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Неофицијален пречистен текст1 

 

 П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО 
УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО И 

ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ    

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

 
Со овој правилник се пропишува: 

• Потребната документација, начинот на нејзино доставување, како и начинот за нејзино 
оценување во постапката на издавање согласност за стекнување акции со право на глас во 
друштво за осигурување чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков или надминува 
10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во 
друштвото за осигурување (во натамошниот текст: согласност за стекнување квалификувано 
учество во друштво за осигурување);  

• Потребната документација, начинот на нејзино доставување, како и начинот за нејзино 
оценување во постапката на издавање согласност за стекнување акции со право на глас во 
осигурително брокерско друштво чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков или 
надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас 
во осигурително брокерското друштво (во натамошниот текст: согласност за стекнување 
квалификувано учество во осигурително брокерско друштво) и 

• Потребната документација, начинот на нејзино доставување, како и начинот за нејзино 
оценување во постапката на издавање согласност за стекнување акции со право на глас во 
друштво за застапување во осигурување чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков 
или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции со право на 
глас во друштвото за застапување во осигурување (во натамошниот текст: согласност за 
стекнување квалификувано учество во друштво за застапување во осигурување),  

согласно Законот за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Законот). 
 

 

 

 

                                            
1 Прeчистениот текст на Правилникот е изготвен врз основа на текстот на Правилникот за потребната документација и 
начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за 
застапување во осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2013), Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за 
осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/2017), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и 
начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за 
застапување во осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2017) и  Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за 
осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/2019). Пречистениот текст нема правна сила. За правни цели, во постапка на издавање согласност за 
стекнување квалификувано учество вединствено валидни се текстовите кои што се објавени во претходно наведените 
Службени весници. 
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II. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 2 

(1) За издавање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, до 
Агенцијата се доставува барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување. 
 
(2)  Барањето од ставот (1) на овој член се доставува исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за 
добивање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување (Образец Б-
СКУ-ДО)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел. 
 
(3) Доколку лицето кое има намера да стекне  квалификувано учество во друштво за осигурување е 
правно лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставува следната документација: 

1. Пополнет прашалник за правни лица на соодветен пропишан образец кој е даден во Прилог 2 
од овој правилник и е негов составен дел; 

2. Податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото за осигурување, 
податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво за 
осигурување, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал на друштвото пред 
и по стекнувањето на акциите; 

3. Одлука на надлежниот орган на правното лице за стекнување акции во друштвото за 
осигурување; 

3.а. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.а.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за потеклото на средствата со кои 
правното лице ќе стекне акции во друштвото за осигурување; и 
3.a.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со кои правното лице ќе стекне акции 
во  друштвото за осигурување, во висина најмалку еднаква на номиналната вредност 
на акциите кои се предмет на стекнување (ревизорски извештај на правното лице, 
завршна сметка или друг соодветен доказ). 

4. Податоци и документи за финансиската состојба на правното лице кое има намера да стекне 
квалификувано учество во друштвото за осигурување; 

5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема 
изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на 
осигурувањето и финансиите; 

6. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на правното лице не му е 
изречена споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за основање и работа на друштво 
за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, 
забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на 
работи на осигурување; 

7. Доказ дека против правното лице не е поведена стечајна постапка или постапка на 
ликвидација, и тоа:  
7.1 Потврда од Централен регистар односно друга надлежна институција дека против правното 

лице не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација  и  
7.2 Изјава на надлежен орган на правното лице, дека против правното лице не е поведена 

стечајна постапка или постапка на ликвидација; 
8. Доказ дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое друштвото за 

осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или 
индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа 
лице, и тоа:  
8.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не е поврзано лице со 

друго правно лице во кое друштвото за осигурување (во кое лицето има намера да стекне 
квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% 
од капиталот или правата на глас во тоа лице; 
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8.2 Список на лица кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% 
од акциите, односно уделите, потпишан од овластено лице на правното лице;  

8.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа 
кои се иматели на акции, односно удели во правното лице;  

8.4 Список на правни лица во кои правното лице поседува директно или индиректно повеќе од 
10 % од акциите, односно уделите, потпишан од овластено лице на правното лице; 

8.5 Доказ од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар за тоа 
каде правното лице поседува акции во други правни лица; 

8.6 Доказ од Централен регистар односно друг јавен регистар, за тоа каде правното лице 
поседува удели во други правни лица. 

9. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не работело спротивно на 
одредбите од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам; 

10. Aкт за основање односно Статут на правното лице; 
11. Список на членови на органот на управување во правното лице (Извод од Централен регистар 

или друг соодветен јавен регистар); 
12. Извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице; 
13. Копија од акционерската книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар за правното 

лице; 
14. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на друштвото) 

изготвен од овластено друштво за ревизија за последните две деловни години за правното 
лице.  Правните лица коишто се основани и работат помалку од две години, се должни да 
достават Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на друштвото за периодот 
за кој што работеле, со состојба на датум најмногу еден месец пред поднесување на барањето 
за добивање дозвола како и да достават ревизорски извештаи за последните две деловни 
години за своите акционери - правни лица, односно да ја достават соодветната документација 
од став (5) од овој член за своите акционери - физички лица коишто имаат учество во капиталот 
на правното лице над 10%;  

15. Доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и 

16. Други докази и документација за оцена на бонитетот на правното лице, како и оцена на 
неговите акционери, односно иматели на удели. 

 
(4) Доколку правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за 
осигурување е странско правно лице лице или домашно правно лице кое, непосредно или посредно, 
е во мнозинска сопственост на странски физички или правни лица, кон барањето за добивање 
согласност за стекнување квалификувано учество од став (1) на овој член ја доставува и следната 
документација: 

1. доказ од странското друштво за осигурување дека има дозвола за вршење работи на 
осигурување во матичната земја, ако странскиот акционер е друштво за осигурување; 

2. мислење на странска институција овластена за супервизија на друштвото осигурување, ако 
странскиот акционер е друштво за осигурување; и 

3. ревизорски извештај од првокласно друштво за ревизија за последната деловна година, ако  
странскиот акционер не е друштво за осигурување. 

 
(5) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување е 
физичко лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставува следната документација: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодветен пропишан образец кој е даден во 
Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел. Се пополнуваат податоци (име и 
презиме, живеалиште и адреса и број на лична карта) за физичкото лице преземени од 
личната карта, односно се доставува копија од пасошот за странско физичко лице. Во 
прилог кон податоците за физичкото лице, преземени од личната карта, се доставува 
изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од страна на овластено 
лице (нотар); 
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2. Податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото за 
осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа 
друштво за осигурување, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал 
на друштвото пред и по стекнувањето на акциите; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа:  
3.1 Изјава на физичкото лице за потеклото на средствата со кои ќе стекне акции во 

друштвото за осигурување; и 
3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со кои физичкото лице ќе стекне акции во 

друштвото за осигурување во висина најмалку еднаква на номиналната вредност на 
акциите кои се предмет на стекнување (потврда за остварени приходи издадена од 
надлежен даночен орган, документ за висината на платата и приходите остварени по 
други основи, решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска 
институција за висината и датумот на вложените средства и друг соодветен доказ); 

4. Податоци и документи за финансиската состојба на физичкото лице кое има намера да 
стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување; 

5. Доказ од Централен регистар на Република Македонија или друг јавен регистар дека 
против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето  и финансиите; 

6. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна 
судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните 
последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против 
јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената 
должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на 
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита 
содржина и надриписарство од Кривичниот законик; 

7. Изјава на физичкото лице, дека во последните три години не извршувало функција на 
лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице 
во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона 
постапка; 

8. Доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за 
осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или 
индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во 
тоа лице, и тоа:  

8.1 Изјава на физичкото лице дека физичкото лице не е поврзано лице со правно 
лице во кое друштвото за осигурување, директно или индиректно, поседува 
сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; 

8.2 Список на правни лица во кои физичкото лице поседува директно или 
индиректно повеќе од 10 % од акциите, односно уделите, потпишан од 
физичкото лице; 

8.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од вредност односно друг јавен 
регистар за тоа каде физичкото лице поседува акции во други правни лица; 

8.4 Доказ од Централен регистар односно друг јавен регистар, за тоа каде 
физичкото лице поседува удели во други правни лица;  

8.5 Доказ од Централен регистар односно друг јавен регистар, за тоа каде 
физичкото лице е член на орган на управување, надзорен орган, прокурист или 
лице со посебни права и одговорности во други правни лица. 

9. Изјава на физичкото лице, дека не работело спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и финансирање на тероризам;  

10. Доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано 
учество во друштво за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и 

11. Други докази за оцена на бонитетот на физичкото лице. 
 

(6) Документацијата од ставот (3) точки 5) и 6), точка 7) подточка 7.1, точка 8) подточки 8.3, 8.5 и 8.6 и 
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точки 12) и 13) и ставот (5) точка 5) и точка 8) подточки 8.3, 8.4 и 8.5 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 дава изјава со која ја овластува Агенцијата во негово 
име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во Образецот Б-СКУДО (Изјавата е 
составен дел на Образецот Б-СКУДО) кој е даден во Прилог 1 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. 
 
(7) Потврдата од став (5) точка 6) од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 
надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, 
должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската 
земја. 
 
(8) При одлучувањето врз основа на доставената документација од став (3), (4) и (5) од овој член, се 
оценува дали лицето кое има намера да стекне акции во друштвото за осигурување ги исполнува 
критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување,  најмалку преку: 

• утврдување на идентитетот на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во 
друштво за осигурување, лицата поврзани со нив и нивната правна форма; 

• утврдување дали финансиската состојба на лицата кои имаат намера да стекнат 
квалификувано учество во друштво за осигурување  е соодветна во однос на вредноста на 
акциите кои имаат намера да ги стекнат; 

• утврдување на изворите на средства, нивното потекло и легалност; 

• оцена на можностите за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на друштво 
за осигурување од страна на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во 
друштво за осигурување; 

• оцена на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне 
квалификувано учество во друштво за осигурување од аспект на тоа дали Агенцијата за 
супервизија на осигурување ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали 
ќе може да оствари соработка со надлежниот супервзиорски орган на таа земја од аспект на 
почитување на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации 
за вршење на ефикасна супервизија (доколку се работи за странско лице кое има намера да 
стекне акции во друштво за осигурување); 

• утврдување дека степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата од каде 
доаѓа  лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување 
со меѓународните стандарди во доменот на финансиите, финансиското известување и 
сметководството, спречувањето перење пари и сл., не упатува на можност за постоење на 
висок ризик со што би била загрозена стабилноста, сигурноста и репутацијата на друштвото за 
осигурување, односно неговото работење во согласност со прописите (доколку се работи за 
странско лице кое има намера да стекне акции во друштво за осигурување);  

• утврдување дали во барањето постојат неконзистентности кои не можат да бидат објаснети. 
 
 
(9) Во однос на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество од страна на 
лице кое ги стекнува акциите врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон, 
документацијата што треба да ја достави ова лице и постапката за оцена, соодветно се применуваат 
докумантацијата од став (3) , (4), (5), (6), (7) и (8) од овој член. 
 
(10) По барањето од став (1) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност или 
за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за супервизија на осигурување. 
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III. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО 
ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 3 
 
(1) За издавање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско 
друштво односно друштво за застапување во осигурување до Агенцијата се доставува барање за 
добивање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво 
односно друштво за застапување во осигурување. 
 
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за 
добивање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво 
односно друштво за застапување во осигурување (Образец Б-СКУ-ОБД/ДЗ)” кој е даден во Прилог 4 
од овој правилник и е негов составен дел. 
 

(3) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерско 
друштво односно друштво за застапување во осигурување е правно лице, кон барањето од ставот (1) 
од овој член ја доставува следната документација: 

1. Пополнет Прашалник за правни лица на соодветен пропишан образец кој е даден во 
Прилог 2 од овој Правилник и е негов составен дел; 

1.а Податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во осигурително 
брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување, податоци за бројот 
на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво, како и податоци за 
процентот на учество во капиталот на друштвото пред и по стекнувањето на акциите 
2. Одлука на надлежниот орган на правното лице, за учество во основањето на  

осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување, 
донесена од страна на надлежен орган на правното лице; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за потеклото на средствата со кои 

правното лице ќе стекне акции во осигурително брокерското друштво односно 
друштвото за застапување во осигурување; и 

3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со кои правното лице ќе стекне акции во  
друштвото за осигурување, во висина најмалку еднаква на номиналната вредност на 
акциите кои се предмет на стекнување (ревизорски извештај на правното лице, 
завршна сметка или друг соодветен доказ). 

4. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице  
нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на 
осигурувањето  и финансиите; 

5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на првното лице не му е 
изречена споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за основање и работа на 
друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за 
осигурување, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана 
за вршење на работи на осигурување; 

6. Доказ дека против правното лице не е поведена стечајна постапка или постапка на 
ликвидација, и тоа:  

6.1 Потврда од Централен регистар односно друга надлежна институција дека против 
правното лице не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација 

6.2 Изјава на надлежен орган на правното лице дека против правното лице не е 
поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација; 

7. Доказ дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое осигурително 
брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување (во кое лицето 
има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува 
сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице, и тоа:  
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7.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не е поврзано лице со друго 
правно лице во кое осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во 
осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или 
индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа 
лице; 

7.2 Список на лица кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% 
од акциите, односно уделите, потпишан од овластено лице на правното лице;  

7.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои 
се иматели на акции, односно удели во правното лице;  

7.4 Список на правни лица во кои правното лице поседува директно или индиректно повеќе од 
10 % од акциите, односно уделите, потпишан од овластено лице на правното лице; 

7.5 Доказ од Централен депозитар за хартии од вредност односно друг јавен регистар, за тоа 
каде правното лице поседува акции во други правни лица; 

7.6 Доказ од Централен регистар односно друг јавен регистар, за тоа каде правното лице 
поседува удели во други правни лица; 
8. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не работело спротивно 

на одредбите од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам; 
9. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не е поврзано лице 

содруштва за осигурување,други осигурително брокерски друштва односно друштва за 
застапување во осигурување согласно член 16-а од Законот за супервизија на 
осигурување; 

10. Акт за основање одосно Статут на правното лице; 
11. Список на членови на органот на управување во правното лице (Извод од Централен 

регистар или друг соодветен јавен регистар); 
12. Извод од регистарот во кој е регистрирано правното лице; 
13. Копија од акционерска книга; 
14. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на 

друштвото) изготвен од овластено друштво за ревизија за последните две деловни 
години за правното лице.  Правните лица коишто се основани и работат помалку од две 
години, се должни да достават Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи 
на друштвото за периодот за кој што работеле со состојба на датум најмногу еден месец 
пред поднесување на барањето за добивање дозвола како и да достават  ревизорски 
извештаи за последните две деловни години за своите акционери - правни лица, односно 
да ја достават соодветната документација од став (4) од овој член за своите акционери - 
физички лица коишто имаат учество во капиталот на правното лице над 10%; 

15. Доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано 
учество во осигурително брокерско друштво односно друштво за застапување во 
осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и 

16. Други докази за оцена на бонитетот на правното лице, како и оцена на неговите 
акционери, односно иматели на удели. 

 

(4) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерско 
друштво односно друштво за застапување во осигурување е физичко лице, кон барањето од ставот 
(1) од овој член, ја доставува следната документација: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодветен пропишан образец кој е даден во Прилог 
3 од овој правилник и е негов составен дел. Се пополнуваат податоци (име и презиме, 
живеалиште и адреса и број на лична карта) за физичкото лице преземени од личната карта, 
односно се доставува копија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог кон податоците 
за физичкото лице, преземени од личната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа 
негови и точни податоци, заверена од страна на овластено лице (нотар); 

2. Податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во осигурително брокерско 
друштво односно друштвото за застапување во осигурување, податоци за бројот на акциите 
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кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво, како и податоци за процентот на 
учество во почетниот капитал на друштвото пред и по стекнувањето на акциите; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.1. Изјава на физичкото лице, за потеклото на средствата со кои ќе стекне акции во 

осигурително брокерско друштво односно друштвото за застапување во осигурување; и 
3.2. Соодветен доказ за изворот на средствата со кои физичкото лице ќе стекне акции во 

осигурително брокерско друштво односно друштвото за застапување во осигурување во 
висина најмалку еднаква на номиналната вредност на акциите кои се предмет на 
стекнување (потврда за остварени приходи издадена од надлежен даночен орган, 
документ за висината на платата и приходите остварени по други основи, решение за 
наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот 
на вложените средства и друг соодветен доказ); 

4. Потврда од Централен регистар на Република Македонија или друг јавен регистар дека 
против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење на 
професија, дејност или должност од областа на осигурувањето и финансиите; 

5. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна 
судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните 
последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните 
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, 
како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, 
компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство 
од Кривичниот законик; 

6. Изјава на физичкото лице, дека во последните три години не извршувало функција на лице со 
посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била 
воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка; 

7. Доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое осигурително 
брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување (во кое лицето има 
намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост 
на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице, и тоа:  

7.1 Изјава на физичкото лице дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое 
осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување, 
директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата 
на глас во тоа лице; 

7.2 Список на правни лица во кои физичкото лице поседува директно или индиректно повеќе од 
10 % од акциите, односно уделите, потпишан од физичкото лице; 

7.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од вредност односно друг јавен регистар за тоа каде 
физичкото лице поседува акции во други правни лица; 

7.4 Доказ од Централен регистар односно друг јавен регистар, за тоа каде физичкото лице 
поседува удели во други правни лица;  

7.5 Доказ од Централен регистар односно друг јавен регистар, за тоа каде физичкото лице е член 
на орган на управување, надзорен орган, прокурист или лице со посебни права и 
одговорности во други правни лица. 

8. Изјава на физичкото лице, дека физичкото лице не работело спротивно на одредбите од 
Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам; 

9. Изјава на физичкото лице, дека не е поврзано лице со друштва за осигурување, други 
осигурително брокерски друштва односно друштва за застапување во осигурување согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување; 

10. Доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во 
осигурително брокерско друштво односно друштво за застапување во осигурување, согласно 
Тарифникот на Агенцијата и 

11.  Други докази за оцена на бонитетот на физичкото лице. 
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(5) Документацијата од ставот (3) точка 4) и 5), точка 6) подточка 6.1, точка 7) подточки 7.3, 7.5 и 7.6, 
точки 12) и 13) и ставот (4) точка 4) и точка 7) подточки 7.3, 7.4 и 7.5 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 дава изјава со која ја овластува Агенцијата во негово 
име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во Образецот Б-СКУ-ОБД/ДЗ (Изјавата е 
составен дел на Образецот Б-СКУ-ОБД/ДЗ) кој е даден во Прилог 4 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. 
 
(6) Потврдата од став (4) точка 5) од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 
надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, 
должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската 
земја. 
 
 
(7) При одлучувањето врз основа на доставената документација од став (3) и (4) од овој член, се 
оценува дали лицето кое има намера да стекне акции во осигурително брокерското друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување ги исполнува критериумите пропишани со Законот за 
супервизија на осигурување,  најмалку преку: 

• утврдување на идентитетот на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во 
осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување, лицата 
поврзани со нив и нивната правна форма; 

• утврдување дали финансиската состојба на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано 
учество во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во 
осигурување е соодветна во однос на вредноста на акциите кои имаат намера да ги стекнат; 

• утврдување на изворите на средства, нивното потекло и легалност; 

• оцена на можностите за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на 
осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување од 
страна на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество друштво за осигурување; 

• оцена на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне 
квалификувано учество во осигурително брокерското друштво, односно друштво за 
застапување во осигурување од аспект на тоа дали Агенцијата за супервизија на осигурување ќе 
може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали ќе може да оствари соработка со 
надлежниот супервзиорски орган на таа земја од аспект на почитување на меѓународните 
принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење на ефикасна 
супервизија (доколку се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во 
осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување) 

• утврдување дека степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа  
лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерското 
друштво, односно друштво за застапување во осигурување со меѓународните стандарди во 
доменот на финансиите, финансиското известување и сметководтсвото, спречувањето перење 
пари и сл., не упатува на можност за постоење на висок ризик со што би била загрозена 
стабилноста, сигурноста и репутацијата на осигурително брокерското друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување, односно неговото работење во согласност со 
прописите (доколку се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во друштво за 
осигурување);  

• утврдување дали во барањето постојат неконзистентности кои не можат да бидат објаснети. 
 

(8) Во однос на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество од страна на 
лице кое ги стекнува акциите врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон, 
документацијата што треба да ја достави ова лице и постапката за оцена, соодветно се применуваат 
одредбите од ставовите (3), (4), (5), (6)  и (7) од овој член. 
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(9) По барањето од став (1) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност или за 
одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за супервизија на осигурување. 
 
 
 
 

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА 
РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

Член 4 
 
(1) Кон барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за 
осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување се 
доставуваат податоци за овластено лице за контакт со Агенцијата (име и презиме, телефонски број и 
адреса на електронска пошта). 
 
(2) Документацијата која се доставува кон барањето за издавање согласност за стекнување 
квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за 
застапување во осигурување, треба да биде во оригинал или копија заверена кај овластено лице 
(нотар), потпишана од овластено лице или од соодветниот надлежен орган, без дополнителни 
исправки, на македонски јазик и истата не смее да биде постара од шест месеци на денот на 
поднесување на барањето за издавање согласност. 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 согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, 
осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување, треба да бидат 
заверени кај овластено лице (нотар) и истите не смеат да бидат постари од шест месеци на денот на 
поднесување на барањето за издавање согласност. 
 
(4) Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странско лице кое има намера да стекне 
квалификувано учество поинаку ја регулира материјата во врска со документацијата која се доставува 
кон барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за 
осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување, 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 и одлучува по барањето за издавање согласност за стекнување 
квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за 
застапување во осигурување 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 во земјата и во странство.   
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Одлучување по барањето за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во 

осигурување 

Член 5 
(1) При одлучувањето по барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во 
осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување оценува дали се исполнети условите 
предвидени во Законот за супервизија на осигурување.  

 
(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување 
донесува решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество или за одбивање на 
барањето, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето со комплетна документација 
согласно овој правилник. 
 
 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  
 

Член 5 (“Службен весник на Република Македонија бр. 35/2017) 

 
Прилог 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 
 
По Прилог 2 и 3 се додава нов Прилог 4 кој е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 
 
 

Член 6 (“Службен весник на Република Македонија бр. 35/2017) 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”.  
 
 

Член 3 (“Службен весник на Република Македонија бр. 138/2017) 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”.  
 
 

Член 3 (“Службен весник на Република Македонија бр. 69/2019) 
 

Прилозите 1 и 4 се заменуваат со  нови Прилози 1 и 4 кои се дадени во прилог на овој правилник и се 
негов составен дел.  
 

Член 4 (“Службен весник на Република Македонија бр. 69/2019) 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”.  
 
 
 
 
                                 Претседател на Совет на експерти 
                                  Климе Попоски 
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ПРИЛОГ  1 – Образец  Б-СКУДО 
  

 
БАРАЊЕ1 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

1. Име и презиме, односно назив на лицето кое има намера да 
стекне квалификувано учество  

 
 

 

2. Број и номинален износ на акции кои лицето веќе ги 
поседува во друштвото 

 

3. Број и номинален износ на акции кои лицето има намера да 
ги стекне во друштвото 

 

4.  Вкупен број и номинален износ на акциите кои лицето ќе ги 
има по стекнувањето 

 

5. Овластено лице за контакт со Агенцијата  

5.1. Телефон на овластеното лице  

5.2. Адреса на електронска пошта на овластеното лице  

5.3.  Адреса на овластеното лице  

Барам/е од Агенцијата за супервизија на осигурување да ни издаде согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштвото за осигурување________________________________________________(назив на друштвото). 

Кон барањето ја приложувам/е документацијата согласно член 2 ставови (3), (4) и (5) од “Правилникот за потребната 
документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво и друштво за застапување во осигурување ”2 и тоа (се наведува секој документ поединечно):. 

1._________________________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________________________________ 

                                            
1 Се препорачува Барањето да се пополнува електронски. Електронска верзија на Барањето може да се најде на официјалната интернет-
страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Барањето не се пополнува електронски, задолжително треба 
да се користи пенкало и да се пишува со големи букви 
2 Документацијата од членот 2 став (3) точка 5) и 6), точка 7) подточка 7.1, точка 8) подточки 8.3, 8.5 и 8.6 и точки 12) и 13) и ставот (5) точка 
5) и точка 8) подточки 8.3, 8.4 и 8.5 од Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување, Агенцијата по службена должност ќе 
ја прибави од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесена од барателот), за што подносителот на барањето дава изјава со која ја 
овластува Агенцијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во овој Образец 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. Потврдата од членот 2 став (5) точка 6) од Правилникот, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 
надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите 
известувања од надлежните институции во странската земја. 
 

 

http://www.aso.mk/
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7.________________________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________________________________________________ 

11.______________________________________________________________________________________________________ 

12.______________________________________________________________________________________________________ 

13.______________________________________________________________________________________________________ 

 
ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
Со поднесување на ова барање Изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи ова барање, како и целата 
документација која ја доставувам/е кон барањето за издавање дозвола за вршење работи на осигурување, се точни и не 
содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во ова барање, како и во 
документацијата доставена во прилог кон ова барање, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам 
Агенцијата.  
 
Со поднесување на ова барање се согласувам моите лични податоци содржани во ова барање да се користат во постапка на 
остварување на правото пред надлежни органи за прибавување на потребни докази и податоци од други институции по  
службена должност и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци. 
 
 
 
       
 
  Датум и место на поднесување      
                                            
_____.______20____ година,_____________                                                                  
 

 
                    
 
    
Потпис на подностителот на барањето2   
 
___________________________________ 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                            
2 Барањето го потпишуваат физичките лица или овластените застапници на правните лица коишто имаат намера да стекнат квалификувано 

учество во друштвото за осигурување 
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           ПРИЛОГ 2  

 

П Р А Ш А Л Н И К  
за правни лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за 

осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување 
 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ:  
Прашалникот го овластено лице на надлежен орган на управување на правното лице кое  има 
намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво, односно друштво за застапување во осигурување (во понатамошниот текст: друштвото). 
 
Се препорачува Прашалникот да се пополнува електронски. Електронска верзија на Прашалникот 
може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување 
www.aso.mk. Доколку Прашалникот не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи 
пенкало и да се пишува со големи букви. 
 
Потребно е да се одговорат сите прашања дадени во Прашалникот, а оние прашања кои не се 
применливи треба соодветно да се назначат со НЕПРИМЕНЛИВО. Доколку во Прашалникот нема 
доволно простор за детален одговор, потребно е кон Прашалникот да се достави прилог (во печатена 
форма) кој ќе биде означен со бројот на прашањето на кое се однесува одговорот. 
 
Лицето кое го пополнува Прашалникот е должно веднаш  да ја извести Агенцијата доколку во кое 
било време по поднесување на Прашалникот до Агенцијата се јави значајна промена на податоците 
дадени во овој прашалник. Ова е континуирана обврска која ја презема лицето со потпишување на 
овој прашалник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aso.mk/
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ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЛ 2: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАТОЦИ 
 
2. Наведете ги лицата кои се членови на органот на управување и на надзорниот одбор на правното 
лице, со кратoк опис на нивното стекнато образование и досегашно работно искуство. 
 

Име и презиме  
 
 

 

Орган на управување 
или надзорен орган 

Стекнато 
образование 

Работно искуство 

    

    

    

 
 
 

 
1.1. Назив на правното лице 
 
 
1.2. Седиште 
 
 
1.3. Даночен број 
 
 
1.4. Матичен број (или соодветен идентификациски број, во согласност со прописите на 
странската земја - за странско правно лице) 
 
 
1.5. Телефон, адреса на електронска пошта и интернет-адреса (доколку правното лице има 
ваква адреса) 
  
 
 
1.6. Основна дејност, согласно со националната класификација на дејности или согласно со 
класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице). 
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3. Наведете ги лицата (правни и физички лица) кои во правното лице поседуваат, директно или 
индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите. 
 

Име и презиме на 
физичкото лице /назив 

на правното лице 
 
 

 

Адреса/седиште Основна дејност Учеството во 
капиталот или во 
правата на глас 

изразено во 
проценти 

 

    

    

    

 
 
4. Дали лицата од точка 3 од овој прашалник имаат свои претставници во органите на надзор или 
управување на правното лице?  
 
Да 
 

Не   
 
 
4.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги лицата и нивните претставници во органите на 
надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во 
друштвото. 

 

Име и презиме /назив 
 
 

 

Име и презиме на 
претставникот 

Орган на надзор или управување 

   

   

   

 
 
 
5. Наведете ги правните лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 
10% од акциите, односно уделите. 

 

 
Назив и 
седиште 

 

Основна 
дејност 

Учеството во капиталот 
или во правата на глас 

на правното лице 
изразено во проценти 
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Назив и 
седиште 

 

Основна 
дејност 

Учеството во капиталот 
или во правата на глас 

на правното лице 
изразено во проценти 

   

   

За сите овие лица се доставуваат финансиски извештаи за последните три деловни години 

 
 
6. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување на лицата од 
точка 5 од овој прашалник?  
 
Да 
 

Не   
 
 
6.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице 
кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото во нивните органи на надзор или 
управување. 

 

Назив и седиште 
 
 

 

Име и презиме на 
претставникот на правното 

лице 

Орган на надзор или управување 

   

   

   

 
 
7. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување или на кој било 
друг начин остварува влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и 
деловните одлуки на кое било друго правно лице во РМ или во странство?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
7.1. Наведете ги правните лица, органите и лицата кои го претставуваат правното лице. 

 

Име и седиште на 
правното лице 

 
 

 

Орган на надзор 
или управување 

Име и презиме 
на 

претставникот 
на правното 

лице 

Друг начин на 
остварување 

влијание 
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Име и седиште на 
правното лице 

 
 

 

Орган на надзор 
или управување 

Име и презиме 
на 

претставникот 
на правното 

лице 

Друг начин на 
остварување 

влијание 

    

    

    

 
 
8. Дали во правното лице има учество лице кое со правосилна судска одлука било осудено со казна 
затвор за направено кривично дело? Ако е, наведете ги сите детали. 
 
 
9. Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност? Ако била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги 
сите детали. 
 
9.1. Дали ваква санкција, односно забрана е изречена на лице кое има учество во правното лице? 
Ако била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 
 
 
10. Дали над имотот на правното лице, или на лицето кое има учество во правното лице, е отворена 
стечајна постапка или постапка на ликивидација? Наведете ги детално сите околности поврзани со 
оваа постапка. 
 
11. Дали лице поврзано со правното лице е акционер или член на орган на надзор или управување 
на друго друштво за осигурување/осигурително брокерско друштво/друштво за застапување во 
осигурување, банка или друга финансиска институција?  
 
Да 
 

Не   
 
 
11.1. Доколку одговорот е потврден, наведете подетално: 

 

Име и презиме/ 
назив и седиште 

на поврзаното 
лице 

Име и седиште 
на друштвото/ 
финансиската 
институција 

Учество 
изразено во 

проценти 

Орган на 
надзор или 
управување 

Останати 
важни 

податоци 
 

     

     

     

 
12. Дали била отворена стечајна постапка или постапка на ликвидација врз правните лица во кои 
правното лице имало учество или имало свој претставник во органите на надзор или управување или 
на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските 
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и деловните одлуки?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
12.1. Ако била, наведете подетални податоци. 
 
13. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво или друга 
финансиска институција во која правното лице имало учество или имало свој претставник во 
органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и 
донесувањето на нејзините политики и на финансиските и деловните одлуки?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
13.1. Ако биле, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или 
неспроведување? 
 
14.  Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво или друга 
финансиска институција во која учество има лице кое истовремено има учество и во правното лице 
или во кое ова лице имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било 
друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и на финансиските и 
деловните одлуки?  
 
Да 
 

Не   
 
14.1. Ако биле, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или 
неспроведување? 
 
 
15. Дали правното лице, или лицето кое има учество во правното лице, е поврзано со други лица кои 
заедно со правното лице имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво?  
 
Да 
 

Не   
 
 
15.1. Наведете на кој начин. 
 

 
16. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски 
институции на правното лице му одзел согласност за акционер или за учество во капитал на друго 
друштво за осигурување или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има 
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свој претставник во орган на надзор или управување на тоа друштво за осигурување или финансиска 
институција?  
 
Да 
 

Не   
 
16.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
 
 
17. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски 
институции на лицето кое има учество во правното лице, му одзел согласност за акционер или за 
учество во капитал во друштво за осигурување или друга финансиска институција или согласност да 
биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или 
финансиска институција?  
 
Да 
 

Не   
 
17.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 

 
 
18. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на 
способноста на правното лице да биде акционер на друштвото и да обезбеди стабилно и сигурно 
работење на друштвото? 
 
 
19. Дадете краток опис на тоа каде го гледате друштвото по пет години од неговото работење.  
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ИЗЈАВА 
Јас/Ние ________________________________________ (име и презиме на сите лица, членови на 
органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне квалификувано 
учество во друштвото) како член/членови на _________________ (органот на надзор или управување 
на правното лице) на ___________________________________ (назив на правното лице) 
 
а) Изјавувам/изјавуваме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека 
информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација која ја доставува правното 
лице во рамките на барањето за издавање согласнот за стекнување квалификувано учество, се точни 
и не содржат фалсификувани податоци и документи. 

 
б) Свесен/свесни сум/сме за критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување кои 
треба да ги исполни ___________________ (назив на правното лице) за да стане акционер со 
квалификувано учество во друштво. 
 
в) Изјавувам/е дека правното лице ќе обезбеди почитување на супервизорските стандарди, 
спроведување на мерките преземени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и ќе ги 
доставувам сите податоци и информации побарани од Агенцијата за вршење ефикасна супервизија, 
со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на друштвото. 

 
Место и датум                                                                                    Потпис на членовите на 
                                                                                              надлежниот орган на управување на правното лице 
____________________                                                              ____________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

П Р А Ш А Л Н И К  
за физички лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во 

друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво 
за застапување во осигурување 

 
 
 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ:  
Прашалникот се пополнува лично од страна на лицето кое има намера да стекне квалификувано 
учество во  друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за 
застапување во осигурување (во понатамошниот текст: друштвото). 
 
Се препорачува Прашалникот да се пополнува електронски. Електронска верзија на Прашалникот 
може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување 
www.aso.mk. Доколку Прашалникот не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи 
пенкало и да се пишува со големи букви. 
 
Потребно е да се одговорат сите прашања дадени во Прашалникот, а оние прашања кои не се 
применливи треба соодветно да се назначат со НЕПРИМЕНЛИВО. Доколку во Прашалникот нема 
доволно простор за детален одговор, потребно е кон Прашалникот да се достави прилог (во печатена 
форма) кој ќе биде означен со бројот на прашањето на кое се однесува одговорот. 
 
Лицето кое го пополнува Прашалникот е должно веднаш  да ја извести Агенцијата доколку во кое 
било време по поднесување на Прашалникот до Агенцијата се јави значајна промена на податоците 
дадени во овој прашалник. Ова е континуирана обврска која ја презема лицето со потпишување на 
овој прашалник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aso.mk/
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ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Податоци за образованието 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. Име и презиме: 
 
 
1.2. Домашна адреса: 
 
 
 
1.3. Адреса во РМ (доколку станува збор за странско лице со престој во РМ). 
 
 
 
1.4. Датум и место на раѓање: 
  
 
 
1.5. Државјанство: 
 
 
 
1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица): 
 
 
 
1.7. Телефон: 
 
 
 
1.8. Адреса на електронска пошта 
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ДЕЛ 2: ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
 
 
 
 

Назив на образовната 
институција 

 
 

Адреса на образовната 
институција 

Назив на стекнатото 
образование (степен) 

Година на 
стекнување на 

дипломата 

    

    

    

    

 
 
 

ДЕЛ 3: ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИСТОРИЈА И ИСКУСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период од/до 
(месец/година) 

Име, седиште и основна дејност на 
работодавецот 

Работно 
место/позиција 

   

   

   

 
 
 
ДЕЛ 4: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАТОЦИ 
 
4. Дали некогаш со правосилна судска одлука сте биле осудени со казна затвор за направено 
кривично дело?  
 
 
Да 
 

Не   
 
4.1.Ако сте биле, наведете ги сите детали. 
 
 

2. Наведете ги податоците за стекнатото образование со соодветен датум на стекнување и назив на 
образовната институција (универзитет/факултет) на која е стекнато образованието, согласно барањата 
дадени во табелата: 
 

 

3. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнување на 
Прашалникот, вклучувајќи податоци за работодавецот, позицијата која сте ја имале, почнувајќи од 
последното работно место, согласно барањата дадени во табелата: 
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5. Дали некогаш ви била изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност?  
 
Да 
 

Не   
 
 
5.1. Ако ви била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 
 
 
 
6. Дали над вашиот имот е отворена стечајна постапка?  
 
Да 
 

Не   
 
 
6.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка. 
 
 
 
7. Дали сте вие или лице поврзано со вас акционер, сопственик, сосопственик или содружник во 
друго правно лице? 
 
 
Да 
 

Не   
 
 
7.1.  Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува 
само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице 
 

Назив и седиште на правното лице во 
кое физичкото лице има дел од 

капиталот и/или од акциите со право 
на глас 

Процент од капиталот и/или акциите со 
право на глас 
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Име и презиме, 
односно назив на 
поврзаното лице 

 
 

Назив и седиште на 
правното лице во кое 

поврзаното лице има дел 
од капиталот и/или од 

акциите со право на глас 

Процент од капиталот 
и/или акциите со право 

на глас 

   

   

   

 
 
8.  Дали сте вие или лице поврзано со вас член на орган на надзор или управување во претходно 
наведените лица?  
 
 
Да 
 

Не   
 
 
8.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете гис ледните две табели, при што првата се пополнува 
само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице 
 
 

Назив и седиште на правното лице  
 

Орган на надзор или управување 

  

  

  

 
 
 

Име и презиме, односно 
назив на поврзаното лице 

Име и седиште на 
правното лице 

Орган на надзор или 
управување 

   

   

   

 
9. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин остварувате влијание 
врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки на кое било 
друго правно лице, освен правните лица од точка 7 од овој Прашалник? Наведете ги тие правни лица, 
органот на надзор или управување или начинот на кој остварувате влијание. 
 

Име и седиште на 
правното лице 

Орган на надзор или 
управување 

Друг начин на 
остварување влијание 
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Име и седиште на 
правното лице 

Орган на надзор или 
управување 

Друг начин на 
остварување влијание 

   

 
 
10. Дали била отворена стечајна постапка или постапка на ликвидација врз правните лица во кои сте 
имале учество или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте 
влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки? 
 
Да 
 

Не   
 
 
10.1. Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа 
правно лице. 
 
11.  Дали против вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена ваша одговорност за 
отворената стечајна или ликвидациска постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите 
детали поврзани со судската пресуда. 
 
12. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво за 
осигурување или друга финансиска институција во која сте имале учество или сте биле член на орган 
на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето 
на политиките и на финансиските и деловните одлуки? 
 
Да 
 

Не   
 
12.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното 
спроведување или неспроведување. 
 
 
13. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за 
супервизија на осигурување, се сметаат за поврзани лица со друштвото? 
 
Да 
 

Не   
 
 
13.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува 
само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице. 
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Име и презиме, односно назив и 
седиште на поврзаното лице со друштвото 

Начин на поврзаност 

  

  

  

 
 

Име и презиме, односно 
назив и седиште на 
лицето поврзано со 

физичкото лице 

Име и презиме, односно 
назив и седиште на 
поврзаното лице со 

друштвото 

Начин на поврзаност 
помеѓу лицата од колона 

1 и 2 
 

   

   

   

 
 
14. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, поврзан/а со членовите на орган на управување или 
надозрен одбор или управен одбор на друштвото?  
 
Да 
 

Не   
 
 
 
14.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува 
само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице. 
 
 

Име и презиме на членот на  органот на 
управување или надзорниот одбор 

Орган на управување или надзорен одбор 

  

  

  

 
 

Име и презиме, односно 
назив и седиште на 
лицето поврзано со 

физичкото лице 

Име и презиме  на членот на органот на 
управување или надзорниот одбор  

 

Орган на управување или 
надзорен одбор 
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15. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски 
институции вршел оцен а на вашата репутација и способност за стекнување учество во капиталот или 
за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? 
 
 
Да 
 

Не   
 
15.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
 
 

Назив на надлежниот 
супервизорски орган 

 
 
 

Вид на побарана 
согласност/дозвола 

Причини зошто 
согласноста не е добиена 

(доколку надлежниот 
орган не ја издал 

бараната согласност) 

   

   

   

 
 
16. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски 
институции ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на друштво за осигурување или 
друга финансиска институција или ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или 
управување?  
 
Да 
 

Не   
 
16.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
 
 
17. Дали, некогаш, сте биле отповикани или од вас било побарано да се повлечете од вршење на 
некоја функција во друго правно лице?  
 
Да 
 

Не   
 
17.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
 
18. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на 
вашата способност да бидете акционер на друштвото и да обезбедите стабилно и сигурно работење 
на друштвото? 
 
19. Дадете краток опис на тоа каде го гледате друштвото по пет години од неговот работење. (Ова 
прашање задолжително го одговараат физичките лица кои имаат намера да остваруваат учество во 
друштвото за осигурување што се основа) 
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ИЗЈАВА 
 
Јас ________________________________________________ (име на физичкото лице) 
 
а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите што ги 
содржи во овој прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето 
за издавање согласност за стекнување квалификувано учество, се точни и не содржат фалсификувани 
податоци и документи. 
 
б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување кои треба 
да ги исполнам за да станам акционер со квалификувано учество  
 
в) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека ќе обезбедам 
почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани 
од Агенцијата за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење 
на друштвото. 
 
 
Место и датум                                                                                      Потпис на физичкото лице 
____________________                                                                      ____________________________ 
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ПРИЛОГ  4 – Образец Б-СКУ-ОБД/ДЗ 

 

БАРАЊЕ1 
ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО 

ОСИГУРУВАЊЕ ОДНОСНО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО  
 

1. Име и презиме, односно назив на лицето кое има намера да 
стекне квалификувано учество  
 

 
 

 

2. Број и номинален износ на акции кои лицето веќе ги 
поседува во друштвото 

 

3. Број и номинален износ на акции кои лицето има намера да 
ги стекне во друштвото 

 

4.  Вкупен број и номинален износ на акциите кои лицето ќе ги 
има по стекнувањето 

 

5. Овластено лице за контакт со Агенцијата  

5.1. Телефон на овластеното лице  

5.2. Адреса на електронска пошта на овластеното лице  

5.3.  Адреса на овластеното лице  

Барам/е од Агенцијата за супервизија на осигурување да ни издаде согласност за стекнување квалификувано учество во 
друштвото за застапување во осигурување односно осигурително брокерското друштво 
________________________________________________(назив на друштвото). 

Кон барањето ја приложувам/е документацијата согласно членот 3 ставови (3) односно (4) од “Правилникот за потребната 
документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво и друштво за застапување во осигурување ” 2 и тоа (се наведува секој документ поединечно):. 

1._________________________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________________________________________ 

                                            
1 Се препорачува Барањето да се пополнува електронски. Електронска верзија на Барањето може да се најде на официјалната интернет-
страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Барањето не се пополнува електронски, задолжително треба 
да се користи пенкало и да се пишува со големи букви. 
2 Документацијата од членот 3 ставот (3) точка 4) и 5), точка 6) подточка 6.1, точка 7) подточки 7.3, 7.5 и 7.6, точки 12) и 13) и ставот (4) точка 
4) и точка 7) подточки 7.3, 7.4 и 7.5 од Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување, Агенцијата по службена должност ќе 
ја прибави од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесена од барателот), за што подносителот на барањето дава изјава со која ја 
овластува Агенцијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во овој Образец 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. Потврдата од членот 3 став (4) точка 5) од Правилникот, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 
надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите 
известувања од надлежните институции во странската земја. 

 

 

http://www.aso.mk/
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8.______________________________________________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________________________________________________ 

12.________________________________________________________________________________________________________ 

13.________________________________________________________________________________________________________ 

 
ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
Со поднесување на ова барање Изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи ова барање, како и целата 
документација која ја доставувам/е кон барањето за издавање дозвола за вршење работи на осигурување, се точни и не 
содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во ова барање, како и во 
документацијата доставена во прилог кон ова барање, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам 
Агенцијата.  
 
Со поднесување на ова барање се согласувам моите лични податоци содржани во ова барање да се користат во постапка на 
остварување на правото пред надлежни органи за прибавување на потребни докази и податоци од други институции по  
службена должност и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци. 
 
  
 
 
         
  Датум и место на поднесување      
                                            
_____.______20____ година,_____________                                                                  
 

 
                    
 
    
Потпис на подностителот на барањето3   
 
___________________________________ 
 
 

 
 
 

 

                                            
3 Барањето го потпишуваат физичките лица или овластените застапници на правните лица коишто имаат намера да стекнат квалификувано 

учество во друштво за застапување во осигурување односно осигурително брокерско друштво 


