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 Врз пснпва на член 158-s тпчка 1) а вп врска сп член 150-a став (3) пд Закпнпт за супервизија 
на псигуруваое („Службен весник на РМ“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 
56/09, 67/10 и 44/11), Спветпт на експерти на Агенцијата за супервизија на псигуруваое дпнесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
за начинот и постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на 

осигурително брокерските друштва 
 
 

Општи одредби 
Член 1 

(1) Сп пвпј правилник се прппишува: 

 Начинпт, ппстапката и прпцедурите за наплата на премија пп пснпв на дпгпвпри за 
псигуруваое за кпи псигурителнп брпкерскптп друштвп ппсредувалп меду клиентите и 
друштвата за псигуруваое и репсигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: друштва за 
псигуруваое) и на свпја сметка а вп име на друштвптп за псигуруваое наплатилп премија; 

 Начинпт, ппстапката и рпкпвите за пренпс на наплатените парични средства пп пснпв на  
премија за псигуруваое на друштвата за псигуруваое. 

 
(2) Овпј правилник не се пднесува на псигурителнп брпкерските друштва кпи на свпја сметка не 
вршат наплата на премија за псигуруваое пд страна на клиенти, пднпснп кај кпи клиентпт директнп 
ја уплаќа премијата за псигуруваое на сметка на друштвптп за псигуруваое. 

 
Член 2 

(1) Осигурителнп брпкерските друштва се дплжни да дпнесат интерен акт сп кпј деталнп ќе гп 
регулираат начинпт, ппстапката и прпцедурите за наплата и пренпс на наплатената премија пп пснпв 
на дпгпвпри за псигуруваое за кпи ппсредувале, кпј какп минимум ќе ги спдржи пдредбите пд пвпј 
правилник.  
(2) Осигурителнп брпкерските друштва се дплжни вп дпгпвпрпт за ппсредуваое склучен сп 
друштвптп за псигуруваое да гп утврдат начинпт на наплата и рпкпвите за пренпс на наплатената 
премија пп пснпв на дпгпвпри за псигуруваое за кпи ппсредувале, кпј какп минимум ќе ги спдржи 
пдредбите пд пвпј правилник.  

 
Наплата и пренос на премија 

Член 3 
(1) Осигурителнп брпкерските друштва кпи вршат наплата и прием на парични средства пп пснпв на 
премија за псигуруваое пд страна на клиенти – псигуреници/дпгпвпрувачи, се дплжни 
наплатата/уплатата да ја вршат на ппсебна банкарска сметка/и птвпрена/и и наменета/и исклучивп 
за наплата и прием на парични средства пп пснпв на премија за псигуруваое и исплата на парични 
средства пп пснпв на премија за псигуруваое спрема друштва за псигуруваое за кпи ппсредувале 
при склучуваое на дпгпвпри за псигуруваое. 
 
(2) Осигурителнп брпкерскптп друштвп мпже да птвпри една или ппвеќе банкарски сметки пд став 1 
на пвпј член вп различни делпвни банки.  
 
(3) На сметките пд став 1 и 2 на пвпј член, мпже да се врши наплата, прием и исплата на парични 
средства пп пснпв на дпгпвпри за псигуруваое склучени сп различни друштва за псигуруваое.   
 
(4) Вп спгласнпст сп став 1 на пвпј член, псигурителнп брпкерскптп друштвп е дплжнп да пбезбеди 
ПОС терминалпт/ите преку кпи врши наплата на премија пд псигуреници/дпгпвпрувачи директнп да 
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бидат ппврзани сп ппсебната банкарска сметка пд став 1 на пвпј член. 
 
(5) Вп спгласнпст сп став 1 на пвпј член, псигурителнп брпкерскптп друштвп е дплжнп да пбезбеди 
средствата пп пснпв на премија за псигуруваое наплатени вп гптпвп, да бидат пренесени на 
ппсебната банкарска сметка пд став 1 на пвпј член најдпцна дп крајпт на првипт нареден рабптен ден 
пд денпт кпга истите се наплатени. 
 
(6) Пренпспт на парични средства пп пснпв на премија наплатена пд страна на клиенти – 
псигуреници/дпгпвпрувачи пд сметките пд став 1 и 2 пд пвпј член на сметка на друштвптп за 
псигуруваое, псигурителнп брпкерскптп друштвп е дплжнп да гп изврши најдпцна вп рпк пд 15 дена 
пд денпт на наплата на паричните средства пд псигуреникпт/дпгпвпрувач,  а пп претхпднп дпставена 
фактура пд страна на друштвптп за псигуруваое заеднп сп спецификација вп кпја ќе бидат наведени 
дпгпвприте за псигуруваое (пплиси) за кпи се пднесуваат наплатените парични средства”. 
 

 
Завршни одредби 

Член 4 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“.  
 
 

                                                Совет на експерти на Агенцијата 
                         Претседател,                                  
                                                                                 д-р Климе Попоски 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


