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Врз основа на член 154 став 1 точка 3 а во врска со членот 152 од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 
88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010), Советот на експерти на Агенцијата за 
супервизија на осигурување, на седница одржана на ден 24.01.2010 година, го донесе следниот 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во 

осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери, 
осигурително брокерски друштва и банки  

 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење регистри на 
застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурување, осигурителни брокери, 
осигурително брокерски друштва и банки, од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување 
(во понатамошниот текст: Агенцијата). 
 
(2) Регистрите се јавни и истите во електронски облик се достапни на интернет-страницата на 
Агенцијата. 
 
 

Член 2 
Агенцијата за супервизија на осигурување води регистар на: 

1. застапници во осигурувањето (ознака: ЗО); 
2. друштва за застапување во осигурување (ознака: ДЗО); 
3. осигурителни брокери (ознака: ОБ); 
4. осигурително брокерски друштва (ознака: ОБД) и 
5. банки кои имаат дозвола за вршење работи на застапување во осигурување (ознака: БЗ). 

 
 

Член 3 
Регистрите од членот 2 од овој правилник содржат податоци за правни и физички лица кои добиле 
дозвола, односно лиценца од Агенцијата за вршење работи на застапување во осигурување, 
односно осигурително брокерски работи (во понатамошниот текст: субјекти). 

  
 
 
 

Член 4 
(1) Уписот на податоци во соодветниот регистар се врши врз основа на: 

1. решение (лиценца, дозвола) издадено од Агенцијата,  
2. поднесено барање и соодветна документација од страна на субјектот за промена на 

податоците кои се запишуваат во регистарот, како и  
3. по службена должност. 
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(2) Сите промени на податоците кои се внесени во соодветниот регистар се забележуваат на начин 
што кон податокот којшто се менува задолжително се наведува и датумот на престанување на 
важење на стариот податок, датумот на почетокот на важење на новиот податок и содржината на 
новиот податок. 
 
(3) Агенцијата, на секој субјект, по хронолошки редослед на издавање на дозволата, согласноста 
или лиценцата за вршење на работи на застапување во осигурување, односно осигурително 
брокерски работи, при уписот во соодветниот регистар му доделува реден број на субјектот 
(понатаму во текстот: РБС). 

 
(4) РБС се состои од два дела: 

-  ознаката на регистарот на субјектот кој се запишува и  
-  реден број на уписот во регистарот. 
 
 
 

РЕГИСТАР НА ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 5 

Во Регистарот на друштва за застапување во осигурување се запишуваат следниве податоци: 

 РБС; 

 Целосен назив на друштвото за застапување во осигурување и неговото  седиште, 

 Матичен број на субјектот; 

 Број на решението со кое Агенцијата му издала дозвола за вршење работи на 
застапување во осигурување (датум на издавање на дозволата и во кои класи на 
осигурување); 

 Име и презиме и адреса, односно назив и седиште на основачот на друштвото; 

 Име и презиме на членовите на органот на управување на друштвото; 

 Име и презиме на одговорното лице во друштвото/лиценциран застапник во 
осигурувањето и негов РБС; 

 Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето; 

 Телефонски број и број на телефакс; 

 Електронска адреса и адреса на интернет-страницата на друштвото за застапување 
во осигурување и  

 Други податоци за идентификација на субјектот. 
 
 

 
 

РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА 
Член 6 

Во Регистарот на осигурително брокерски друштва се запишуваат следниве податоци: 

 РБС; 

 Целосен назив на осигурително брокерското друштво и неговото  седиште; 

 Матичен број на субјектот; 
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 Број на решението со кое Агенцијата му издала дозволата за вршење осигурително 
брокерски работи на осигурително брокерското друштво (датум на издавање на 
дозволата); 

 Име и презиме и адреса, односно назив и седиште на основачот на друштвото; 

 Име и презиме на членовите на органот на управување на друштвото; 

 Име и презиме на лиценцираните осигурителни брокери и нивни РБС; 

 Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи;  

 Телефонски број и број на телефакс; 

 Електронска адреса и адреса на интернет-страницата на осигурително брокерското 
друштво и 

 Други податоци за идентификација на субјектот. 
 

 
 

РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 7 

Во Регистарот на застапници во осигурувањето  се запишуваат следниве податоци: 

 РБС; 

 име и презиме на субјектот; 

 датум на издавање на лиценцата за застапник во осигурување и класи на 
осигурување  за кои е издадена лиценцата; 

 друштво за осигурување со кое е склучен договорот за застапување во осигурување; 

 датум на престанок на важење на лиценцата за застапник во осигурувањето; 

 други податоци за идентификација на субјектот. 
 
 

РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ 
Член 8 

 Во Регистарот на осигурителни брокери се запишуваат следниве податоци: 

 РБС; 

 име и презиме на субјектот; 

 датум на издавање на лиценцата за осигурителен брокер;  

 датум на престанок на важење на лиценцата за осигурителен брокер и 

 други податоци за идентификација на субјектот. 
 
 

 
РЕГИСТАР НА БАНКИ КОИ ДОБИЛЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 9 

 
 Во Регистарот на банки кои добиле дозвола за вршење работи на застапување во 
 осигурување се запишуваат следниве податоци: 

 РБС; 

 Целосен назив на банката и нејзино седиште; 

 Матичен број на субјектот; 
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 Број на решението со кое Агенцијата издала согласност на банката за вршење 
работи на застапување во осигурувањето и датум на издавање на согласноста; 

 Број на решението со кое Народна банка на РМ издала дозвола на банката за 
вршење работи на застапување во осигурувањето и датум на издавање на 
дозволата; 

 Датумот на престанување на важење на согласноста/дозволата и 

 Други податоци за идентификација на субјектот. 
 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
 
 
 

    Бр.0101-314/5   Претседател на Советот на екперти 

24.01. 2011 година д-р Климе Попоски 

 


