб) страница на осигурително брокерското друштво. 

 
 

Регистри кои ги водат друштвата за застапување во осигурување 
Член 4 

(1) Друштвата за застапување во осигурување се должни да водат регистар на: 
1. застапници во осигурувањето кои се во редовен работен однос во друштвото за 

застапување во осигурувањето. 
2. застапници во осигурувањето кои врз основа на друг правен однос со друштвото за 

застапување во осигурувањето вршат работи на застапување во осигурувањето. 
 
(2) Регистарот од став (1) на овој член е јавен и истиот во електронски облик се објавува на 
електронската (веб) страница на друштвото за застапување во осигурувањето. 

 
 

Упис на податоци во соодветните регистри 
Член 5 

(1) Уписот на податоци во соодветниот регистар од член 2 став (1), член 3 став (1) и член 4 став (1) 
од овој правилник се врши врз основа на: 

1. решение (дозвола, согласност, лиценца) издадено од Агенцијата за супервизија на 
осигурување;  

2. склучен договор за застапување во осигурувањето, односно договор за вршење 
осигурително брокерски работи со соодветниот субјект или друг договор; 

3. поднесено барање и соодветна документација од страна на субјектот за промена на 
податоците кои се запишуваат во регистарот. 
 

(2) Уписот на податоци во соодветниот регистар од член 2 став (2) од овој правилник се врши врз 
основа на: 

1. склучен договор со лицето кое, врз основа на исклучоците предвидени во членовите 133 
став (2) и 135 став (2) од Законот за супервизија на осигурување, во име и за сметка на 
друштвата за осигурување врши работи поврзани со продажба и нудење полиси за 
осигурување; 

2. поднесено барање и соодветна документација од страна на субјектот за промена на 
податоците кои се запишуваат во регистарот. 
 

(3) Сите промени на податоците кои се внесени во соодветниот регистар се забележуваат на начин 
што кон податокот којшто се менува задолжително се наведува и датумот на престанување на 
важење на стариот податок, датумот на почетокот на важење на новиот податок и содржината на 
новиот податок. 
 
 

Содржина на регистрите 
Член 6 

Во Регистрите од член 2 став (1) и (2), член 3 став (1) и член 4 став (1) од овој правилник се 
запишуваат најмалку следниве податоци: 
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 Целосен назив на друштвото за застапување во осигурувањето, осигурително 
брокерското друштво, банката, односно друг субјект и неговото/нејзиното  седиште, 

 Целосно име и презиме на застапникот во осигурувањето, осигурителниот брокер и 
негова адреса на живеење, 

 Број на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца 
за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски 
работи (датум на издавање на дозволата/лиценцата и во кои класи на осигурување) 
и повикување на РБС издаден од Агенцијата; 

 Име и презиме на одговорното лице во друштвото/лиценциран застапник во 
осигурувањето, осигурителен брокер, односно друго лице и негов евентуално РБС; 

 Телефонски број и број на телефакс; 

 Електронска адреса и адреса на интернет-страницата на друштвото за застапување 
во осигурувањето, осигурително брокерското друштво, банката, односно друг 
субјект; 

 Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно 
осигурително брокерски работи; 

 Други податоци за идентификација на субјектот. 
 

 
Завршни одредби 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
 
 
 

    Бр. 0101-1101/3   Претседател на Советот на експерти 

10.03. 2011 година 
 
 
 
 
 
 

д-р Климе Попоски 
 
 
 
 
 

 
 


