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ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ  
 

-ОБВРСКА НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ - 
 

 Годишно известување  
Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 

до АСО 
Пропишан 

образец/фор
ма или 

содржина од 
АСО 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување  

ЗСО, член 38, став (4) и став (5) План за работа на друштвото и Акт за 
управување со ризик 

Не Не 31.12 во тековната деловна година, 
за наредната деловна година 

ЗСО, член 120, став (2) Неревидирани годишни финансиски 
извештаи 

БС, БУ, ПТ, ПК Не 1.3 во тековната деловна година, за 
претходната година 

ЗСО, член 120, став (2) и став (4) Неревидирани консолидирани годишни 
финансиски извештаи (само за ДО кои 
имаат преовладувачко влијание) 

БС, БУ, ПТ, ПК Не 1.3 во тековната деловна година, за 
претходната година 

ЗСО, член 120, став (3) и член 121, став 
(1) 

Годишен извештај за работењето, заедно 
со потврда на овластен актуар за 
годишните извештаи 

Да Не 8 дена од денот на усвојување на  
годишниот извештај за работењето 
на Собранието на акционери 

ЗСО, член 120, став (3) Извештај за извршена ревизија 
(ревизорски извештај) 

Да Не 8 дена од денот на усвојување од 
страна на Собранието на 
акционери 

ЗСО, член 127, став (4) Годишен Извештај за внатрешна ревизија Не Не 8 дена од денот на усвојување од 
страна на Собранието на 
акционери  

Член 8 од Правилникот за 
соодветноста на реосигурителното 
покритие, методот за пресметка на 
износот на максималното покритие на 
друштвото за осигурување во 
табелата за максимално покритие и 
методот за пресметување на 
максимална можна штета 

Програма за реосигурување Не Не 31.12 во тековната деловна година, 
за наредната деловна година 

член 8 од Правилникот за 
соодветноста на реосигурителното 

Опис на статистичките основи кои се 
користат за следење на адекватноста на 

Не Не 31.12 во тековната деловна година, 
за наредната деловна година 
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покритие, методот за пресметка на 
износот на максималното покритие на 
друштвото за осигурување во 
табелата за максимално покритие и 
методот за пресметување на 
максимална можна штета 

реосигурителното покритие 

член 8 од Правилникот за 
соодветноста на реосигурителното 
покритие, методот за пресметка на 
износот на максималното покритие на 
друштвото за осигурување во 
табелата за максимално покритие и 
методот за пресметување на 
максимална можна штета 

Анализа на овластениот актуар за износот 
на максимален самопридржај во табелата 
за максимално покритие 
 

Не Не 31.12 во тековната деловна година, 
за наредната деловна година 

член 8 од Правилникот за 
соодветноста на реосигурителното 
покритие, методот за пресметка на 
износот на максималното покритие на 
друштвото за осигурување во 
табелата за максимално покритие и 
методот за пресметување на 
максимална можна штета 

Табела  на  максимално  покритие   
 

ТМП(н.о.), 
ТМП(ж.о.) 

Не 31.12 во тековната деловна година, 
за наредната деловна година 

Член 2 став (1) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за вонбилансни ставки ВонБС Не 3 месеци од истекот на деловната 
година за која истите се изготвуваат 

Член 2 став (1) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за валутна усогласеност ВУ Не 3 месеци од истекот на деловната 
година за која истите се изготвуваат 

Член 2 став (1) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за рочна усогласеност РУ Не 3 месеци од истекот на деловната 
година за која истите се изготвуваат 
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Член 2 став (1) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за трансакции со поврзани лица ТсоПЛ Не 3 месеци од истекот на деловната 
година за која истите се изготвуваат 

 
Квартално известување  

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 104, став (1),  точка 1) и став 
(2) 

Обем на капитал КС Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 104, став (1),  точка 2) и став 
(2) 

Потребно ниво на маргина на солвентност МС_(н.о) и 
МС_(ж.о.) 

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 104, став (1),  точка 3) и став 
(2) 

Износ на технички резерви (СП-5 (н.о.), 
СП-5 (н.р.), 
СП-4(ж.о.), 

СП-4-РС(ж.о.), 
СП-4(ж.р.), 

СП-4-РС(ж.о.) 

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 104, став (1),  точка 4) и точка 
5) и став (2) 
 

Вредност на средства кои ги покриваат 
техничките резерви; Видови, вложувања и 
локализација на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви и или 
математичката резерва 

ВТР и ВМР Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     
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ЗСО, член 104, став (1),  точка 6) и став 
(2) 

Видови, вложувања и локализација на 
капиталот  

ВК Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 104, став (1),  точка 8) и став 
(2) 

Статистички осигурителни податоци Статистички 
осигурителни 

обрасци  

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 104, став (1), точка 9) и став 
(2) и член 3, став (2) од Правилникот за 
формата и содржината на 
финансиските извештаи и детална 
содржина на годишниот извештај за 
работењето 

Биланс на состојба и Биланс на успех БС и БУ Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 122, став (1), точка 4) и став 
(2) и Правилник за методите за 
вреднува на ставките од БС 

Начин на утврдување на исправка на 
вредност  на побарувања по основ на 
непосредни работи на осигурување 

ВС-1(н.о.); ВС-
1(ж.о.); и ВС-2 

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО, член 225-в,  став (5) и член 2 и 
член 6 од Правилникот за статистички 
осигурителни стандарди на друштвата 
за осигурување и/или реосигурување 

Број и исход на доставени и решени 
претставки  

СП-9 (н.о.) Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

Член 8 од Правилникот за 
соодветноста на реосигурителното 
покритие, методот за пресметка на 
износот на максимално покритие на 
друштвото за осигурување во 
табелата за максимално покритие и 
методот за пресметување на 
максимална можна штета 

Податоци за реосигурување Рео-1,  
Рео-02 

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     
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Член 8 од Правилникот за 
соодветноста на реосигурителното 
покритие, методот за пресметка на 
износот на максимално покритие на 
друштвото за осигурување во 
табелата за максимално покритие и 
методот за пресметување на 
максимална можна штета 

Податоци за реосигурување Рео-03,  
Рео-04 

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

Член 2 став (2) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за приходи и расходи од 
вложувања 

ПиРодВ Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

Член 2 став (2) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за реализирани добивки 
(засгуби) од продажба – капитална 
добивка (загуба) 

РД(З)одВ Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

Член 2 став (2) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за вредносно усогласување 
(нереализирани добивки (загуби), 
сведување на објективна вредност) 

неРД(З)одВ Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

Член 2 став (2) од Правилникот за 
формата и содржината  на 
дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за 
осигурување и/ или реосигурување 

Извештај за структура на вложувања  СВл Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

Член 10 од Правилникот за детална 
содржина на потврдата на 
овластениот актуар 

Потврда на овластен актуар Потврда на 
актуарот 

Не 45 дена од завршетокот на 
кварталот за кој се однесува 
потврдата 
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Месечно известување  
Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 

до АСО 
Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 104, став (1), точка 7) и став 
(2) и член 9 став  (1) од Правилникот за 
методот за пресметка на 
коефициентот на ликвидност и 
минимална ликвидност 

Ликвидност на друштвото  КЛ Не Десет работни дена од 
последниот ден од месецот  

 
Редовно известување  

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 115, став (4) и  
член 163, став (1), точка 12) и став (3)  

Разрешување на овластен актуар Не Не 8 дена од денот на 
разрешувањето, односно 5 
работни дена од денот на нивно 
преземање  

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 1) и став (3) 

Промена на податоците  внесени во 
трговски регистар 

Не Не 5 работни дена од денот на 
настанување на 
правниот/економскиот однос 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 2) и став (3) 

Свикување на Собрание на акционери Не Не 5 работни дена од денот на 
објавување/доставување на 
повик до акционерите за 
свикување собрание на 
акционери 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 2) и став (3) 

Одлуки усвоени на Собрание на 
акционери 

Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на Одлуките од 
страна на Собранието 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 3) и став (3) 

План за отворање, трансфер, затворање 
или привремена поделба на филијала или 
претставништво во земјата или во земја 
членка, или промена на видот на 
активности кои ги врши филијалата 

Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на планот/одлуката 
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ЗСО, член 163,  
став (1), точка 4) и став (3) 

Капитални вложувања на друштвото за 
осигурување кај друго правно лице кои 
изнесуваат помалку од 10% од капиталот 
на друштвото за осигурување, како и 
секое понатамошно вложување во тоа 
правно лице 

Не Не 5 работни дена од денот на 
преземање на дејствието 

ЗСО, член 163,  
став (1), точка 5) и став (3) 

Престанок на вршење на работи на 
осигурување за одделни класи; 
 

Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на одлуката 

ЗСО, член 163,  
став (1), точка 6) и став (3) 

Промена во сопственичката структура на 
акциите со право на управување, освен во 
случаите од член 66 став (3) од овој закон 
за кои е потребна согласност 

Не Не 5 работни дена од денот на 
настанување на промената 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 7) и став (3) 

Постои основа за престанок на друштвото 
за осигурување или одземање на 
дозволата за вршење на работи на 
осигурување; 

Не Не 5 работни дена од денот на 
констатирање на основот 

ЗСО, член 163,  
став (1), точка 9) и став (2=3) 

Измена на Актите на деловната политика 
во однос на класите на осигурување 
наведени во членот 5 точки 2 и 10 од ЗСО 
 

Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на одлуката 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 10) и став (3) 

Воведување на нови производи Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на одлуката 

ЗСО, член 163,  
став (1), точка 11) и став (3) 

Разрешување и именување на членови на 
орган на управување (освен доколку е 
потребна претходна согласност) 

Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на одлуката 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 13) и став (3) 

Промена на внатрешен ревизор Не Не 5 работни дена од денот на 
престанок на работниот однос на 
стариот и засновање на работен 
однос со новиот овластен 
ревизор 

ЗСО, член 163, 
 став (1), точка 14) и став (3) 

Промени во тарифи на премии и услови за 
осигурување, како и техничките основи 
кои се користат за нивно утврдување и 
 

Не Не 5 работни дена од денот на 
донесување на одлуката 
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ЗСО, член 163,  
став (1), точка 15) и став (3) 

Субјектите кои ги вршат работите од 
членовите 133 став (2) и 135 став (2) на ЗСО 
 

Не Не 5 работни дена од денот на 
склучување на договорот 
односно настанување на друг 
економско правен однос 

 
 

-ОБВРСКА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ- 
 

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од АСО 

Рок на доставување 

ЗСО, член 163, став (2), точка 1) 
 

Загрозување на ликвидноста или 
солвентноста на друштвата 

Не Не веднаш 

ЗСО, член 163, став (2), точка 2) 

 
Постојат причини за одземање на 
дозволата за вршење на работи на 
осигурување или за одземање на 
дозволата за вршење на работи на 
осигурување во одделна класа на 
осигурување; 
 

Не Не веднаш 

ЗСО, член 163, став (2), точка 3) 

 
Финансиската состојба на друштвото за 
осигурување се променила со што 
друштвото за осигурување повеќе не го 
обезбедува потребното ниво на маргина 
на солвентност согласно членовите 75 или 
76 од ЗСО. 

Не Не веднаш 
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- ОБВРСКА НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ- 
Годишно известување  

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец од 

АСО или 
друг орган 

Потребно 
мислење од АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 150, став (3) и член 151, точка 
3) 

Договор за осигурување од 
професионална одговорност 

Не Не 15 дена од денот на негово 
склучување/обновување 

ЗСО, член 158-ѕ точка 1) и член 151; и  
член 2 став (1) точка 6, став (3) точка 6 и 
член 9 од  Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до АСО и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите; и 
член 476 и 477 од Законот за трговски 
друштва 

Неревидирани годишни финансиски 
извештаи 

Да  Не 1.3 во тековната деловна година, 
за претходната година 

 
Квартално известување  

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 151, точка 2)   
и член 4 од Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до АСО и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Структура и обем на осигурително 
брокерски работи односно работи на 
застапување по одделни друштва за 
осигурување 

ОБД 1, ОБД 
2, ОБД 3, 

ОДЗ 1, ОДЗ 2 

Не 30.4 во тековната деловна година 
(за QI); 30.7 во тековната деловна 
година (за QII);  30.10 во тековната 
деловна година (за QIII) и 30.1 
наредната деловна година (за QIV)     

 
 
 
 



10 
 

Месечно известување  
Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 

до АСО 
Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 150-а, став (3) и член 10 став 
(3) од Правилникот за содржината на 
извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до АСО и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Извештај за бројот на склучени договори 
и за износот на наплатената и 
пренесената премија 

ОБД 5 Не 28.2; 31.3; 30.4; 31.5; 30.6; 31.7; 
31.8; 30.9; 31.10; 30.11; 31.12 во 
тековната деловна година и 31.1 
во наредната деловна година (за 
месец декември од претходната) 

 
Редовно известување  

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец од 

АСО 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување 

ЗСО, член 151, точка 1) и член 2 од 
Правилникот за содржината на 
извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Промена на податоци внесени во 
трговски регистар 

Не Не 5 дена од денот на упис на 
промените во трговскиот 
регистар 

ЗСО, член 151, точка 4) и член 2 од 
Правилникот за содржината на 
извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите   

Правни и економски односи од член 
141, став (2) од ЗСО 

Не Не 5 дена од денот на настанување 
на правниот/економскиот однос 
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Член 5 од Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Прекин на договорот за вработување со 
овластениот брокер/ овластениот 
застапник и склучување на нов договор 

Не Не 5 дена од денот на прекин на 
договорот односно склучување 
на нов договор 

Член 5 од Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Промени во сопственичката структура на 
друштвото со доставување на Извод од 
акционерската книга на друштвото 

Не Не 5 дена од денот на упис на 
промените во Централниот 
депозитар за ХВ 

Член 5 од Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Вложувања во купување на акции и 
удели на други трговски друштва со кои 
друштвото стекнува најмалку 10% од 
акциите, односно уделите во друштвото, 
со доставување на Извод од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност 

Не Не 5 дена од денот на 
евидентирање на вложувањето 
во депозитарот 

Член 5 од Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 
банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

Изменување и разрешување на членови 
на органот на управување, со 
доставување на Одлука за именување/ 
разрешување 

Не Не 5 дена од денот на донесување 
на Одлуката 

Член 5 од Правилникот за содржината 
на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и 

Постоење на какви било други правни 
односи со друштво за осигурување, 
друштво за застапување во осигурување 
или осигурително брокерско друштво, 

Не Не 5 дена од денот на настанување 
на односот 
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банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и 
крајните рокови и начини на 
поднесување на истите 

со доставување на писмено известување 
за наведените односи 

 

 
 

-ОБВРСКА НА НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ - 
 
 

 Годишно известување  
Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 

до АСО 
Пропишан 

образец/форма 
или содржина 

од АСО или 
друг орган 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување  

ЗЗОС, член 53, став (1) План за работа на Национално Биро за 
осигурување 

Не Не 31.12 во тековната деловна 
година, за наредната година 

ЗЗОС, член 54, став (3) Годишна сметка и Годишен Извештај со 
потврда на овластен актуар  

Не Не 31.3 во тековната деловна 
година, за претходната година 

 
 

-ОБВРСКА НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА – 
Годишно известување 

Основа за пропишаната обврска Обврска за изготвување и доставување 
до АСО 

Пропишан 
образец/форма 
или содржина 

од АСО или 
друг орган 

Потребно 
мислење од 

АСО 

Краен рок на доставување  

ЗСО, член 131-а, став (1) Ревизорски извештај Не Не истовремено со доставувањето 
до органот на управување 
надзорниот орган на друштвото, 
односно најдоцна до 30.4 во 
тековната деловна година, за 
претходната година 



13 
 

 


