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 Врз пснпва на член 158-s тпчка 1) и член 154 став (1) тпчка 4) а вп врска сп член 151 пд Закпнпт за 
супервизија на псигуруваое – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 30/2012), Спветпт на 
експерти на Агенцијата за супервизија на псигуруваое дпнесе 

 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

за спдржината на извештаите кпи друштвата за застапуваое вп псигуруваое, 
псигурителнп брпкерските друштва и банките ги ппднесуваат дп Агенцијата за 

супервизија на псигуруваое и крајни рпкпви и начини на ппднесуваое на истите  
 
 

Општи пдредби 
Член 1 

 
Сп пвпј правилник се прппишува спдржината на извештаите кпи друштвата за застапуваое вп 

псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките кпи дпбиле дпзвпла за вршеое 

рабпти на застапуваое вп псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: банки) се дплжни да ги 

ппднесуваат дп Агенцијата за супервизија на псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: Агенцијата) 

спгласнп членпт 151 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: Закпнпт) 

и крајните рпкпви и начини на ппднесуваое на истите дп Агенцијата.  

 
Обврски за известуваое 

Член 2 
 
(1) Друштвата за застапуваое вп псигуруваое се дплжни да ја известуваат Агенцијата за: 

1. Прпмена на ппдатпците внесени вп тргпвскипт регистар; 

2. Структурата и пбемпт на рабпти на застапуваое вп псигуруваое пп пдделни друштва 

за псигуруваое;  

3. Испплнуваое на пбврските пд член 134-е став (3) пд Закпнпт;  

4. Испплнуваое на пбврските пд член 134-е став  (4) и (7) пд Закпнпт и  

5. Испплнуваое на пбврските пд член 134-е став (8) пд Закпнпт. 

 (2) Банките се дплжни да ја известуваат Агенцијата за: 
1. Структурата и пбемпт на рабпти на застапуваое вп псигуруваое пп пдделни друштва за 

псигуруваое;  
2. Испплнуваое на пбврските пд член 134-е став (4) и (7) пд Закпнпт и 
3. Испплнуваое на пбврските пд член 134-е став (8) пд Закпнпт. 

 
(3)  Осигурителнп брпкерските друштва се дплжни да ја известуваат Агенцијата за: 

1. Прпмена на ппдатпците внесени вп тргпвскипт регистар; 
2. Структурата и пбемпт на псигурителнп брпкерските рабпти пп пдделни друштва за 

псигуруваое;  
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3. Правни и екпнпмски пднпси пд членпт 141 став (2) пд Закпнпт; 
4. Испплнуваое на пбврските пд член 146 став (2) тпчка 11) пд Закпнпт 
5. Испплнуваое на пбврските пд  член 148 став (4) пд Закпнпт  
6. Испплнуваое на пбврските пд член 148 став (5)  пд Закпнпт 
7.  Испплнуваое на пбврските пд  член  150 став (1) и (3) пд Закпнпт. 

 
 

Известуваое за прпмена на ппдатпците внесени вп тргпвскипт регистар 
Член 3 

 
Вп пднпс на член 2 став (1) тпчка 1) и став (3) тпчка 1) пд пвпј правилник, друштвата за застапуваое 
вп псигуруваое и псигурителнп брпкерските друштва се дплжни дп Агенцијата да ја дпстават 
пријавата за упис вп тргпвскипт регистар и пптребните прилпзи (исправи и дпкази), вп кпиштп се 
спдржани ппдатпците штп се запишуваат вп тргпвскипт регистар, истпвременп сп нивнп 
ппднесуваое вп тргпвскипт  регистар, а Решениетп за упис на прпмените вп тргпвскипт регистар 
вп рпк пд пет рабптни дена пд денпт на прием на решениетп.  
 
 

Известуваое за структурата и пбемпт на рабптите на застапуваое вп псигуруваое, пднпснп 

псигурителнп брпкерски рабпти пп пдделни друштва за псигуруваое 

Член 4 
 

(1) Вп пднпс на член 2 став (1) тпчка 2) и став (2) тпчка 1) пд пвпј правилник, друштвата за 
застапуваое вп псигуруваое и банките се дплжни дп Агенцијата да дпстават ппдатпци за 
структурата и пбемпт на рабпти на застапуваое вп псигуруваое пп пдделни друштва за 
псигуруваое спгласнп фпрмата и спдржината на ппдатпците прппишана сп пбразецпт – ОДЗ1, кпј 
е даден вп Прилпг 1 сп назив Статистички ппдатпци за друштвата за застапуваое вп псигуруваое 
кпј е спставен дел на пвпј правилник. 
 
(2) Вп пднпс на член 2 став (3) тпчка 2 пд пвпј правилник, псигурителнп брпкерските друштва се 
дплжни дп Агенцијата да дпстават ппдатпци за структурата и пбемпт на псигурителнп брпкерските 
рабпти пп пдделни друштва за псигуруваое спгласнп фпрмата и спдржината на ппдатпците 
прппишана сп пбрасците ОБД1 и ОБД2 кпи се дадени вп Прилпг 2  сп назив Статистички ппдатпци 
за псигурителнп брпкерските друштва кпи се спставен дел на пвпј правилник.   
 
(3) Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни да ги спставуваат пбрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2 наведени вп ставпвите (1) и (2) пд пвпј 
член спгласнп Упатствптп за пппплнуваое на пбрасците кпе е даденп вп Прилпг 3 пд пвпј 
правилник и е негпв спставен дел.  
 
(4) Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни пппплнетите пбрасци пд ставпвите (1) и (2) пд пвпј член да ги спставуваат на квартална 
кумулативна пснпва и тпа сп следната спстпјба: 

I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12  



3 
 

 
(5) Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни пппплнетите пбрасци да ги дпставуваат дп Агенцијата вп рпк пд 30 дена пд истекпт на 
ппследнипт ден пд пресметкпвнипт перипд за кпј се изгптвуваат истите. 

 
(6) Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни извештаите пд ставпвите (1) и (2) пд пвпј член да ги дпставуваат дп Агенцијата вп 
наведените рпкпви вп хартиена и електрпнска фпрма. 
 
(7) Агенцијата гп задржува правптп да прппише електрпнски фпрмат на извештаите кпи друштвата 
за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките ќе ги пппплнуваат и 
ќе ги дпставуваат дп Агенцијата. 

 
 

 
 
Известуваое за испплнуваое на пбврските пд членпвите 134-е став (3) и член 146 став (2) тпчка 

11) пд Закпнпт 
Член 5 

 
(1) Вп пднпс на член 2 став (1) тпчка 3) и став (3) тпчка 4) пд пвпј правилник, друштвата за 
застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва се дплжни Агенцијата да ја 
известат за: 

1. Прпмени вп сппственичката структура на друштвптп сп дпставуваое на Извпд пд 
акципнерската книга на друштвптп, вп рпк пд 5 дена пд денпт на евидентираое на 
прпмената вп Централнипт деппзитар за хартии пд вреднпст; 

2. Влпжуваоа вп купуваое на акции и удели на други тргпвски друштва сп кпи друштвптп  за 
застапуваое вп псигуруваое стекнува најмалку 10% пд акциите, пднпснп уделите вп 
друштвптп, сп дпставуваое на Извпд пд Централнипт деппзитар за хартии пд вреднпст вп 
рпк пд 5 дена пд денпт на евидентираое на влпжуваоетп вп деппзитарпт; 

3. Именуваое и разрешуваое на членпви на прганпт на управуваое на друштвптп за 
застапуваое вп псигуруваое сп дпставуваое на Одлука за именуваое, пднпснп 
разрешуваое, дпнесена пд надлежен прган на друштвптп и ппдатпци за именуванптп 
лице, вп рпк пд 5 дена пд денпт на дпнесуваое на пдлуката; 

4. Ппстпеое на какви билп други правни и екпнпмски пднпси сп друштва за псигуруваое или 
други друштва за застапуваое вп псигуруваое, сп дпставуваое на писменп известуваое за 
наведените пднпси, склученипт дпгпвпр или друга ппткерпувачка дпкументација, вп рпк 
пд  5 дена пд денпт на настануваое на пднпспт. 

 
 
Известуваое за испплнуваое на пбврските пд членпвите 134-е став (4) и (7) и член 150 став  (1) и 

(3) пд Закпнпт 
Член 6 

(1) Вп пднпс на член 2 став (1) тпчка 4), став (2) тпчка 3) и став (3) тпчка 7) пд пвпј правилник, 
друштвата за застапуваое вп псигуруваое, банките и псигурителнп брпкерските друштва се 
дплжни дп Агенцијата да дпстават дпгпвпр за псигуруваое пд прпфесипнална пдгпвпрнпст 
склучен сп друштвп за псигуруваое вп рпк пд 15 дена пд денпт на склучуваое, пднпснп 
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пбнпвуваое на дпгпвпрпт. 
 
(2) Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни Агенцијата  да ја известат и за евентуалнп раскинуваое на дпгпвпрпт пд став 1 на пвпј 
член, какп и за негпвп каквп билп изменуваое и/или дппплнуваое. 
 
(3) Вп пднпс на друштвата за застапуваое вп псигуруваое и банките, дпгпвпрпт пд став (1) на пвпј 
член не смее да биде склучен сп друштвптп за псигуруваое сп кпе друштвптп за застапуваое вп 
псигуруваое склучилп дпгпвпр за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое. 
 

 

Испплнуваое на пбврските пд член 134-е став (8) и член 148 став (5) пд Закпнпт 
Член 7 

 
(1) Вп пднпс на член 2 став (1) тпчка 5) пд пвпј правилник, друштвата за застапуваое вп 

псигуруваое се дплжни дп Агенцијата  да дпстават ппдатпци за лицата кпи имаат лиценца за 

застапник вп псигуруваое и кпи се врабптени вп редпвен рабптен пднпс вп друштвптп за 

застапуваое вп псигуруваое или имаат склученп дпгпвпр за застапуваое вп псигуруваое сп 

друштвптп за застапуваое вп псигуруваое, спгласнп фпрмата и спдржината на ппдатпците 

прппишана вп пбразецпт ОДЗ2 кпј е даден вп Прилпг 1 пд пвпј правилник и е негпв спставен дел. 

(2) Вп пднпс на член 2 став (2) тпчка 4) пд пвпј правилник, банките се дплжни дп Агенцијата  да 

дпстават ппдатпци за лицата кпи имаат лиценца за застапник вп псигуруваое и кпи се врабптени 

вп редпвен рабптен пднпс вп банката, спгласнп фпрмата и спдржината на ппдатпците прппишана 

вп пбразецпт ОДЗ2 кпј е даден вп Прилпг 1 пд пвпј правилник и е негпв спставен дел. 

(3) Вп пднпс на член 2 став (3) тпчка 6) пд пвпј правилник, псигурителнп брпкерските друштва се 

дплжни дп Агенцијата  да дпстават ппдатпци за лицата кпи имаат лиценца за псигурителен брпкер 

и кпи се врабптени сп редпвен рабптен пднпс вп псигурителнп брпкерскптп друштвп, спгласнп 

фпрмата и спдржината на ппдатпците прппишана вп пбразецпт ОБД3 кпј е даден вп Прилпг 2 пд 

пвпј правилник и е негпв спставен дел. 

 

Правни и екпнпмски пднпси пд членпт 141 став (2) пд Закпнпт 
Член 8 

 
(1) Вп пднпс на член 2 став (3) тпчка 3) пд пвпј правилник, псигурителнп брпкерските друштва се 
дплжни Агенцијата да ја известуваат за секпј дпгпвпр за вршеое псигурителнп брпкерски рабпти 
склучен сп друштвата за псигуруваое спгласнп кпј псигурителнп брпкерскптп друштвп има правп 
на ппсебна или ппвиспка прпвизија за ппсредуваое за склучуваое на дпгпвпри за псигуруваое за 
пдделна класа на псигуруваое или за пдделнп друштвп за псигуруваое.  
 
(2) Вп прилпг кпн известуваоетп пд став (1) на пвпј член, псигурителнп брпкерските друштва се 
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дплжни дп Агенцијата да гп дпстават дпгпвпрпт вп рпк пд 5 дена пд денпт на негпвп склучуваое.  
 
(3) Осигурителнп брпкерските друштва се дплжни Агенцијата да ја известуваат и за секпја измена 
на склученипт дпгпвпр пд став (1) на пвпј член, какп и за негпвп раскинуваое вп рпк пд 5 дена пд 
денпт на измената, пднпснп раскинуваоетп. 

 
 
 
 

Прецизираое на фпрмата на дпставуваое на дпкументацијата пптребна за спрпведуваое на 
правилникпт 

Член 9 
 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни дпкументацијата кпја ја дпставуваат вп прилпг кпн известуваоетп, а кпја е наведена вп 
пвпј правилник, да ја дпстават вп пригинал или кппија заверена кај пвластенп лице (нптар), 
пптпишана пд пвластенп лице или пд сппдветнипт надлежен прган. Дпкплку дпкументпт штп 
треба да се дпстави е на друг јазик, заеднп сп пригиналпт се дпставува и превпд на македпнски 
јазик, преведен пд пвластен судски преведувач и заверен кај пвластенп лице нптар. 
 

Дпставуваое на друга дпкументација на бараое на Агенцијата 
Член 10 

 
Друштвата за застапуваое вп псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките се 
дплжни на бараое на Агенцијата да дпстават и други инфпрмации и дпкументи пптребни за 
спрпведуваое супервизија врз рабптеоетп на друштвптп, пднпснп вршеое на други надлежнпсти 
пд страна на Агенцијата. 

 
Препдни и завршни пдредби 

Член 11 
 

Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“ псвен пдредбите пд членпт 2 ставпви (2) и (3) пд пвпј правилник кпи ќе заппчнат да 
се применуваат при изгптвуваое на извештаите сп спстпјба на 30 јуни 2012 гпдина. 

 
 
Бр. 0201-1088/3                                             Претседател на Спветпт на експерти   
18.04.2012 гпдина                                                                                  д-р Климе Ппппски 
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ПРИЛОГ 1 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОДЗ1 - Структура и пбем на извршени рабпти на застапуваое вп псигуруваое пп пдделни 
друштва за псигуруваое –  
ОДЗ2 - Врабптени лиценцирани застапници  
 
 
ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
ОБД1 и ОБД2 - Структура и пбем на извршени псигурителнп брпкерски рабпти пп пдделни 
друштва за псигуруваое  
ОБД3 - Врабптени лиценцирани псигурителни брпкери 
 
 
ПРИЛОГ 3 – УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ОДЗ1, ОБД1 И ОБД2 
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ПРИЛОГ 3  
 

 

 
У п а т с т в п  

за пппплнуваое на пбрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2 

 
 

I. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОДЗ1 
 
1. Oпшти пдредби 
Друштвптп за застапуваое вп псигуруваое најпрвп ги пппплнува бараните ппдатпци пд 
страната ОДЗ Ппчетна и истата ја дпставува дп Агенцијата заеднп сп пстанатите пбрасци. 
              
Друштвптп за застапуваое вп псигуруваое треба да гп пппплни пбразецпт ОДЗ1 за секпе 
друштвп за псигуруваое за кпештп врши рабпти на застапуваое вп псигуруваое, пднпснп 
треба да ја пппплни табелата пд секпј worksheet пзначен какп ОДЗ (назив на друштвп). 
             
            
Ппдатпците вп пбразецпт ОДЗ1 се внесуваат на кумулативна квартална пснпва, за 
следнипт перипд:         
I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12      
 
 
2. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОДЗ1       
            
100. Брпј на склучени дпгпвпри – се внесува брпјпт на дпгпвпри за псигуруваое штп се 
склучени вп кварталпт (пп пднпс на нпви клиенти или пбнпвени дпгпвпри). Вп пвпј 
параметар не влегуваат склучените дпгпвпри вп кварталпт кпиштп биле стпрнирани или 
прекинати вп истипт перипд.          
      
Акп се склучува кплективнп псигуруваое и се издава самп една пплиса, тпгаш се брпи 
самп еднаш.            
   
Дпкплку дпгпвпрпт ппкрива псигурени настани пп пднпс на различни класи на 
псигуруваое, тпгаш дпгпвпрпт се внесува вп секпја класа на псигуруваое, спгласнп 
ппделбата на класите на псигуруваое пд пвпј пбразец.      
         
Кај псигуруваоетп на живпт, нa пример, дпкплку е издадена самп една пплиса зa мешанп 
псигуруваое кпјаштп вклучува дппплнителнп псигуруваое пд смрт какп ппследица на 
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незгпда, тпгаш пвпј параметар треба да се прикаже на следнипт начин: се впишува 1 вп 
1901, 1 вп 1902 и 1 вп 19.          
     
Агрегиранипт изнпс на пвпј параметар збирнп за сите класи на псигуруваое претставува 
брпј на склучени дпгпвпри, без разлика дали пплисата ппкрива ризици пд една или 
ппвеќе класи на псигуруваое.         
      
200. Брутп пплисираната премија – се внесува: 
- за неживптнп псигуруваое, сите изнпси на премија  (вп илјади денари) кпи се 
дпгпвпрени (пплисирани) вп текпвнипт пресметкпвен перипд (и кпи се пднесуваат на 
целптп времетраеое на дпгпвпрпт за псигуруваое), без разлика дали истите вп целпст 
или делумнп се пднесуваат на нареднипт пресметкпвен перипд.  
- за псигуруваое на живпт, сите изнпси на премија (вп илјади денари) кпи се дпспеани 
(врз пснпва на пдредбите пд дпгпвпрпт за псигуруваое) вп текпвнипт пресметкпвен 
перипд вп пднпс на сите склучени дпгпвпри за псигуруваое. Брутп пплисираната премија 
за псигуруваое на живпт вклучува: еднпкратнп платенa премија пп дпгпвпри за 
псигуруваое кпи влегле вп сила вп текпт на пресметкпвнипт перипд или е рата на премија 
кпја дпспеала за наплата вп текпт на пресметкпвнипт перипд вп случај кпга спгласнп 
дпгпвпрпт за псигуруваое е дпгпвпренп ппвеќекратнп плаќаое на премијата.  
             
300.Реализирана прпвизија – се внесува изнпспт на надпместпци вп кварталпт (вп илјади 
денари) кпиштп Осигурителнптп брпкерскп друштвп ги примилп или ги ппбарува пд 
друштвптп за псигуруваое, спгласнп дпгпвпрпт сп кпј Осигурителнптп брпкерскп друштвп 
врши рабпти на ппсредуваое.         
      
400.Пресметана прпвизија – се внесува изнпспт на надпместпци вп кварталпт (вп илјади 
денари) кпиштп Осигурителнптп брпкерскп друштвп би ги пстварилп спгласнп дпгпвпрпт 
сп кпј Осигурителнптп брпкерскп друштвп врши рабпти на ппсредуваое, ппд 
претппставка дека премијата ќе биде уреднп наплатена вп дпгпвпренипт рпк.  
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II. Упатствп за пппплнуваое на пбразецпт ОБД1 и ОБД2 
 

1. Oпшти пдредби 
 

Осигурителнп брпкерскптп друштвп најпрвп ги пппплнува бараните ппдатпци пд страната 
ОБДПпчетна и истата ја дпставува дп Агенцијата заеднп сп пстанатите пбрасци.  
             
Осигурителнп брпкерскптп друштвп треба да ги пппплни пбрасците ОБД1 и ОБД2 за секпе 
друштвп за псигуруваое и/или репсигуруваое за кпештп врши псигурителнп брпкерски 
рабпти, пднпснп треба да ги пппплни табелите пд секпј worksheet пзначен какп ОБД назив 
на друштвп.            
              
Ппдатпците вп пбрасците ОБД1 и ОБД2 се внесуваат на кумулативна квартална пснпва, за 
следнипт перипд:  
I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12      
 
 
           
2. Упатствп за пппплнуваое на пбрасците ОБД1 и ОБД2     

          
100. Брпј на склучени дпгпвпри – се внесува брпјпт на дпгпвпри штп се склучени вп 
кварталпт (пп пднпс на нпви клиенти или пбнпвени дпгпвпри). Вп пвпј параметар не 
влегуваат склучените дпгпвпри вп кварталпт кпиштп биле стпрнирани или прекинати вп 
истипт перипд.            
    
Акп се склучува кплективнп псигуруваое и се издава самп една пплиса, тпгаш се брпи 
самп еднаш.            
   
Дпкплку дпгпвпрпт ппкрива псигурени настани пп пднпс на различни класи на 
псигуруваое, тпгаш дпгпвпрпт се внесува вп секпја класа на псигуруваое, спгласнп 
ппделбата на класите на псигуруваое пд пвпј пбразец.      
         
Кај псигуруваоетп на живпт, нa пример, дпкплку е издадена самп една пплиса зa мешанп 
псигуруваое кпјаштп вклучува дппплнителнп псигуруваое пд смрт какп ппследица на 
незгпда, тпгаш пвпј параметар треба да се прикаже на следнипт начин: се впишува 1 вп 
1901, 1 вп 1902 и 1 вп 19.          
     
Агрегиранипт изнпс на пвпј параметар збирнп за сите класи на псигуруваое претставува 
брпј на склучени дпгпвпри, без разлика дали пплисата ппкрива ризици пд една или 
ппвеќе класи на псигуруваое.         
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200. Брутп пплисираната премија се внесува: 
 - за неживптнп псигуруваое, сите изнпси на премија (вп илјади денари) кпи се 
дпгпвпрени (пплисирани) вп текпвнипт пресметкпвен перипд (и кпи се пднесуваат на 
целптп времетраеое на дпгпвпрпт за псигуруваое), без разлика дали истите вп целпст 
или делумнп се пднесуваат на нареднипт пресметкпвен перипд."    
           
 - за псигуруваое на живпт, сите изнпси на премија (вп илјади денари) кпи се дпспеани 
(врз пснпва на пдредбите пд дпгпвпрпт за псигуруваое) вп текпвнипт пресметкпвен 
перипд вп пднпс на сите склучени дпгпвпри за псигуруваое. Брутп пплисираната премија 
за псигуруваое на живпт вклучува: еднпкратнп платенa премија пп дпгпвпри за 
псигуруваое кпи влегле вп сила вп текпт на пресметкпвнипт перипд или е рата на премија 
кпја дпспеала за наплата вп текпт на пресметкпвнипт перипд вп случај кпга спгласнп 
дпгпвпрпт за псигуруваое е дпгпвпренп ппвеќекратнп плаќаое на премијата.  
             
300.Реализирана прпвизија – се внесува изнпспт на надпместпци вп кварталпт (вп илјади 
денари) кпиштп Осигурителнптп брпкерскп друштвп ги примилп или ги ппбарува пд 
Друштвптп за псигуруваое, спгласнп дпгпвпрпт сп кпј Осигурителнптп брпкерскп друштвп 
врши рабпти на ппсредуваое.         
      
400.Пресметана прпвизија – се внесува изнпспт на надпместпци вп кварталпт (вп илјади 
денари) кпиштп Осигурителнптп брпкерскп друштвп би ги пстварилп спгласнп дпгпвпрпт 
сп кпј Осигурителнптп брпкерскп друштвп врши рабпти на ппсредуваое, ппд 
претппставка дека премијата ќе биде уреднп наплатена вп дпгпвпренипт рпк.  
             
             
  



(тековна година) (период) (назив на друштво)

2010 01.01 - 31.03 МАГМА 

2011 01.01 - 30.06 САФЕ Инвест 

2012 01.01 - 30.09 ТРЕНД МР 

2013 01.01 - 31.12 АКТИВА 

2014 МК осигурување

2015 ЛАЈОН ИНС

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Друштво:

2039

Период:

2040

Година: 

2041

2042

Изработил:

2043

Одобрил:

2044

2045

ПРИЛОГ 1

(тековна година)

(период)

(назив на друштво)

Статистички податоци на

Друштвата за застапување во

осигурувањето



Друштво за застапување во осигурување: (назив на друштво)

Година:

Период:

Друштво за осигурување: (друштво за осигурување)

Брпј на 

дпгпвпри
Премија

Реализирана 

прпвизија

Пресметана 

прпвизија

100 200 300 400

Осигуруваое пд незгпда 01

Здравственп псигуруваое 02

Осигуруваое на патнички впзила - КАСКО 03

Осигуруваое на шински впзила-КАСКО 04

Осигуруваое на впздухпплпви - КАСКО 05

Осигуруваое на плпвни пбјекти - КАСКО 06

Осигуруваое на стпка вп превпз 07

Осигуруваое на импт вп ппжар и некпи други ппаснпсти 08

Останати псигуруваоа на импти 09

Осигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст 10

Осигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба на впздухпплпви 11

Осигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба на плпвни пбјекти 12

Останати псигуруваоа пд пдгпвпрнпст 13

Осигуруваое на кредити 14

Осигуруваое на гаранции 15

Осигуруваое пд финансиски загуби 16

Осигуруваое на правна заштита 17

Осигуруваое на туристички услуги 18

Осигуруваое на живпт 19 0 0 0

пснпвнп 19.01

дппплнителнп 19.02

рентнп 19.03

Осигуруваое на брак или ппрпдуваое 20

Осигуруваое на живпт вп врска сп удели вп инвест. фпндпви 21

Осигуруваое на тпнтина 22

Осигуруваое на средства за капитал 23

ВКУПНО 0 0 0

(тековна година)

(период)

Образец: одз1

Израбптил:_______________ Одпбрил:_________________



Образец: одз2

Друштво за застапување во осигурување: (назив на друштво)

Година:

Период:

Адреса:

Тел:

Факс:

E-mai:

Веб страна:

Брпј на врабптени (ВКУПНО):

Брпј на врабптени лиценцирани застапници:

       1.

       2.

Ппдружници на друштвптп

Седиште Брпј на врабптени

1. (назив на подружница)

2. (назив на подружница)

....

Одгпвпрнп лице

Име и презиме на лиценциран застапник кпј има пвластуваое да ги пптпишува извештаите:

(тековна година)

(период)

Израбптил:_______________ Одпбрил:_________________



Друштво:

Период:

Година:

Изработил:

Одобрил:

ПРИЛОГ 2

Статистички податоци на 

Осигурително брокерските друштва

(тековна година)

(период)

(назив на друштво)



Осигурително брокерско друштво (назив на друштво)

Година:

Период:

Друштво за осигурување: (Друштво за осигурување)

Брпј на 

дпгпвпри
Премија

Реализирана 

прпвизија

Пресметана 

прпвизија

100 200 300 400

Осигуруваое пд незгпда 01

Здравственп псигуруваое 02

Осигуруваое на патнички впзила - КАСКО 03

Осигуруваое на шински впзила-КАСКО 04

Осигуруваое на впздухпплпви - КАСКО 05

Осигуруваое на плпвни пбјекти - КАСКО 06

Осигуруваое на стпка вп превпз 07

Осигуруваое на импт вп ппжар и некпи други ппаснпсти 08

Останати псигуруваоа на импти 09

Осигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст 10

Осигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба на впздухпплпви 11

Осигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба на плпвни пбјекти 12

Останати псигуруваоа пд пдгпвпрнпст 13

Осигуруваое на кредити 14

Осигуруваое на гаранции 15

Осигуруваое пд финансиски загуби 16

Осигуруваое на правна заштита 17

Осигуруваое на туристички услуги 18

Осигуруваое на живпт 19 0 0 0

пснпвнп 19.01

дппплнителнп 19.02

рентнп 19.03

Осигуруваое на брак или ппрпдуваое 20

Осигуруваое на живпт вп врска сп удели вп инвест. фпндпви 21

Осигуруваое на тпнтина 22

Осигуруваое на средства за капитал 23

ВКУПНО 0 0 0

Брпј на 

дпгпвпри

Реализирана 

прпвизија

100 300

Ппсредуваое вп дпгпвараое на псигурителнп ппкритие 1 0 0

Ппсредуваое вп дпгпвараое на репсигурителнп ппкритие 2

Ппсредуваое вп прпдажба и/или прпдажба на пштетени предмети 

кпи за време на прпцеспт на ликвидација на штетата станале 

сппственпст на друштвптп на псигуруваое
3

Преземаое мерки за спречуваое или елиминираое ризици на кпи 

се излпжени псигуренипт импт и лица
4

Прпцена и снимаое на ризик кпј се пднесува на псигуренипт пбјект 
5

Извршуваое на други интелектуални и технички услуги кпи се 

пднесуваат на пперациите на псигуруваое 6

ВКУПНО 0 0

Образец: обд2

(тековна година)

(период)

Образец: обд1

Израбптил:_______________ Одпбрил:_________________



Осигурително брокерско друштво (назив на друштво)

Година: (тековна година)

Период: (период)

Адреса:

Тел:

Факс:

E-mai:

Веб страна:

Брпј на врабптени (ВКУПНО):

Брпј на врабптени лиценцирани брпкери:

       1.

       2.

Ппдружници на друштвптп

Седиште Брпј на врабптени

1. (назив на подружница)

2. (назив на подружница)

....

Образец: обд3

Име и презиме на двајца лиценцирани брпкери кпи имаат пвластуваое да ги пптпишуваат извештаите:

Одгпвпрнп лице

Израбптил:_______________ Одпбрил:_________________


