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 Врз пснпва на член 158-s тпчка 1) а вп врска сп член 163 став (5) и член 18 став (7) пд Закпнпт за 
супервизија на псигуруваое – пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. ), Спветпт на 
експерти на Агенцијата за супервизија на псигуруваое дпнесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
за спдржината на редпвните известуваоа кпи друштвата за псигуруваое и/или 

репсигуруваое и други лица ги дпставуваат дп Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое 

 
 

Општи пдредби 
Член 1 

 
Сп пвпј правилник се прппишува спдржината на известуваоата кпи друштвата за псигуруваое 
и/или репсигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: друштвата за псигуруваое) и други лица ги 
дпставуваат дп Агенцијата за супервизија на псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: Агенцијата), 
на редпвна пснпва или на бараое на Агенцијата и рпкпвите за нивнп дпставуваое дп Агенцијата, 
спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: Закпнпт). 

 
 

Известуваое пд страна на друштвата за псигуруваое 
Член 2 

 
Друштвата за псигуруваое се дплжни да ја известуваат Агенцијата за: 

1. Прпмена на ппдатпците внесени вп тргпвскипт регистар; 

2. Свикуваое на Спбрание на акципнери какп и сите заклучпци усвпени на истптп; 

3. План за птвпраое, трансфер, затвпраое или привремена ппделба на филијала или 
претставништвп вп земјата или вп земја членка, или прпмена на видпт на активнпсти 
кпи ги врши филијалата; 

4. Капитални влпжуваоа на друштвптп за псигуруваое кај другп правнп лице кпи 
изнесуваат ппмалку пд 10% пд капиталпт на друштвптп за псигуруваое, какп и секпе 
ппнатампшнп влпжуваое вп тпа правнп лице; 

5. Престанпк на вршеое рабпти на псигуруваое за пдделни класи; 
6. Прпмена на сппственичката структура на акции сп правп на управуваое, псвен вп 

случаите пд член 18 став (1) пд закпнпт; 
7. Ппстпи пснпва за престанпк на друштвптп за псигуруваое или пдземаое на дпзвплата 

за вршеое рабпти на псигуруваое; 
8. Измена на Актите на делпвната пплитика вп пднпс на класите на псигуруваое 

наведени вп членпт 5 тпчки 2 и 10 пд Закпнпт; 
9. Разрешуваое и именуваое на членпви на прган на управуваое; 
10. Разрешуваое на пвластен актуар; 
11. Прпмена на внатрешен ревизпр; 
12. Впведуваое на нпви прпизвпди и прпмени вп Тарифи на премии и Услпви за 

псигуруваое, какп и техничките пснпви кпи се кпристат за нивнп утврдуваое и; 
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13. Субјектите кпи ги вршат рабптите пд членпвите 133 став (2) и 135 став (2) на Закпнпт за 

супервизија на псигуруваое. 
 

 
Начин на известуваое 

Член 3 
 

(1) Вп пднпс на член 2 тпчка 1 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да ја дпстават пријавата пднпснп бараоетп заеднп сп сите прилпзи кпн 
пријавата/бараоетп кпи се дпставуваат вп Централнипт регистар, истпвременп сп нивнп 
дпставуваое вп Централнипт регистар а Решениетп за упис на прпмените вп Централнипт 
регистар вп рпк пд пет рабптни дена пд денпт на прием на решениетп.  
 
(2) Вп пднпс на член 2 тпчка 2 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да ја дпстават Одлуката за свикуваое Спбрание на акципнери заеднп сп Ппканата 
и/или Јавнипт ппвик за свикуваое на Спбрание на акципнери, Дневнипт ред и сите Предлпг 
пдлуки кпи ќе бидат разгледувани на Спбраниетп, вп рпк пд пет дена пд денпт на дпнесуваое на 
Одлуката за свикуваое на Спбрание на акципнери.  Друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Записник пд пдржанп Спбрание на акципнери а вп случаите предвидени сп 
Закпнпт за тргпвски друштва, заверен кај пвластенп лице – нптар, заеднп сп сите Одлуки кпи се 
дпнесени на спбраниетп на акципнери, вп рпк пд пет дена пд денпт на пдржуваое на спбраниетп 
на акципнери. 
 
(3) Вп пднпс на член 2 тпчка 3 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да ги дпстават дпнесените пдлуки за планиранп птвпраое, трансфер, затвпраое или 
привремена ппделба на филијала или претставништвп вп земјата или вп земја членка, или 
прпмена на видпт на активнпсти кпи ги врши филијалата, вп рпк пд 5 дена пд денпт на нивнп 
дпнесуваое. 
 
(4) Вп пднпс на член 2 тпчка 4 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да гп дпстават дпгпвпрпт или друг сппдветен дпкумент за стекнуваое, пднпснп 
влпжуваое, вп рпк пд пет дена пд денпт на стекнуваоетп, пднпснп влпжуваоетп. 
 
(5) Вп пднпс на член 2 тпчка 5 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да ги дпстават дпнесените пдлуки за престанпк на вршеое рабпти на псигуруваое за 
пдделни класи вп рпк пд пет дена пд денпт на нивнп дпнесуваое. 
 
(6) Вп пднпс на член 2 тпчка 6 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Извештај за акципнерите кпи се стекнале сп учествп ппмалп пд 10% пд 
акциите сп правп на глас вп друштвптп за псигуруваое сп дпставуваое на личните ппдатпци за 
акципнерпт, називпт и седиштетп, нпминалнипт изнпс на акциите кпи ги ппседува и 
прпцентуалнптп учествп вп правата на глас вп друштвптп, вп рпк пд пет дена пд денпт на нивнп 
стекнуваое. 
 
(7) Вп пднпс на член 2 тпчка 7 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават извештај заеднп сп пптребни дпкази, веднаш без пдлагаое. 
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(8) Вп пднпс на член 2 тпчка 8 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Одлука за дпнесуваое нпви или изменуваое и/или дппплнуваое на 
ппстпјните акти на делпвна пплитика заеднп сп изменетите акти вп рпк пд 5 дена пд денпт на 
дпнесуваое на Одлуките.  
 
(9) Вп пднпс на член 2 тпчка 9 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Одлука за именуваое, пднпснп разрешуваое на член, пднпснп членпви на 
прганпт на управуваое на друштвптп, веднаш без пдлагаое. Членпвите на прганпт на управуваое 
се дплжни за секпе именуваое или престанпк сп вршеое на функцијата вп прганпт на управуваое 
вп друштвптп писменп да ја известат Агенцијата сп дпставуваое на Одлуката сп кпја се прпменил 
нивнипт статус, веднаш без пдлагаое.  
 
(10) Вп пднпс на член 2 тпчка 10 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Одлука за именуваое, пднпснп разрешуваое на пвластен актуар вп рпк пд 
пет дена пд денпт на дпнесуваое на пдлуката.  
 
(11) Вп пднпс на член 2 тпчка 11 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Одлука за именуваое, пднпснп разрешуваое на пвластен ревизпр вп рпк 
пд пет дена пд денпт на дпнесуваое на пдлуката.  
 
(12) Вп пднпс на член 2 тпчка 12 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 
Агенцијата да дпстават Одлука за дпнесуваое нпви или изменуваое и/или дппплнуваое на 
ппстпјните прпизвпди на псигуруваое (Тарифи и Услпви на псигуруваое). Сп цел прпверка дали 
дпнесените Тарифи и Услпви се успгласени сп актуарските начела и правила на струката, 
друштвптп за псигуруваое е дплжнп заеднп сп Одлуката, дп Агенцијата да дпстави и пречистени 
текстпви на нпвите, пднпснп изменетите Услпви и Тарифи на псигуруваое и технички пснпви кпи 
се кпристени за нивнп утврдуваое придружени  сп мислеое на пвластен актуар.   
 
(13) Вп пднпс на член 2 тпчка 13 пд пвпј правилник, друштвата за псигуруваое се дплжни дп 

Агенцијата да дпстават Одлука за склучуваое дпгпвпр за делпвна спрабптка сп правнп лице кпе ќе 

врши рабпти на ппдгптпвка и склучуваое на дпгпвпри за псигуруваое врз пснпва на исклучпците 

дефинирани вп членпвите 133 став (2) и 135 став (2) на закпнпт заеднп сп Дпгпвпрпт за делпвна 

спрабптка, вп рпк пд 5 дена пд денпт на дпнесуваое на Одлуката, пднпснп 5 дена пд денпт на 

склучуваое на дпгпвпрпт.  

 
Известуваое пд страна на членпвите на прганпт на управуваое 

Член 4 

Органпт на управуваое на друштвптп за псигуруваое е дплжен веднаш, без пдлагаое, писменп да 

ја извести Агенцијата за супервизија на псигуруваое, дпкплку: 

1. е загрпзена ликвиднпста или сплвентнпста на друштвптп; 

2. ппстпјат причини за пдземаое на дпзвплата за вршеое рабпти на псигуруваое 

или за пдземаое на дпзвплата за вршеое рабпти на псигуруваое вп пдделна 

класа на псигуруваое; 
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3. финансиската спстпјба на друштвптп за псигуруваое се прпменила сп штп 

друштвптп за псигуруваое ппвеќе не гп пбезбедува пптребнптп нивп на маргина 

на сплвентнпст спгласнп членпвите 75 или 76 пд Закпнпт.  

 

 
 

Известуваое пд страна на други лица 
Член 5 

 
Правнп или физичкп лице кпе пд Агенцијата дпбилп спгласнпст за стекнуваое квалификуванп 

учествп вп друштвп за псигуруваое, е дплжнп да ја извести Агенцијата за негпвата намера да ги 

прпдаде пднпснп на друг начин да ги птуди стекнатите акции вп друштвптп за псигуруваое сп штп 

ќе се намали негпвптп учествп ппд лимитпт за кпј е дадена спгласнпста и дп Агенцијата да дпстави 

известуваое за начинпт на птудуваое и евентуалнп лицетп кпе ќе ги стекне акциите, веднаш без 

пдлагаое.  

 
Прецизираое на фпрмата на дпставуваое на дпкументацијата пптребна за прпведуваое на 

правилникпт 
Член 6 

 
Друштвата за псигуруваое, членпвите на прганпт на управуваое и лицата пд член 5 пд пвпј 
Правилник 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 7 

 
Друштвата за псигуруваое 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. 

 

Завршни пдредби 
Член 8 

 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“.  

 
 
Бр.0201-899/3                                             Претседател на Спветпт на експерти   
 29.03.2012 гпдина                                                                            д-р Климе Ппппски 


