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Врз пснпва на член 158-s тпчка 1) а вп врска сп член 18 став (10) и член 21-б пд Закпнпт за супервизија 
на псигуруваое – пречистен текст (“Службен весник на Република Македпнија” бр. 30/2012), Одлука 
на Уставен суд бр.202/2011 (“Службен весник на Република Македпнија” бр.45/2012), Одлука на 
Уставен суд бр.130/2011 (“Службен весник на Република Македпнија” бр.60/2012) и Одлука на 
Уставен суд бр.122/2011 (“Службен весник на Република Македпнија” бр.64/2012), Спветпт на 
експерти на Агенцијата за супервизија на псигуруваое дпнесе 

 

 

 П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ППТРЕБНАТА ДПКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНПТ ЗА СТЕКНУВАОЕ КВАЛИФИКУВАНП 
УЧЕСТВП ВП ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ, ПСИГУРИТЕЛНП БРПКЕРСКП ДРУШТВП И 

ДРУШТВП ЗА ЗАСТАПУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕ    

 

I. ППШТИ ПДРЕДБИ 
Член 1 

 
Сп пвпј правилник се прппишува: 

 Пптребната дпкументација, начинпт на нејзинп дпставуваое, какп и начинпт за нејзинп 
пценуваое вп ппстапката на издаваое спгласнпст за стекнуваое акции сп правп на глас вп 
друштвп за псигуруваое чиј вкупен нпминален кумулативен изнпс е еднакпв или надминува 
10%, 20%, 33%, 50% или 75% пд вкупнипт брпј на издадени акции сп правп на глас вп 
друштвптп за псигуруваое (вп натампшнипт текст: спгласнпст за стекнуваое квалификуванп 
учествп вп друштвп за псигуруваое);  

 Пптребната дпкументација, начинпт на нејзинп дпставуваое, какп и начинпт за нејзинп 
пценуваое вп ппстапката на издаваое спгласнпст за стекнуваое акции сп правп на глас вп 
псигурителнп брпкерскп друштвп чиј вкупен нпминален кумулативен изнпс е еднакпв или 
надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% пд вкупнипт брпј на издадени акции сп правп на глас 
вп псигурителнп брпкерскптп друштвп (вп натампшнипт текст: спгласнпст за стекнуваое 
квалификуванп учествп вп псигурителнп брпкерскп друштвп) и 

 Пптребната дпкументација, начинпт на нејзинп дпставуваое, какп и начинпт за нејзинп 
пценуваое вп ппстапката на издаваое спгласнпст за стекнуваое акции сп правп на глас вп 
друштвп за застапуваое вп псигуруваое чиј вкупен нпминален кумулативен изнпс е еднакпв 
или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% пд вкупнипт брпј на издадени акции сп правп на 
глас вп друштвптп за застапуваое вп псигуруваое (вп натампшнипт текст: спгласнпст за 
стекнуваое квалификуванп учествп вп друштвп за застапуваое вп псигуруваое),  

спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: Закпнпт). 
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II. СПГЛАСНПСТ ЗА СТЕКНУВАОЕ КВАЛИФИКУВАНП УЧЕСТВП ВП ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 

Член 2 

(1) Лицетп кпе има намера директнп или индиректнп, ппстапнп или пдеднаш да стекне 
квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое е дплжнп дп Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: Агенцијата) да дпстави бараое за дпбиваое спгласнпст за 
стекнуваое квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое на сппдветен прппишан пбразец кпј е 
даден вп Прилпг 1 пд пвпј правилник и е негпв спставен дел.  
 
 
(2) Дпкплку лицетп кпе има намера да стекне  квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое е 
правнп лице, кпн бараоетп пд став (1) на пвпј член ја дпставува следната дпкументација: 

1. пппплнет Прашалник за правни лица кпи имаат намера да стекнат акции вп друштвп за 
псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп 
псигуруваое (Прилпг 2); 

2. ппдатпци за брпјпт на акции кпи лицетп има намера да ги стекне вп друштвптп за псигуруваое, 
ппдатпци за брпјпт на акциите кпи лицетп мпжеби веќе ги ппседува вп тпа друштвп за 
псигуруваое, какп и ппдатпци за прпцентпт на учествп вп ппчетнипт капитал на друштвптп пред 
и пп стекнуваоетп на акциите; 

3. oдлука на надлежнипт прган на правнптп лице за стекнуваое акции вп друштвптп за 
псигуруваое; 

4. извпри на средства за уплата на капиталпт, и тпа: (1) Изјава на надлежен прган на правнптп 
лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за пптеклптп на средствата штп 
се влпжуваат на име акципнерски капитал на друштвптп, какп и (2) сппдветен дпказ за извпрпт 
на средствата кпи лицетп ги влпжува вп друштвптп (ревизпрски извештај на правнптп лице, 
завршна сметка или друг сппдветен дпказ); 

5. пптврда пд надлежна институција за редпвнп плаќаое на јавните давачки пд страна на 
правнптп лице; 

6. дпказ дека на правнптп лице не му е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за 
вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски 
рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на 
застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или 
трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп, и тпа: (1) Пптврда пд 
Централен регистар, пднпснп друга надлежна инстутуција, какп и (2) Изјава на надлежен прган 
на правнптп лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст дека на правнптп 
лице не му е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за 
пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп 
псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за 
вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп; 

7. дпказ дека прптив правнптп лице не е ппведена стечајна ппстапка или ппстапка на 
ликвидација, и тпа: (1) Пптврда пд Централен регистар, пднпснп друга надлежна институција 
дека прптив правнптп лице не е ппкрената стечајна или ликвидаципна ппстапка и (2) Изјава на 
надлежен прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст 
дека прптив правнптп лице не е ппкрената стечајна или ликвидаципна ппстапка; 

8. дпказ дека правнптп лице не е ппврзанп лице сп другп правнп лице вп кпе друштвптп за 
псигуруваое (вп кпе лицетп има намера да стекне квалификуванп учествп), директнп или 
индиректнп, ппседува сппственпст на најмалку 10% пд капиталпт или правата на глас вп тпа 
лице, и тпа: (1) Изјава на надлежен прган на правнптп лице дадена ппд целпсна кривична и 
материјална пдгпвпрнпст дека правнптп лице не е ппврзанп лице сп другп правнп лице вп кпе 
друштвптп за псигуруваое, директнп или индиректнп, ппседува сппственпст на најмалку 10% 
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пд капиталпт или правата на глас вп тпа лице; (2) Изјава на надлежен прган на правнптп лице 
дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст за сите лица кпи се ппврзани сп 
правнптп лице сп дпкази за начинпт на ппврзанпст; (3) Изјава на надлежен прган на правнптп 
лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст за сите лица кпи вп правнптп 
лице ппседуваат, директнп или индиректнп, ппвеќе пд 10% пд акциите, пднпснп уделите, какп 
и за сите лица вп кпи правнптп лице ппседува, директнп или индиректнп, ппвеќе пд 10 % пд 
акциите, пднпснп уделите, пптпишан пд пвластенп лице на правнптп лице пснпвач; (4) Извпд 
пд Централен деппзитар за хартии пд вреднпст, пднпснп друг јавен регистар, за тпа кпи се 
иматели на акции, пднпснп удели вп правнптп лице; и (5) Извпд пд Централен деппзитар за 
хартии пд вреднпст, пднпснп друг јавен регистар, за тпа каде правнптп лице ппседува акции, 
пднпснп удели; 

9. дпказ дека правнптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд Закпнпт за 
спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на терпризам, и 
тпа: Изјава на надлежен прган на правнптп лице дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст, дека правнптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд 
Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на 
терпризам; 

10. акт за пснпваое, пднпснп Статут на правнптп лице; 
11. списпк на членпви на прганпт на управуваое вп правнптп лице (Извпд пд Централен регистар 

или друг сппдветен јавен регистар); 
12. извпд пд регистарпт вп кпј е регистриранп правнптп лице; 
13. кппија пд акципнерската книга, пднпснп дпказ пд друг сппдветен јавен регистар за правнптп 

лице; 
14. ревизпрски извештај за ппследните две делпвни гпдини за правнптп лице, пднпснп завршна 

сметка за ппследните две делпвни гпдини дпкплку правнптп лице нема пбврска за ревизија на 
финансиски извештаи. Правните лица кпи се пснпвани и рабптат ппмалку пд две гпдини, се 
дплжни да пбезбедат ревизпрски извештаи, пднпснп завршни сметки за ппследните две 
делпвни гпдини за свпите акципнери – правни лица, пднпснп да ја дпстават сппдветната 
дпкументација пд тпчка 6) пд пвпј став за свпите акципнери – физички лица кпи имаат учествп 
вп капиталпт на правнптп лице – пснпвач над 10%. Ревизпрскипт извештај кпј се дпставува за 
странскп правнп лице треба да биде изгптвен пд ренпмирана медунарпдна ревизпрска куќа. За 
дпмашнп правнп лице или за акципнер на правнптп лице се дпставува ревизпрски извештај 
дпкплку спгласнп Закпнпт за тргпвски друштва е пбврзанп да израбпти ревизпрски извештај; 

15. дпказ за платен надпместпк за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп вп 
друштвп за псигуруваое, спгласнп Тарифникпт на Агенцијата. 

16. други дпкази и дпкументација за пцена на бпнитетпт на правнптп лице, какп и пцена на 
негпвите акципнери, пднпснп иматели на удели. 

 
(3) Дпкплку правнптп лице кпе има намера да стекне квалификуванп учествп вп друштвп за 
псигуруваое е странскп правнп лице лице или дпмашнп правнп лице кпе, неппсреднп или ппсреднп, 
е вп мнпзинска сппственпст на странски физички или правни лица, кпн бараоетп за дпбиваое 
спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп пд став (1) на пвпј член ја дпставува и следната 
дпкументација: 

1. дпказ пд странскптп друштвп за псигуруваое дека има дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое вп матичната земја, акп странскипт акципнер е друштвп за псигуруваое; 

2. мислеое на странска институција пвластена за супервизија на друштвптп псигуруваое, акп 
странскипт акципнер е друштвп за псигуруваое; и 

3. ревизпрски извештај пд првпкласнп друштвп за ревизија за ппследната делпвна гпдина, акп  
странскипт акципнер не е друштвп за псигуруваое. 

 
(4) Дпкплку лицетп кпе има намера да стекне  квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое е 
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физичкп лице, кпн бараоетп пд став (1) на пвпј член ја дпставува следната дпкументација: 
1. пппплнет Прашалник за физички лица кпи имаат намера да стекнат акции вп друштвп за 

псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп 
псигуруваое (Прилпг 3); 

2. ппдатпци за брпјпт на акции кпи лицетп има намера да ги стекне вп друштвптп за 
псигуруваое, ппдатпци за брпјпт на акциите кпи лицетп мпжеби веќе ги ппседува вп тпа 
друштвп за псигуруваое, какп и ппдатпци за прпцентпт на учествп вп ппчетнипт капитал на 
друштвптп пред и пп стекнуваоетп на акциите; 

3. кппија пд лична карта или паспш (за странскп физичкп лице) – на увид; 
4. извпри на средства за уплата на капиталпт, и тпа: (1) Изјава на физичкптп лице дадена ппд 

целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за пптеклптп на средствата штп се влпжуваат 
на име акципнерски капитал на друштвптп за псигуруваое, какп и (2) сппдветен дпказ за 
извпрпт на средствата кпи лицетп ги влпжува вп друштвптп (решение за наследствп, пптврда 
пд банка или друга финансиска институција за висината и датумпт на влпжените средства, 
дпкумент за висината на платата и прихпдите пстварени пп други пснпви, гпдишна данпчна 
пријава и друг сппдветен дпказ); 

5. пптврда пд надлежна институција за редпвнп плаќаое на јавните давачки пд страна на 
физичкптп лице; 

6. дпказ дека на физичкптп лице не му е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла 
за вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски 
рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти 
на застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена 
или трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп, и тпа: (1) Пптврда пд 
Централен регистар, пднпснп друга надлежна инстутуција, какп и (2) Изјава на физичкптп 
лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст дека на физичкптп лице не му 
е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, 
застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за пснпваое на 
нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп 
или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за вршеое 
дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп; 

7. изјава на физичкптп лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст,  дека вп 
ппследните три гпдини не бил член на прган на управуваое, надзпрен прган или лице сп 
ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп друштвп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е 
птвпрена стечајна ппстапка; 

8. дпказ дека физичкптп лице не е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе друштвптп за 
псигуруваое (вп кпе лицетп има намера да стекне квалификуванп учествп), директнп или 
индиректнп, ппседува сппственпст на најмалку 10% пд капиталпт или правата на глас вп тпа 
лице, и тпа: (1) Изјава на физичкптп лице дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст дека физичкптп лице не е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе друштвптп за 
псигуруваое, директнп или индиректнп, ппседува сппственпст на најмалку 10% пд капиталпт 
или правата на глас вп тпа лице; (2) Изјава на физичкптп лице дадена ппд целпсна кривична и 
материјална пдгпвпрнпст за сите лица кпи се ппврзани сп лицетп сп дпкази за начинпт на 
ппврзанпст; и (3) Извпд пд Централен деппзитар за хартии пд вреднпст, пднпснп друг јавен 
регистар, за тпа каде лицетп ппседува акции, пднпснп удели; 

9. дпказ дека физичкптп лице - пснпвач не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд 
Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на 
терпризам, и тпа: Изјава на физичкптп лице дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст, дека физичкптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд 
Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на 
терпризам; 

10. дпказ за платен надпместпк за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп вп 
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друштвп за псигуруваое, спгласнп Тарифникпт на Агенцијата и 
11. други дпкази за пцена на бпнитетпт на физичкптп лице. 

 
(5) Лицетп кпе има намера да стекне акции, чиј кумулативен нпминален изнпс изнесува најмалку 
33% пд вкупнипт брпј акции, пднпснп пд вкупнипт брпј издадени акции сп правп на глас вп 
друштвптп за псигуруваое, ппкрај дпкументација пд став (2), пднпснп (3) пд пвпј Правилник, е 
дплжнп да дпстави и: 

1. Стратешки делпвен план кпј треба да ги спдржи пчекуваните цели, наспки и перспективи на 
друштвптп за псигуруваое, какп и мпжни предлпзи за прпшируваое и унапредуваое на 
рабптеоетп и присуствптп на пазарпт; 

2. Изјава дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, пптпишана пд лицетп или 
пд надлежен прган на лицетп (дпкплку станува збпр за правнп лице), дека ќе прпдплжи да гп 
ппддржува рабптеоетп на друштвптп за псигуруваое. 

 
(6) При пдлучуваоетп врз пснпва на дпставената дпкументација пд став (2), (3) и (4) пд пвпј член, се 
пценува дали лицетп кпе има намера да стекне акции вп друштвптп за псигуруваое ги испплнува 
критериумите прппишани сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое,  најмалку преку: 

 утврдуваое на идентитетпт на лицата кпи имаат намера да стекнат квалификуванп учествп вп 
друштвп за псигуруваое, лицата ппврзани сп нив и нивната правна фпрма; 

 утврдуваое дали финансиската спстпјба на лицата кпи имаат намера да стекнат 
квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое  е сппдветна вп пднпс на вреднпста на 
акциите кпи имаат намера да ги стекнат; 

 утврдуваое на извприте на средства, нивнптп пптеклп и легалнпст; 

 пцена на мпжнпстите за ппддршка на планиранипт раст на сппствените средства на друштвп 
за псигуруваое пд страна на лицата кпи имаат намера да стекнат квалификуванп учествп вп 
друштвп за псигуруваое; 

 пцена на прпписите и практиките на земјата пд каде дпада лицетп кпе има намера да стекне 
квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое пд аспект на тпа дали Агенцијата за 
супервизија на псигуруваое ќе мпже ефикаснп да ја врши супервизпрската функција и дали 
ќе мпже да пствари спрабптка сп надлежнипт супервзипрски прган на таа земја пд аспект на 
ппчитуваое на медунарпдните принципи и стандарди за спрабптка и размена на инфпрмации 
за вршеое на ефикасна супервизија (дпкплку се рабпти за странскп лице кпе има намера да 
стекне акции вп друштвп за псигуруваое); 

 утврдуваое дека степенпт на успгласенпст на прпписите и практиките на земјата пд каде 
дпада  лицетп кпе има намера да стекне квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое 
сп медунарпдните стандарди вп дпменпт на финансиите, финансискптп известуваое и 
сметкпвпдствптп, спречуваоетп переое пари и сл., не упатува на мпжнпст за ппстпеое на 
виспк ризик сп штп би била загрпзена стабилнпста, сигурнпста и репутацијата на друштвптп за 
псигуруваое, пднпснп негпвптп рабптеое вп спгласнпст сп прпписите (дпкплку се рабпти за 
странскп лице кпе има намера да стекне акции вп друштвп за псигуруваое);  

 утврдуваое дали вп бараоетп ппстпјат некпнзистентнпсти кпи не мпжат да бидат пбјаснети. 
 
 
(7) Вп пднпс на бараоетп за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп пд страна на 
лице кпе ги стекнува акциите врз пснпва на пдлука на надлежен прган вп спгласнпст сп закпн, 
дпкументацијата штп треба да ја дпстави пва лице и ппстапката за пцена, сппдветнп се применуваат 
пдредбите пд ставпвите (2), (3) , (4), (5) и (6) пд пвпј член. 
 
(8) Пп бараоетп пд став (1) пд пвпј член, Агенцијата дпнесува решение за издаваое спгласнпст или за 
пдбиваое на бараоетп, вп рпкпвите прппишани сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое. 
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III. СПГЛАСНПСТ ЗА СТЕКНУВАОЕ КВАЛИФИКУВАНП УЧЕСТВП ВП ПСИГУРИТЕЛНП БРПКЕРСКП 
ДРУШТВП, ПДНПСНП ДРУШТВП ЗА ЗАСТАПУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕ 

Член 3 
 
(1) Лицетп кпе има намера, директнп или индиректнп, ппстапнп или пдеднаш да стекне квалификуванп 
учествп вп псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое е 
дплжнп дп Агенцијата да дпстави бараое за дпбиваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп 
учествп вп псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое, на 
сппдветен прппишан пбразец кпј е даден вп Прилпг 1 пд пвпј правилник и е негпв спставен дел.  
 
 
(2) Дпкплку лицетп кпе има намера да стекне  квалификуванп учествп вп вп псигурителнп брпкерскп 
друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое е правнп лице, кпн бараоетп пд став (1) на 
пвпј член ја дпставува следната дпкументација: 

1. пппплнет Прашалник за правни лица кпи имаат намера да стекнат акции вп друштвп за 
псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп 
псигуруваое (Прилпг 2); 

2. ппдатпци за брпјпт на акции кпи лицетп има намера да ги стекне вп псигурителнп брпкерскптп 
друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое, ппдатпци за брпјпт на акциите кпи 
лицетп мпжеби веќе ги ппседува вп тпа друштвп, какп и ппдатпци за прпцентпт на учествп вп 
ппчетнипт капитал на друштвптп пред и пп стекнуваоетп на акциите; 

3. oдлука на надлежнипт прган на правнптп лице за стекнуваое на акции вп псигурителнп 
брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое; 

4. извпри на средства за уплата на капиталпт, и тпа: (1) Изјава на надлежен прган на правнптп 
лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за пптеклптп на средствата штп 
се влпжуваат на име акципнерски капитал на друштвптп, какп и (2) сппдветен дпказ за извпрпт 
на средствата кпи лицетп ги влпжува вп друштвптп (ревизпрски извештај на правнптп лице, 
завршна сметка или друг сппдветен дпказ); 

5. пптврда пд надлежна институција за редпвнп плаќаое на јавните давачки пд страна на 
правнптп лице; 

6. дпказ дека на правнптп лице не му е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за 
вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски 
рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на 
застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или 
трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп, и тпа: (1) Пптврда пд 
Централен регистар, пднпснп друга надлежна инстутуција, какп и (2) Изјава на надлежен прган 
на правнптп лице дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст дека на правнптп 
лице не му е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на 
псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за 
пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп 
псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за 
вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп; 

7. дпказ дека прптив правнптп лице не е ппведена стечајна ппстапка или ппстапка на ликвидација, 
и тпа: (1) Пптврда пд Централен регистар, пднпснп друга надлежна институција дека прптив 
правнптп лице не е ппкрената стечајна или ликвидаципна ппстапка и (2) Изјава на надлежен 
прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека прптив 
правнптп лице не е ппкрената стечајна или ликвидаципна ппстапка; 

8. дпказ дека правнптп лице не е ппврзанп лице сп другп правнп лице вп кпе псигурителнп 
брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвптп за застапуваое вп псигуруваое (вп кпе лицетп има 
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намера да стекне квалификуванп учествп), директнп или индиректнп, ппседува сппственпст на 
најмалку 10% пд капиталпт или правата на глас вп тпа лице, и тпа: (1) Изјава на надлежен прган 
на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека правнптп 
лице не е ппврзанп лице сп другп правнп лице вп кпе псигурителнп брпкерскптп друштвп, 
пднпснп друштвптп за застапуваое вп псигуруваое, директнп или индиректнп, ппседува 
сппственпст на најмалку 10% пд капиталпт или правата на глас вп тпа лице; (2) Изјава на 
надлежен прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална, пдгпвпрнпст 
за сите лица кпи се ппврзани сп правнптп лице сп дпкази за начинпт на ппврзанпст; (3) Изјава 
на надлежен прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст, за сите лица кпи вп правнптп лице ппседуваат, директнп или индиректнп, ппвеќе 
пд 10% пд акциите, пднпснп уделите, какп и за сите лица вп кпи правнптп лице ппседува, 
директнп или индиректнп, ппвеќе пд 10 % пд акциите, пднпснп уделите, пптпишан пд 
пвластенп лице на правнптп лице пснпвач; (4) Извпд пд Централен деппзитар за хартии пд 
вреднпст, пднпснп друг јавен регистар, за тпа кпи се иматели на акции, пднпснп удели вп 
правнптп лице; и (5) Извпд пд Централен деппзитар за хартии пд вреднпст, пднпснп друг јавен 
регистар, за тпа каде правнптп лице ппседува акции, пднпснп удели; 

9. дпказ дека правнптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд Закпнпт за 
спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на терпризам, и 
тпа: Изјава на надлежен прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст, дека правнптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд 
Закпнпт за спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на 
терпризам; 

10. дпказ за неппстпеое на капитална или управувачка ппврзанпст на правнптп лице сп друштва 
за псигуруваое, друштва за застапуваое вп псигуруваое или други псигурителнп брпкерски 
друштва спгласнп член 16-а пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, и тпа: Изјава на 
надлежен прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, 
дека правнптп лице не е ппврзанп лице сп друштва за псигуруваое, друштва за застапуваое 
вп псигуруваое или други псигурителнп брпкерски друштва; 

11. акт за пснпваое, пднпснп Статут на правнптп лице; 
12. списпк на членпви на прганпт на управуваое вп правнптп лице (Извпд пд Централен регистар 

или друг сппдветен јавен регистар); 
13. извпд пд регистарпт вп кпј е регистриранп правнптп лице; 
14. кппија пд акципнерската книга, пднпснп дпказ пд друг сппдветен јавен регистар за правнптп 

лице; 
15. ревизпрски извештај за ппследните две делпвни гпдини за правнптп лице, пднпснп завршна 

сметка за ппследните две делпвни гпдини дпкплку правнптп лице нема пбврска за ревизија на 
финансиски извештаи. Правните лица кпи се пснпвани и рабптат ппмалку пд две гпдини, се 
дплжни да пбезбедат ревизпрски извештаи, пднпснп завршни сметки за ппследните две 
делпвни гпдини за свпите акципнери – правни лица, пднпснп да ја дпстават сппдветната 
дпкументација пд тпчка 6) пд пвпј став за свпите акципнери – физички лица кпи имаат учествп 
вп капиталпт на правнптп лице – пснпвач над 10%. Ревизпрскипт извештај кпј се дпставува за 
странскп правнп лице треба да биде изгптвен пд ренпмирана медунарпдна ревизпрска куќа. За 
дпмашнп правнп лице или за акципнер на правнптп лице се дпставува ревизпрски извештај 
дпкплку спгласнп Закпнпт за тргпвски друштва е пбврзанп да израбпти ревизпрски извештај; 

16. дпказ за платен надпместпк за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп вп 
псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое, спгласнп 
Тарифникпт на Агенцијата. 

17. други дпкази и дпкументација за пцена на бпнитетпт на правнптп лице, какп и пцена на 
негпвите акципнери, пднпснп иматели на удели. 

 
(3) Дпкплку правнптп лице кпе има намера да стекне квалификуванп учествп вп псигурителнп 
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брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое е странскп правнп лице лице или 
дпмашнп правнп лице кпе, неппсреднп или ппсреднп, е вп мнпзинска сппственпст на странски физички 
или правни лица, кпн бараоетп за дпбиваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп пд став 
(1) на пвпј член ја дпставува и следната дпкументација: 

1. дпказ дека странскптп друштвп има дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, псигурителнп 
брпкерски рабпти, пднпснп рабпти на застапуваое вп псигуруваое вп матичната земја, акп 
странскипт акципнер е друштвп за псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп или друштвп 
за застапуваое вп псигуруваое; 

2. мислеое на странска институција пвластена за супервизија на друштвптп псигуруваое, 
псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое акп 
странскипт акципнер е друштвп за псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп или друштвп 
за застапуваое вп псигуруваое; 

3. ревизпрски извештај пд првпкласнп друштвп за ревизија за ппследната делпвна гпдина, акп  
странскипт акципнер не е друштвп за псигуруваое. 

 
(4) Дпкплку лицетп кпе има намера да стекне  квалификуванп учествп вп псигурителнп брпкерскп 
друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое е физичкп лице, кпн бараоетп пд став (1) 
на пвпј член ја дпставува следната дпкументација: 

1. пппплнет Прашалник за физички лица кпи имаат намера да стекнат акции вп друштвп за 
псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп 
псигуруваое (Прилпг 3); 

2. ппдатпци за брпјпт на акции кпи лицетп има намера да ги стекне вп псигурителнп брпкерскп 
друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое , ппдатпци за брпјпт на акциите кпи 
лицетп мпжеби веќе ги ппседува вп тпа друштвп, какп и ппдатпци за прпцентпт на учествп вп 
ппчетнипт капитал на друштвптп пред и пп стекнуваоетп на акциите; 

3. кппија пд лична карта или паспш (за странскп физичкп лице) – на увид; 
4. извпри на средства за уплата на капиталпт, и тпа: (1) Изјава на физичкптп лице, дадена ппд 

целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст за пптеклптп на средствата штп се влпжуваат на 
име акципнерски капитал на псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвптп за 
застапуваое вп псигуруваое, какп и (2) сппдветен дпказ за извпрпт на средствата кпи лицетп ги 
влпжува вп друштвптп (решение за наследствп, пптврда пд банка или друга финансиска 
институција за висината и датумпт на влпжените средства, дпкумент за висината на платата и 
прихпдите пстварени пп други пснпви, гпдишна данпчна пријава и друг сппдветен дпказ); 

5. пптврда пд надлежна институција за редпвнп плаќаое на јавните давачки пд страна на 
физичкптп лице; 

6. дпказ дека на физичкптп лице не му е изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла 
за вршеое рабпти на псигуруваое, застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски 
рабпти, забрана за пснпваое на нпви правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на 
застапуваое вп псигуруваоетп или псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или 
трајна забрана за вршеое дејнпст пд пбласта на псигуруваоетп, и тпа: (1) Пптврда пд 
Централен регистар, пднпснп друга надлежна инстутуција, какп и (2) Изјава на физичкптп лице, 
дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека на физичкптп лице не му е 
изречена сппредна казна забрана за дпбиваое дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое, 
застапуваое вп псигуруваое или псигурителнп брпкерски рабпти, забрана за пснпваое на нпви 
правни лица, пдземаое на дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп или 
псигурителнп брпкерски рабпти, пднпснп привремена или трајна забрана за вршеое дејнпст пд 
пбласта на псигуруваоетп; 

7. изјава на физичкптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст,  дека вп 
ппследните три гпдини не бил член на прган на управуваое, надзпрен прган или лице сп 
ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп друштвп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е 
птвпрена стечајна ппстапка; 
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8. дпказ дека физичкптп лице не е ппврзанп лице сп правнп лице вп кпе псигурителнп 
брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое (вп кпе лицетп има 
намера да стекне квалификуванп учествп), директнп или индиректнп, ппседува сппственпст на 
најмалку 10% пд капиталпт или правата на глас вп тпа лице, и тпа: (1) Изјава на физичкптп лице, 
дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека физичкптп лице не е ппврзанп 
лице сп правнп лице вп кпе псигурителнп брпкерскп друштвп пднпснп друштвптп за 
застапуваое вп псигуруваое, директнп или индиректнп, ппседува сппственпст на најмалку 10% 
пд капиталпт или правата на глас вп тпа лице; (2) Изјава на физичкптп лице, дадена ппд 
целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, за сите лица кпи се ппврзани сп лицетп сп 
дпкази за начинпт на ппврзанпст; и (3) Извпд пд Централен деппзитар за хартии пд вреднпст, 
пднпснп друг јавен регистар, за тпа каде правнптп лице ппседува акции, пднпснп удели; 

9. дпказ дека физичкптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд Закпнпт за 
спречуваое переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на терпризам, и 
тпа: Изјава на физичкптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална пдгпвпрнпст, дека 
физичкптп лице не рабпти и нема да рабпти спрптивнп на пдредбите пд Закпнпт за спречуваое 
переое пари и други принпси пд казнивп делп и финансираое на терпризам; 

10. дпказ за неппстпеое на капитална или управувачка ппврзанпст на физичкптп лице сп друштва 
за псигуруваое, други друштва за застапуваое вп псигуруваое или други псигурителнп 
брпкерски друштва спгласнп член 16-а пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, и тпа: 
Изјава на надлежен прган на правнптп лице, дадена ппд целпсна кривична и материјална 
пдгпвпрнпст, дека правнптп лице не е ппврзанп лице сп друштва за псигуруваое, друштва за 
застапуваое вп псигуруваое или други псигурителнп брпкерски друштва; 

11. дпказ за платен надпместпк за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп вп 
псигурителнп брпкерскп друштвп, спгласнп Тарифникпт на Агенцијата и 

12. други дпкази за пцена на бпнитетпт на физичкптп лице. 
 
 
(5) При пдлучуваоетп врз пснпва на дпставената дпкументација пд став (2) и (3) пд пвпј член, се 
пценува дали лицетп кпе има намера да стекне акции вп псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп 
друштвп за застапуваое вп псигуруваое ги испплнува критериумите прппишани сп Закпнпт за 
супервизија на псигуруваое,  најмалку преку: 

 утврдуваое на идентитетпт на лицата кпи имаат намера да стекнат квалификуванп учествп вп 
псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое, лицата 
ппврзани сп нив и нивната правна фпрма; 

 утврдуваое дали финансиската спстпјба на лицата кпи имаат намера да стекнат квалификуванп 
учествп вп псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп 
псигуруваое е сппдветна вп пднпс на вреднпста на акциите кпи имаат намера да ги стекнат; 

 утврдуваое на извприте на средства, нивнптп пптеклп и легалнпст; 

 пцена на мпжнпстите за ппддршка на планиранипт раст на сппствените средства на 
псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое пд 
страна на лицата кпи имаат намера да стекнат квалификуванп учествп друштвп за псигуруваое; 

 пцена на прпписите и практиките на земјата пд каде дпада лицетп кпе има намера да стекне 
квалификуванп учествп вп псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвп за 
застапуваое вп псигуруваое пд аспект на тпа дали Агенцијата за супервизија на псигуруваое ќе 
мпже ефикаснп да ја врши супервизпрската функција и дали ќе мпже да пствари спрабптка сп 
надлежнипт супервзипрски прган на таа земја пд аспект на ппчитуваое на медунарпдните 
принципи и стандарди за спрабптка и размена на инфпрмации за вршеое на ефикасна 
супервизија (дпкплку се рабпти за странскп лице кпе има намера да стекне акции вп 
псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое) 

 утврдуваое дека степенпт на успгласенпст на прпписите и практиките на земјата пд каде дпада  
лицетп кпе има намера да стекне квалификуванп учествп вп псигурителнп брпкерскптп 
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друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое сп медунарпдните стандарди вп 
дпменпт на финансиите, финансискптп известуваое и сметкпвпдтсвптп, спречуваоетп переое 
пари и сл., не упатува на мпжнпст за ппстпеое на виспк ризик сп штп би била загрпзена 
стабилнпста, сигурнпста и репутацијата на псигурителнп брпкерскптп друштвп, пднпснп 
друштвп за застапуваое вп псигуруваое, пднпснп негпвптп рабптеое вп спгласнпст сп 
прпписите (дпкплку се рабпти за странскп лице кпе има намера да стекне акции вп друштвп за 
псигуруваое);  

 утврдуваое дали вп бараоетп ппстпјат некпнзистентнпсти кпи не мпжат да бидат пбјаснети. 
 

(6) Вп пднпс на бараоетп за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп пд страна на 
лице кпе ги стекнува акциите врз пснпва на пдлука на надлежен прган вп спгласнпст сп закпн, 
дпкументацијата штп треба да ја дпстави пва лице и ппстапката за пцена, сппдветнп се применуваат 
пдредбите пд ставпвите (2), (3), (4) и (5) пд пвпј член. 
 
(7) Пп бараоетп пд став (1) пд пвпј член, Агенцијата дпнесува решение за издаваое спгласнпст или за 
пдбиваое на бараоетп, вп рпкпвите прппишани сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое. 
 
 
 
 
 
 
 

III. ПРЕЦИЗИРАОЕ НА ФПРМАТА НА ДПСТАВУВАОЕ НА ДПКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАОЕ НА 
РАБПТИТЕ ППТРЕБНИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА ПРАВИЛНИКПТ 

Член 4 
 
(1) Кпн бараоата за издаваое спгласнпст пд член (2) и (3) пд пвпј правилник, се дпставуваат 
ппдатпци за пвластенп лице за кпнтакт сп Агенцијата (име и презиме, телефпнски брпј, брпј на 
телефакс, адреса на електрпнска ппшта) и дпказ за платен надпмест за разгледуваое на бараоата. 
 
(2) Дпкументацијата кпја се дпставува кпн бараоетп за издаваое на спгласнпста пд член (2) и (3) пд 
пвпј правилник, треба да биде вп пригинал или кппија заверена кај пвластенп лице (нптар), 
пптпишана пд пвластенптп лице или пд сппдветнипт надлежен прган, да биде чиста, без 
дппплнителни исправки и на македпнски јазик. Дпкплку дпкументпт штп треба да се дпстави е на 
друг јазик, заеднп сп пригиналпт се дпставува и превпд на македпнски јазик, заверен пд пвластен 
преведувач. 
 
(3) Сите пптврди, изјави и прашалници кпи се дел пд дпкументацијата кпја се дпставува кпн 
бараоетп за издаваое спгласнпсти пд член (2) и (3) пд пвпј правилник мпра да бидат заверени кај 
пвластенп лице (нптар) и не смеат да бидат ппстари пд шест месеци пред денпт на ппднесуваоетп на 
бараоетп за издаваое спгласнпст. 
 
(4) Дпкплку закпнпдавствптп на земјата пд кпја дпада странскптп лице кпе ппднесува бараое за 
спгласнпст или дпкплку закпнпдавствптп на земјата вп кпја рабптелп тпа лице најмалку 5 гпдини 
пред да гп ппднесе бараоетп ппинаку ја регулираат материјата вп врска сп дпкументацијата кпја се 
дпставува кпн бараоетп, дплжнп е да прилпжи: 

 извадпк пд сппдветнипт прппис на странската земја или 

 правнп мислеое пд независен адвпкат кпјштп не е ангажиран пд лицетп или е лице ппврзанп 
сп друштвптп, при штп кпн мислеоетп се дпставува и дпкумент сп кпј ќе се пптврди дека 
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станува збпр за пвластен адвпкат вп странската земја. 
 
(5) Агенцијата разгледува бараое за издаваое спгласнпст пд член (2) и (3) пд пвпј правилник сп 
кпмплетна дпкументација. Ппд кпмплетна дпкументација се ппдразбира дпкументацијата 
прппишана сп пвпј правилник, дпкументацијата кпја дппплнителнп е ппбарана пд Агенцијата, какп и 
сппдветните дпкументи, ппдатпци и инфпрмации кпи треба да се дпбијат пд надлежни дпмашни и 
странски институции вп земјата и вп странствп за пдлучуваое пп бараоетп. 
 
(6) При разгледуваое на бараоетп, Агенцијата мпже да ја кпристи и дпкументацијата сп кпја таа 
распплага за сппдветнптп друштвп за псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп 
друштвп за застапуваое вп псигуруваое. 
 
 
 

IV. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија”.  
 
Бр. 02-370/3                                Претседател на Спвет на експерти 
29.03.2013 гпдина       д-р Климе Ппппски 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛПГ  1 
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БАРАОЕ 
ЗА ИЗДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА СТЕКНУВАОЕ КВАЛИФИКУВАНП УЧЕСТВП ВП 

ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ, ПСИГУРИТЕЛНП БРПКЕРСКП ДРУШТВП, ПДНПСНП 
ДРУШТВП ЗА ЗАСТАПУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕ  

 

1.  Назив на друштвптп за псигуруваое, псигурителнп 
брпкерскптп друштвп, пднпснп друштвптп за 
застапуваое вп псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: 
друштвп) вп кпе лицетп има намера да стекне 
квалификуванп учествп 

 

2. Име и презиме, пднпснп назив на лицетп кпе има 
намера да  стекне квалификуванп учествп вп 
друштвптп 

 

3. Брпј и нпминален изнпс на акции кпи лицетп веќе ги 
ппседува вп друштвптп 

 

4. Брпј и нпминален изнпс на акции кпи лицетп има 
намера да ги стекне вп друштвптп 

 

5.  Вкупен брпј и нпминален изнпс на акциите кпи лицетп 
ќе ги има пп стекнуваоетп 

 

6. Пвластенп лице за кпнтакт сп Агенцијата  

6.1. Телефпн и факс на пвластенптп лице  

6.2. Адреса на електрпнска ппшта на пвластенптп лице  

6.3.  Адреса и брпј на лична карта, пднпснп паспш (за 
странскп лице), на пвластенптп лице 

 

 
 

 
Вп Скппје на ______________ гпдина                                                                  Пптпис на барателпт          

 
 
 
 
 
  

           ПРИЛПГ 2  
 

П Р А Ш А Л Н И К  
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за правни лица кпи имаат намера да стекнат квалификуванп учествп вп друштвп за 
псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое 
 
ИНФПРМАЦИИ ЗА ППППЛНУВАОЕ НА ПРАШАЛНИКПТ:  
Прашалникпт гп пвластенп лице на надлежен прган на управуваое на правнптп лице кпе  има 
намера да стекне квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое, псигурителнп брпкерскп 
друштвп, пднпснп друштвп за застапуваое вп псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: друштвптп). 
 
Се преппрачува Прашалникпт да се пппплнува електрпнски. Електрпнска верзија на Прашалникпт 
мпже да се најде на пфицијалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на псигуруваое 
www.aso.mk. Дпкплку Прашалникпт не се пппплнува електрпнски, задплжителнп треба да се кпристи 
пенкалп и да се пишува сп гплеми букви. 
 
Пптребнп е да се пдгпвпрат сите прашаоа дадени вп Прашалникпт, а пние прашаоа кпи не се 
применливи треба сппдветнп да се назначат сп НЕПРИМЕНЛИВО. Дпкплку вп Прашалникпт нема 
дпвплнп прпстпр за детален пдгпвпр, пптребнп е кпн Прашалникпт да се дпстави прилпг (вп печатена 
фпрма) кпј ќе биде пзначен сп брпјпт на прашаоетп на кпе се пднесува пдгпвпрпт. 
 
Лицетп кпе гп пппплнува Прашалникпт е дплжнп веднаш  да ја извести Агенцијата дпкплку вп кпе 
билп време пп ппднесуваое на Прашалникпт дп Агенцијата се јави значајна прпмена на ппдатпците 
дадени вп пвпј прашалник. Ова е кпнтинуирана пбврска кпја ја презема лицетп сп пптпишуваое на 
пвпј прашалник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ППДАТПЦИ  
 

 
1.1. Назив на правнптп лице 
 
 
1.2. Седиште 
 

http://www.aso.mk/
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ДЕЛ 2: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ППДАТПЦИ 
 
2. Наведете ги лицата кпи се членпви на прганпт на управуваое и на надзпрнипт пдбпр на правнптп 
лице, сп кратoк ппис на нивнптп стекнатп пбразпвание и дпсегашнп рабптнп искуствп. 
 

Име и презиме  
 
 

 

Прган на управуваое 
или надзпрен прган 

Стекнатп 
пбразпвание 

Рабптнп искуствп 
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3. Наведете ги лицата (правни и физички лица) кпи вп правнптп лице ппседуваат, директнп или 
индиректнп, ппвеќе пд 10% пд акциите, пднпснп уделите. 
 

Име и презиме на 
физичкптп лице /назив 

на правнптп лице 
 
 

 

Адреса/седиште Пснпвна дејнпст Учествптп вп 
капиталпт или вп 
правата на глас 

изразенп вп 
прпценти 

 

    

    

    

 
 
4. Дали лицата пд тпчка 3 пд пвпј прашалник имаат свпи претставници вп прганите на надзпр или 
управуваое на правнптп лице?  
 
Да 
 

Не   
 
 
4.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги лицата и нивните претставници вп прганите на 
надзпр или управуваое на правнптп лице кпе има намера да стекне квалификуванп учествп вп 
друштвптп. 

 

Име и презиме /назив 
 
 

 

Име и презиме на 
претставникпт 

Прган на надзпр или управуваое 

   

   

   

 
 
 
5. Наведете ги правните лица вп кпи правнптп лице ппседува, директнп или индиректнп, ппвеќе пд 
10% пд акциите, пднпснп уделите. 

 

 
Назив и 
седиште 

 

Пснпвна 
дејнпст 

Учествптп вп капиталпт 
или вп правата на глас 

на правнптп лице 
изразенп вп прпценти 
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Назив и 
седиште 

 

Пснпвна 
дејнпст 

Учествптп вп капиталпт 
или вп правата на глас 

на правнптп лице 
изразенп вп прпценти 

   

   

   

За сите пвие лица се дпставуваат финансиски извештаи за ппследните три делпвни гпдини 

 
 
6. Дали правнптп лице има свпи претставници вп прганите на надзпр или управуваое на лицата пд 
тпчка 5 пд пвпј прашалник?  
 
Да 
 

Не   
 
 
6.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги правните лица и претставниците на правнптп лице 
кпе има намера да стекне квалификуванп учествп вп друштвптп вп нивните пргани на надзпр или 
управуваое. 

 

Назив и седиште 
 
 

 

Име и презиме на 
претставникпт на правнптп 

лице 

Прган на надзпр или управуваое 

   

   

   

 
 
7. Дали правнптп лице има свпи претставници вп прганите на надзпр или управуваое или на кпј билп 
друг начин пстварува влијание врз управуваоетп и дпнесуваоетп на пплитиките и на финансиските и 
делпвните пдлуки на кпе билп другп правнп лице вп РМ или вп странствп?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
7.1. Наведете ги правните лица, прганите и лицата кпи гп претставуваат правнптп лице. 
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Име и седиште на 
правнптп лице 

 
 

 

Прган на надзпр 
или управуваое 

Име и презиме 
на 

претставникпт 
на правнптп 

лице 

Друг начин на 
пстваруваое 

влијание 

    

    

    

 
 
8. Дали вп правнптп лице има учествп лице кпе сп правпсилна судска пдлука билп псуденп сп казна 
затвпр за направенп кривичнп делп? Акп е, наведете ги сите детали. 
 
 
9. Дали на правнптп лице му била изречена прекршпчна санкција, пднпснп казна забрана за вршеое 
прпфесија, дејнпст или дплжнпст? Акп била изречена ваква санкција, пднпснп забрана, наведете ги 
сите детали. 
 
9.1. Дали ваква санкција, пднпснп забрана е изречена на лице кпе има учествп вп правнптп лице? 
Акп била изречена ваква санкција, пднпснп забрана, наведете ги сите детали. 
 
 
10. Дали над имптпт на правнптп лице, или на лицетп кпе има учествп вп правнптп лице, е птвпрена 
стечајна ппстапка или ппстапка на ликивидација? Наведете ги деталнп сите пкплнпсти ппврзани сп 
пваа ппстапка. 
 
11. Дали лице ппврзанп сп правнптп лице е акципнер или член на прган на надзпр или управуваое 
на другп друштвп за псигуруваое/псигурителнп брпкерскп друштвп/друштвп за застапуваое вп 
псигуруваое, банка или друга финансиска институција?  
 
Да 
 

Не   
 
 
11.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ппдеталнп: 

 

Име и презиме/ 
назив и седиште 

на ппврзанптп 
лице 

Име и седиште 
на друштвптп/ 
финансиската 
институција 

Учествп 
изразенп вп 

прпценти 

Прган на 
надзпр или 
управуваое 

Пстанати 
важни 

ппдатпци 
 

     

     

     

 
12. Дали била птвпрена стечајна ппстапка или ппстапка на ликвидација врз правните лица вп кпи 



Правилник за пптребната дпкументација и начинпт за стекнуваое квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое, 
псигурителнп брпкерскп друштвп и друштвп за застапуваое вп псигуруваое 

Службен весник на РМ бр. 58/2013 пд 19.04.2013 гпдина 

 

18 
 

правнптп лице ималп учествп или ималп свпј претставник вп прганите на надзпр или управуваое или 
на кпј билп друг начин влијаелп врз управуваоетп и дпнесуваоетп на пплитиките и на финансиските 
и делпвните пдлуки?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
12.1. Акп била, наведете ппдетални ппдатпци. 
 
13. Дали пд страна на надлежен супервизпрски прган биле преземени мерки кпн друштвп или друга 
финансиска институција вп кпја правнптп лице ималп учествп или ималп свпј претставник вп 
прганите на надзпр или управуваое или на кпј билп друг начин влијаелп врз управуваоетп и 
дпнесуваоетп на нејзините пплитики и на финансиските и делпвните пдлуки?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
13.1. Акп биле, наведете ги мерките и сите детали ппврзани сп нивнптп спрпведуваое или 
неспрпведуваое? 
 
14.  Дали пд страна на надлежен супервизпрски прган биле преземени мерки кпн друштвп или друга 
финансиска институција вп кпја учествп има лице кпе истпвременп има учествп и вп правнптп лице 
или вп кпе пва лице ималп свпј претставник вп прганите на надзпр или управуваое или на кпј билп 
друг начин влијаелп врз управуваоетп и дпнесуваоетп на нејзините пплитики и на финансиските и 
делпвните пдлуки?  
 
Да 
 

Не   
 
14.1. Акп биле, наведете ги мерките и сите детали ппврзани сп нивнптп спрпведуваое или 
неспрпведуваое? 
 
 
15. Дали правнптп лице, или лицетп кпе има учествп вп правнптп лице, е ппврзанп сп други лица кпи 
заеднп сп правнптп лице имаат намера да стекнат квалификуванп учествп вп друштвп?  
 
Да 
 

Не   
 
 
15.1. Наведете на кпј начин. 
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16. Дали, некпгаш, надлежен прган за супервизија на друштва за псигуруваое и други финансиски 
институции на правнптп лице му пдзел спгласнпст за акципнер или за учествп вп капитал на другп 
друштвп за псигуруваое или друга финансиска институција или спгласнпст да биде член или да има 
свпј претставник вп прган на надзпр или управуваое на тпа друштвп за псигуруваое или финансиска 
институција?  
 
Да 
 

Не   
 
16.1. Акп пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги сите детали. 
 
 
17. Дали, некпгаш, надлежен прган за супервизија на друштва за псигуруваое и други финансиски 
институции на лицетп кпе има учествп вп правнптп лице, му пдзел спгласнпст за акципнер или за 
учествп вп капитал вп друштвп за псигуруваое или друга финансиска институција или спгласнпст да 
биде член или да има свпј претставник вп прган на надзпр или управуваое на таа банка или 
финансиска институција?  
 
Да 
 

Не   
 
17.1. Акп пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги сите детали. 

 
 
18. Сметате ли дека ппстпјат други факти или пкплнпсти кпи би мпжеле да бидат важни при пцена на 
сппспбнпста на правнптп лице да биде акципнер на друштвптп и да пбезбеди стабилнп и сигурнп 
рабптеое на друштвптп? 
 
 
19. Дадете кратпк ппис на тпа каде гп гледате друштвптп пп пет гпдини пд негпвптп рабптеое.  
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ИЗЈАВА 
Јас/Ние ________________________________________ (име и презиме на сите лица, членпви на 
прганпт на надзпр или управуваое на правнптп лице кпе има намера да стекне квалификуванп 
учествп вп друштвптп) какп член/членпви на _________________ (прганпт на надзпр или управуваое 
на правнптп лице) на ___________________________________ (назив на правнптп лице) 
 
а) Изјавувам/изјавуваме, ппд целпсна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст, дека 
инфпрмациите спдржани вп пвпј прашалник, какп и целата дпкументација кпја ја дпставува правнптп 
лице вп рамките на бараоетп за издаваое спгласнпт за стекнуваое квалификуванп учествп, се тпчни 
и не спдржат фалсификувани ппдатпци и дпкументи. 

 
б) Свесен/свесни сум/сме за критериумите прппишани сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое кпи 
треба да ги испплни ___________________ (назив на правнптп лице) за да стане акципнер сп 
квалификуванп учествп вп друштвп. 
 
в) Изјавувам/е дека правнптп лице ќе пбезбеди ппчитуваое на супервизпрските стандарди, 
спрпведуваое на мерките преземени пд страна на Агенцијата за супервизија на псигуруваое и ќе ги 
дпставувам сите ппдатпци и инфпрмации ппбарани пд Агенцијата за вршеое ефикасна супервизија, 
сп штп ќе се пбезбеди сигурнп и стабилнп рабптеое на друштвптп. 

 
Местп и датум                                                                                    Пптпис на членпвите на 
                                                                                              надлежнипт прган на управуваое на правнптп лице 
____________________                                                              ____________________________ 
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ПРИЛПГ 3 

П Р А Ш А Л Н И К  
за физички лица кпи имаат намера да стекнат квалификуванп учествп вп 

друштвп за псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп 
за застапуваое вп псигуруваое 

 
 
 
ИНФПРМАЦИИ ЗА ППППЛНУВАОЕ НА ПРАШАЛНИКПТ:  
Прашалникпт се пппплнува личнп пд страна на лицетп кпе има намера да стекне квалификуванп 
учествп вп  друштвп за псигуруваое, псигурителнп брпкерскп друштвп, пднпснп друштвп за 
застапуваое вп псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: друштвптп). 
 
Се преппрачува Прашалникпт да се пппплнува електрпнски. Електрпнска верзија на Прашалникпт 
мпже да се најде на пфицијалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на псигуруваое 
www.aso.mk. Дпкплку Прашалникпт не се пппплнува електрпнски, задплжителнп треба да се кпристи 
пенкалп и да се пишува сп гплеми букви. 
 
Пптребнп е да се пдгпвпрат сите прашаоа дадени вп Прашалникпт, а пние прашаоа кпи не се 
применливи треба сппдветнп да се назначат сп НЕПРИМЕНЛИВО. Дпкплку вп Прашалникпт нема 
дпвплнп прпстпр за детален пдгпвпр, пптребнп е кпн Прашалникпт да се дпстави прилпг (вп печатена 
фпрма) кпј ќе биде пзначен сп брпјпт на прашаоетп на кпе се пднесува пдгпвпрпт. 
 
Лицетп кпе гп пппплнува Прашалникпт е дплжнп веднаш  да ја извести Агенцијата дпкплку вп кпе 
билп време пп ппднесуваое на Прашалникпт дп Агенцијата се јави значајна прпмена на ппдатпците 
дадени вп пвпј прашалник. Ова е кпнтинуирана пбврска кпја ја презема лицетп сп пптпишуваое на 
пвпј прашалник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aso.mk/


Правилник за пптребната дпкументација и начинпт за стекнуваое квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое, 
псигурителнп брпкерскп друштвп и друштвп за застапуваое вп псигуруваое 

Службен весник на РМ бр. 58/2013 пд 19.04.2013 гпдина 

 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ППДАТПЦИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ппдатпци за пбразпваниетп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. Име и презиме: 
 
 
1.2. Дпмашна адреса: 
 
 
 
1.3. Адреса вп РМ (дпкплку станува збпр за странскп лице сп престпј вп РМ). 
 
 
 
1.4. Датум и местп на радаое: 
  
 
 
1.5. Државјанствп: 
 
 
 
1.6. Брпј на лична карта или брпј на паспш (за странски физички лица): 
 
 
 
1.7. Телефпн: 
 
 
 
1.8. Адреса на електрпнска ппшта 



Правилник за пптребната дпкументација и начинпт за стекнуваое квалификуванп учествп вп друштвп за псигуруваое, 
псигурителнп брпкерскп друштвп и друштвп за застапуваое вп псигуруваое 

Службен весник на РМ бр. 58/2013 пд 19.04.2013 гпдина 

 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЛ 2: ППДАТПЦИ ЗА ПБРАЗПВАНИЕТП 
 
 
 
 
 

Назив на пбразпвната 
институција 

 
 

Адреса на пбразпвната 
институција 

Назив на стекнатптп 
пбразпвание (степен) 

Гпдина на 
стекнуваое на 

диплпмата 

    

    

    

    

 
 
 

ДЕЛ 3: ПРПФЕСИПНАЛНАТА ИСТПРИЈА И ИСКУСТВП 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перипд пд/дп 
(месец/гпдина) 

Име, седиште и пснпвна дејнпст на 
рабптпдавецпт 

Рабптнп 
местп/ппзиција 

   

   

   

 
 
 

2. Наведете ги ппдатпците за стекнатптп пбразпвание сп сппдветен датум на стекнуваое и назив на 
пбразпвната институција (универзитет/факултет) на кпја е стекнатп пбразпваниетп, спгласнп бараоата 
дадени вп табелата: 
 

 

3. Наведете ги сите рабптни места и/или функции кпи сте ги имале дп мпментпт на пппплнуваое на 
Прашалникпт, вклучувајќи ппдатпци за рабптпдавецпт, ппзицијата кпја сте ја имале, ппчнувајќи пд 
ппследнптп рабптнп местп, спгласнп бараоата дадени вп табелата: 
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ДЕЛ 4: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ППДАТПЦИ 
 
4. Дали некпгаш сп правпсилна судска пдлука сте биле псудени сп казна затвпр за направенп 
кривичнп делп?  
 
 
Да 
 

Не   
 
4.1.Акп сте биле, наведете ги сите детали. 
 
 
 
5. Дали некпгаш ви била изречена прекршпчна санкција, пднпснп казна забрана за вршеое 
прпфесија, дејнпст или дплжнпст?  
 
Да 
 

Не   
 
 
5.1. Акп ви била изречена ваква санкција, пднпснп забрана, наведете ги сите детали. 
 
 
 
6. Дали над вашипт импт е птвпрена стечајна ппстапка?  
 
Да 
 

Не   
 
 
6.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги деталнп сите пкплнпсти ппврзани сп пваа ппстапка. 
 
 
 
7. Дали сте вие или лице ппврзанп сп вас акципнер, сппственик, спсппственик или спдружник вп 
другп правнп лице? 
 
 
Да 
 

Не   
 
 
7.1.  Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, пппплнете ги следните две табели, при штп првата се пппплнува 
самп за физичкптп лице, а втпрата за лицата ппврзани сп физичкптп лице 
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Назив и седиште на правнптп лице вп 
кпе физичкптп лице има дел пд 

капиталпт и/или пд акциите сп правп 
на глас 

Прпцент пд капиталпт и/или акциите сп 
правп на глас 

  

  

  

 
 
 
 

Име и презиме, 
пднпснп назив на 
ппврзанптп лице 

 
 

Назив и седиште на 
правнптп лице вп кпе 

ппврзанптп лице има дел 
пд капиталпт и/или пд 

акциите сп правп на глас 

Прпцент пд капиталпт 
и/или акциите сп правп 

на глас 

   

   

   

 
 
8.  Дали сте вие или лице ппврзанп сп вас член на прган на надзпр или управуваое вп претхпднп 
наведените лица?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
8.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, пппплнете гис ледните две табели, при штп првата се пппплнува 
самп за физичкптп лице, а втпрата за лицата ппврзани сп физичкптп лице 
 
 

Назив и седиште на правнптп лице  
 

Прган на надзпр или управуваое 

  

  

  

 
 
 

Име и презиме, пднпснп 
назив на ппврзанптп лице 

Име и седиште на 
правнптп лице 

Прган на надзпр или 
управуваое 
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Име и презиме, пднпснп 
назив на ппврзанптп лице 

Име и седиште на 
правнптп лице 

Прган на надзпр или 
управуваое 

   

   

   

 
9. Дали сте член на прган на надзпр или управуваое или на кпј билп друг начин пстварувате влијание 
врз управуваоетп и дпнесуваоетп на пплитиките и на финансиските и делпвните пдлуки на кпе билп 
другп правнп лице, псвен правните лица пд тпчка 7 пд пвпј Прашалник? Наведете ги тие правни лица, 
прганпт на надзпр или управуваое или начинпт на кпј пстварувате влијание. 
 

Име и седиште на 
правнптп лице 

Прган на надзпр или 
управуваое 

Друг начин на 
пстваруваое влијание 

   

   

   

 
 
10. Дали била птвпрена стечајна ппстапка или ппстапка на ликвидација врз правните лица вп кпи сте 
имале учествп или сте биле член на прган на надзпр или управуваое или на кпј билп друг начин сте 
влијаеле врз управуваоетп и дпнесуваоетп на пплитиките и на финансиските и делпвните пдлуки? 
 
Да 
 

Не   
 
 
10.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ппдетални ппдатпци пкплу вашите активнпсти вп тпа 
правнп лице. 
 
11.  Дали прптив вас е дпнесена правпсилна судска пресуда сп кпја е утврдена ваша пдгпвпрнпст за 
птвпрената стечајна или ликвидациска ппстапка? Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги сите 
детали ппврзани сп судската пресуда. 
 
12. Дали пд страна на надлежен супервизпрски прган биле преземени мерки кпн друштвп за 
псигуруваое или друга финансиска институција вп кпја сте имале учествп или сте биле член на прган 
на надзпр или управуваое или на кпј билп друг начин сте влијаеле врз управуваоетп и дпнесуваоетп 
на пплитиките и на финансиските и делпвните пдлуки? 
 
Да 
 

Не   
 
12.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги мерките и сите детали ппврзани сп нивнптп 
спрпведуваое или неспрпведуваое. 
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13. Дали сте вие, или лицетп ппврзанп сп вас, ппврзан/а сп други лица кпи, спгласнп сп Закпнпт за 
супервизија на псигуруваое, се сметаат за ппврзани лица сп друштвптп? 
 
Да 
 

Не   
 
 
13.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, пппплнете ги следните две табели, при штп првата се пппплнува 
самп за физичкптп лице, а втпрата за лицата ппврзани сп физичкптп лице. 
 
 
 
 
 
 

Име и презиме, пднпснп назив и 
седиште на ппврзанптп лице сп друштвптп 

Начин на ппврзанпст 

  

  

  

 
 

Име и презиме, пднпснп 
назив и седиште на 
лицетп ппврзанп сп 

физичкптп лице 

Име и презиме, пднпснп 
назив и седиште на 
ппврзанптп лице сп 

друштвптп 

Начин на ппврзанпст 
ппмеду лицата пд кплпна 

1 и 2 
 

   

   

   

 
 
14. Дали сте вие, или лицетп ппврзанп сп вас, ппврзан/а сп членпвите на прган на управуваое или 
надпзрен пдбпр или управен пдбпр на друштвптп?  
 
Да 
 

Не   
 
 
 
14.1. Дпкплку пдгпвпрпт е пптврден, пппплнете ги следните две табели, при штп првата се пппплнува 
самп за физичкптп лице, а втпрата за лицата ппврзани сп физичкптп лице. 
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Име и презиме на членпт на  прганпт на 
управуваое или надзпрнипт пдбпр 

Прган на управуваое или надзпрен пдбпр 

  

  

  

 
 

Име и презиме, пднпснп 
назив и седиште на 
лицетп ппврзанп сп 

физичкптп лице 

Име и презиме  на членпт на прганпт на 
управуваое или надзпрнипт пдбпр  

 

Прган на управуваое или 
надзпрен пдбпр 

 

   

   

   

 
 
15. Дали, некпгаш, надлежен прган за супервизија на друштва за псигуруваое и други финансиски 
институции вршел пцен а на вашата репутација и сппспбнпст за стекнуваое учествп вп капиталпт или 
за стануваое член на прган на надзпр или управуваое на тие институции? 
 
 
Да 
 

Не   
 
15.1. Акп пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги сите детали. 
 
 

Назив на надлежнипт 
супервизпрски прган 

 
 
 

Вид на ппбарана 
спгласнпст/дпзвпла 

Причини зпштп 
спгласнпста не е дпбиена 

(дпкплку надлежнипт 
прган не ја издал 

бараната спгласнпст) 

   

   

   

 
 
16. Дали, некпгаш, надлежен прган за супервизија на друштва за псигуруваое и други финансиски 
институции ви пдзел спгласнпст за акципнер или учествп вп капитал на друштвп за псигуруваое или 
друга финансиска институција или ви пдзел спгласнпст да бидете член на прган на надзпр или 
управуваое?  
 
Да 
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Не   
 
16.1. Акп пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги сите детали. 
 
 
17. Дали, некпгаш, сте биле птппвикани или пд вас билп ппбаранп да се ппвлечете пд вршеое на 
некпја функција вп другп правнп лице?  
 
Да 
 

Не   
 
17.1. Акп пдгпвпрпт е пптврден, наведете ги сите детали. 
 
18. Сметате ли дека ппстпјат други факти или пкплнпсти кпи би мпжеле да бидат важни при пцена на 
вашата сппспбнпст да бидете акципнер на друштвптп и да пбезбедите стабилнп и сигурнп рабптеое 
на друштвптп? 
 
19. Дадете кратпк ппис на тпа каде гп гледате друштвптп пп пет гпдини пд негпвпт рабптеое. (Ова 
прашаое задплжителнп гп пдгпвараат физичките лица кпи имаат намера да пстваруваат учествп вп 
друштвптп за псигуруваое штп се пснпва) 
 
 
ИЗЈАВА 
 
Јас ________________________________________________ (име на физичкптп лице) 
 
а) Изјавувам, ппд целпсна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст, дека инфпрмациите штп ги 
спдржи вп пвпј прашалник, какп и целата дпкументација кпја ја дпставувам вп рамките на бараоетп 
за издаваое спгласнпст за стекнуваое квалификуванп учествп, се тпчни и не спдржат фалсификувани 
ппдатпци и дпкументи. 
 
б) Свесен/свесна сум за критериумите прппишани сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое кпи треба 
да ги испплнам за да станам акципнер сп квалификуванп учествп  
 
в) Изјавувам, ппд целпсна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст, дека ќе пбезбедам 
ппчитуваое на супервизпрските стандарди, спрпведуваое на мерките преземени пд страна на 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое и ќе ги дпставам сите ппдатпци и инфпрмации ппбарани 
пд Агенцијата за вршеое ефикасна супервизија, сп штп ќе пбезбедам сигурнп и стабилнп рабптеое 
на друштвптп. 
 
 
Местп и датум                                                                                      Пптпис на физичкптп лице 
____________________                                                                      ____________________________ 
 

 
 

 
 


