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Tekst i konsoliduar jozyrtar1 

 
Në  bazë të nenit 158-s pika 1) dhe 139 paragrafi (2) dhe në lidhje me nenin 138 paragrafi (1) të Ligjit për 
Mbikëqyrjen e Sigurimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 and 198/2018), 
Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimit  miratoi  
 

RREGULLORE 
për dokumentacionin e nevojshëm për të marrë licencë për broker të sigurimeve 

 
Dispozitat e përgjithshme 

Neni 1 
Kjo Rregullore përshkruan dokumentacionin e kërkuar për të marrë një licencë për broker të sigurimeve 
nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (në tekstin e mëtejmë: Agjencia) në përputhje me Ligjin për 
Mbikëqyrjen e Sigurimeve. 

 
 

Dokumentacioni i nevojshëm i cili i bashkangjitet kërkesës për marrjen e licencës për broker të 
sigurimeve 

Neni 2 
 
(1) Për dhënien e licencës për broker të sigurimeve në Agjenci  parashtrohet kërkesë për marrjen e licencës 
për broker të sigurimeve.     
 
(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni do të paraqitet vetëm në formularin e përcaktuar: "Kërkesë për 
licencë për për broker të sigurimeve (Formulari K-LB)", i cili është bashkangjitur në Aneksin 1 të kësaj 
Rregulloreje dhe është pjesë përbërëse e saj. 
 
 (3) Personi do të paraqesë dokumentacionin vijues së bashku me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni: 

1. Kopje e dokumentit të identifikimit personal; 
2. Diploma ose Vërtetimi për përfundimin e arsimit të mesëm ose shkallë tjetër të arsimit më të lartë të 
lëshuar nga një institucion arsimor i akredituar në Republikën e Maqedonisë ose një dokument që 
njihet kualifikimi i shkollës së mesme të huaj ose shkollimi universitar, të lëshuar nga një institucioni 
kompetent në Republikën e Maqedonisë; 
3. Vërtetim për të paktën një viti përvojë pune në fushën e sigurimit ose ndërmjetësimit të sigurimit të 
lëshuar nga një punëdhënës, kur personi ka fituar përvojën, duke treguar detyrat e kryera nga personi 
dhe periudhën e angazhimit të tij në subjekt dhe kontratën e punës ose një lloj tjetër marrëveshje të 
punës. Një kontratë e lidhur me punëdhënësin që vërteton përvojën e fituar në fushën e sigurimit ose 
ndërmjetësimit të sigurimeve; 
4.Një deklaratë që personi nuk ka kryer funksionin e një personi me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta 
në një kompani të sigurimeve ose një person tjetër juridik, ndaj të cilit është ngritur procedurë e 
veçantë administrative, ose është filluar një procedurë falimentimi ose likuidimi; 
5.Vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë ose regjistër tjetër publik që nuk ka 
sanksione ose ndalime kundërvajtëse për kryerjen e një profesioni, veprimtarie ose detyre në fushën e 
sigurimeve dhe financave; 

                                            
1 Teksti i Rregullores është përgatitur në bazë të tekstit të Rregullores mbi dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për broker të 
sigurimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 152/2017) dhe Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për 
dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për broker në sigurime (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 36/2019). Teksti i 
konsoliduar nuk ka fuqi ligjore. Për qëllime juridike, në procedurën e dhënies së lejeve, janë të vlefshme vetëm tekstet e botuara në Gazetat zyrtare 
të lartpërmendura.  
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6. Vërtetim nga dëshmia e penalitetit nga gjykata kompetente se personi nuk është dënuar me aktgjykim 
gjyqësor të formës së prerë me burgim të pakushtëzuar për më shumë se gjashtë muaj, për sa kohë që 
zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit, për krime kundër pasurisë, krime kundër financave publike, 
operacione pagese dhe ekonomi, veprat penale të lidhura me detyrën zyrtare, si dhe falsifikimin e 
dokumenteve, rastet e veçanta të falsifikimit të dokumenteve, falsifikimin e kompjuterit, përdorimin e 
përmbajtjes së dokumenteve me përmbajtje joautentike nga Kodi Penal; 
7.Çertifikatë martese ose vendimin për ndryshimin e emrit ose mbiemrit personal, nëse emri dhe 
mbiemri personal i dokumenteve të përmendura në pikat 1, 2, 3, 4, 5 ose 6 të këtij paragrafi nuk janë 
identike me ato të specifikuara në kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni dhe 
8.Vërtetim i tarifës së paguar për dhënien e licencës për përfaqësues në sigurime, në përputhje me 
Listën e Tarifave të Agjencisë. " 

 
 
(4) Përveç dokumentacionit nga paragrafi (3) i këtij neni, Agjencia siguron nga të dhënat e saj zyrtare 
dëshmi se personi e ka dhënë provimin profesional për broker të sigurimeve (Vërtetim për dhënien e 
provimit profesional për broker në sigurime). 
 
(5) Vërtetimin nga paragrafi (3) pika  6 e këtij neni, Agjencia e merr zyrtarisht nga gjykata kompetente (nëse 
nuk është dorëzuar nga aplikuesi). 
 
 (6) Kushti që personi të njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e tij cirilik vërtetohet në bazë të kryerjes 
së shkollimit në Republikën e Maqedonisë dhe nëse personi ka mbaruar arsimin e tij jashtë vendit, ai/ajo 
duhet të paraqesë një vërtetim të njohurive aktive të gjuhës maqedonase të lëshuar nga Fakulteti i 
Filologjisë në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij “- Katedra e Gjuhës Maqedonase dhe  Gjuhëve 
Jugosllovene. 
 
 
  

Vendimmarrja për aplikimin për licencë për broker në sigurime 
Neni 4 

 
(1) Gjatë vendimmarrjes për kërkesën sipas nenit 2 paragrafi (1) të kësaj rregulloreje, Agjencia vlerëson 
nëse personi i plotëson kushtet e përcaktuara në Ligjin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve. 
 
(2) Në bazë të vlerësimit të përmendur në paragrafin (1) të këtij neni, Agjencia merr vendim për lëshimin e 
licencës për broker të sigurimeve brenda afateve të përcaktuara në Ligjin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve. 
 
 
 
 

Forma e dorëzimit të dokumentacionit 
Neni 4 

 
 

 (1) Dokumentacioni i paraqitur në aplikimin për licencë të përmendur në nenin 2 (3) të kësaj 
rregulloreje duhet të jetë në formën origjinale ose një kopje e vërtetuar nga një person i autorizuar 
(noter publik), i nënshkruar nga një person i autorizuar ose nga një autoritet i duhur, të  jetë pa gabime  
dhe  pa korrigjime, dhe në gjuhën maqedonase. Nëse dokumenti që duhet të dorëzohet është në një 
gjuhë tjetër, së bashku me origjinalin deponohet edhe dokumenti i përkthyer në gjuhën maqedonase, 
nga një përkthyes i autorizuar  dhe i vërtetuar nga noteri. 
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 (2) Deklarata e cila është pjesë e dokumentacionit të paraqitur me kërkesën për licencë nga neni 2 
paragrafi (3) pika 2 e kësaj Rregulloreje duhet të jetë e vërtetuar nga një person i autorizuar (noter publik) 
dhe nuk duhet të jetë më e vjetër se gjashtë muaj para datës së paraqitjes së kërkesës për licencë. 
 
(3) Agjencia shqyrton dhe vendos për kërkesat për licencë të përmendura në nenin 2 të kësaj rregulloreje 
me dokumentacionin e plotë. Dokumentacioni i plotë nënkupton dokumentacionin e përcaktuar me nenin 
2 të kësaj rregulloreje.  
 
 

Dispozitat përfundimtare 
Neni 5 

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje  shfuqizohet Rregullorja për dokumentacionin e kërkuar për marrjen 
e licencës për broker në sigurime ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 158/2010 dhe 
167/2011). 
 
 

Neni 6 
Kjo Rregullore hyn në fuqi një ditë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
 
 

Neni 2 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 36/2019) 

Aneksi 1 dhe 2 zëvendësohen me anekset e reja 1 dhe 2 të cilat janë bashkangjitur si pjesë përbërëse e 
kësaj rregulloreje. 
 

Neni 3 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 36/2019) 

Kjo Rregullore hyn në fuqi një ditë pas botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë. 
 
    
 
 
 

KRYETARI I KËSHILLIT TË EKSPERTËVE  
                             Klime Popovski        
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         ПРИЛОГ  1 – Образец  Б-ЛБ 
                                                                                                                                                   ANEKSI 1 – Formular K-LB

    
БАРАЊЕ2 

KËRKESËError! Bookmark not defined. 
 

ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР  
PËR MARRJEN E LICENCËS PËR BROKER NË SIGURIM 

 

1.  Име и презиме на барателот  
Emri dhe mbiemri i aplikantit 

 

2. Датум и место на раѓање (од лична карта) 
Data dhe vendi i lindjes (sipas letërnjoftimit) 

 

3. Адреса на живеење (од лична карта) 
Adresa e vendbanimit (sipas letërnjoftimit) 

 

4. ЕМБГ 
Numri Personal i Identifikimit të Qytetarit (NPIQ) 

 

5. Контакт телефон (мобилен) 
Telefon për kontakt (celular) 

 

6. Адреса на електронска пошта (е-маил) на која 
барателот се согласува да биде контактиран во 
врска со барањето 
Adresa e postës elektronike (e-mail) në të cilën 
personi pajtohet që të kontaktojë lidhur me 
aplikimin 

 

 
Барам од Агенцијата за супервизија на осигурување да ми издаде лиценца за осигурителен брокер. 
Kërkoj nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve të më japë licencë për broker në sigurim. 
 
 
Кон барањето ја приложувам документацијата согласно членот 2 став (3) од Правилникот за 
потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер освен документација која 
согласно со членот 2 став (4) од Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за 
застапник во осигурување се прибавува од службената евиденција на Агенцијата и тоа (се 
заокружува односно означува доколку се пополнува електронски): 
Bashkangjitur me kërkesën deponoj edhe dokumentacionin në pajtim me nenin 2 paragrafi (3) nga 
Rregullorja për dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për broker në sigurim përveç 
dokumentacionit në pajtim me nenin 2 paragrafi (4) nga Rregullorja për dokumentacionin e nevojshëm për 
marrjen e licencës për broker në sigurim i cili merret nga evidenca zyrtare e Agjencisë dhe kjo (finalizohet 

                                            
2
 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. 

Rekomandohet që Kërkesa të plotësohet në mënyrë elektronike. Versioni elektronik i Kërkesës është në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë për 
Mbikëyrje të Sigurimeve www.aso.mk. Nëse Kërkesa nuk plotësohet në formë elektronike ,duhet të plotësohet patjetër me stilolaps dhe të 
shkruhet me shkronja të mëdha .  
 

http://www.aso.mk/
http://www.aso.mk/
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nëse plotësohet në mënyrë elektronike)     
 
 
 

1. Копија од документ за лична идентификација 
Kopje e dokumentit për identifikim personal 

2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок 
степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република 
Северна Македонија или документ за признавање на странска средношколска или 
универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република 
Северна Македонија 

Diplomë ose Vërtetim për përfundimin e arsimit të mesëm ose arsimimit të lartë të dhënë 
nga institucioni i akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut – ose dokument për 
njohjen e kualifikimit të arsimit të mesëm apo të lartë jashtë vendit të lëshuar nga ana e 
institucionit kompetent në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

3. Потврда за стекнато најмалку една година искуство од областа на осигурувањето или 
посредување во осигурувањето издадена од работодавец каде лицето го стекнало искуството, 
со наведување на работните задачи кои лицето ги извршувало и периодот на неговиот 
ангажман во субјектот 
Vërtetim për përvojë pune të paktën njëvjeçare nga fusha e sigurimit ose ndërmjetësim në sigurim 
të lëshuar nga  punëdhënësi ku personi ka fituar përvojën e punës, duke cituar detyrat e punës që 
personi i ka kryer dhe periudhën e angazhimit të tij në subjekt.     
 

4. Договор за работа или друг вид на договор склучен со работодавецот со кој се докажува 
стекнатото искуство во областа на осигурувањето односно посредувањето во осигурување 
Marrrëveshje pune ose lloj tjetër të marrëveshjes  të lidhur me punëdhënësin me të cilën vërtetohet 
përvoja e punës në fushën e sigurimeve respektivisht ndërmjetësimin në sigurim 

5. Изјава дека лицето 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 

Deklaratë se personi nuk ka kryer funksionin e personit me të drejta dhe përgjegjësi  të 
veçanta në shoqëri të sigurimit ose të një personi tjetër juridik ku është ngritur procedurë e 
veçantë administrative ose ndaj të cilit është hapur procedurë për falimentim ose likuidim.   
 

6. Потврда 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 

Vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut ose regjistër tjetër 
publik se kundër personit nuk janë shqiptuar sanksione për shkelje apo dënim për ndalimin 
e kryerjes së profesionit, veprimtarisë apo  detyrës, në fushën e sigurimit dhe të financave. 

7. 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;3 

                                            
3 Агенцијата по службена должност од надлежен суд ќе ја прибави потврдата согласно членот 2, став (3) точка 6 од Правилникот за потребната документација 

за добивање лиценца за осигурителен брокер (доколку истата не е поднесена од барателот)  
Agjencia me procedurë zyrtare nga gjykata kompetente do të sigurojë vërtetim në pajtim me nenin 2, paragrafi (3) pika 5 nga Rregullorja për dokumentacionin e 

nevojshëm për marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve (nëse e njëjta nuk parashtrohet nga aplikanti)  
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Vërtetim nga evidenca e penalitetit nga gjykata kompetente se personi nuk është dënuar 
me aktgjykim të formës së prerë me burg mbi gjashtë muaj,  derisa vijojnë  pasojat juridike 
nga aktgjykimi, për vepra penale kundër pasurisë, vepra penale kundër financave publike,  
aktivitetit pagesor dhe ekonomisë, vepra penale kundër veprimtarisë zyrtare, si dhe vepra 
penale për falsifikimin e dokumentave, raste të veçanta të falsifikimit të dokumentave, 
falsifikim kompjuterik, përdorimin e dokumentave me përmbajte  jo autentike  nga Kodi 
Penal. Error! Bookmark not defined. 
 
 

8. Доказ за платен надоместок за издавање лиценца за осигурителен брокер согласно 
Тарифникот на Агенцијата 

Argument për kompensim të paguar për dhënien e licencës për broker të sigurimeve në 
pajtim me Listën e Tarifave të Agjencisë. 
 

9. Потврда за активно познавање на македонскиот јазик издадена од Филолошкиот факултет при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици * 

Vërtetim për njohje aktive të gjuhës maqedonase të dhënë nga Fakulteti Filologjik pranë 
Universitetit “Shën Cirili dhe Metodij” – Katedra e Gjuhës Maqedonase dhe Gjuhëve 
Jugosllovene” * 

10. Извод од матична канига на венчани односно решение за промена на личното име односно 
презиме** 

Certifikatë martese nga regjistri i amzës, respektivisht vendim për ndryshimin e emrit 
personal respektivisht mbiemrit** 
 
 

Документите означени со (*) ги поднесува лице кое школувањето го завршило во странство  

Dokumentet e shënuara me (*) i  parashtron personi që shkollimin e ka përfunduar jashtë vendit  
 
Документите означени со (**) ги поднесува лице кај кое личното име и презиме на документите 
приложени кон барањето не е идентично со оние наведени во барањето  

Dokumentet e shënuara me (**) i parashtron personi i cili emri dhe mbiemri i tij në dokumentet 
që i ka bashhkangjitur në kërkesë nuk janë identike me ato që i ka parashtruar në kërkesë. 
 
 

  
ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

DEKLARATË E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS 
 
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 лиценца, 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. Се согласувам моите лични 
податоци содржани во барањето за добивање лиценца да се користат согласно прописите на Законот 
за заштита на лични податоци. Се согласувам Агенцијата за супервизија на осигурување во Регистарот 
на осигурителни брокери јавно да ги објави мојот РБС и моето име и презиме.  

 
Me parashtrimin e kësaj kërkese Deklaroj se të dhënat dhe informacionet që i përmban kjo 
kërkesë, si dhe i gjithë dokumentacioni të cilin e parashtroj/më në bashkangjitje me kërkesën për 
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dhënien e licencës, janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente të falsifikuara, 
ndërsa në rast të ndrsyshimit të të dhënave të kësaj kërkese, si dhe ndryshimeve në 
dokumentacionin që parashtrohet në bashkangjitje me këtë kërkesë,  do ta njoftoj Agjencinë në 
afat kohor prej 3 ditë pune. Pajtohem që të dhënat e mia personale të cilat janë në kërkesën për 
dhënien e licencës të përdoren në pajtim me rregullat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale. Pajtohem që Agjencia për Mbikëqyrje të Sigurimeve në Regjistrin e Përfaqësuesve të 
sigurimeve publikisht ta publikojë Numrin e Rregullt të Subjektit (NRS) dhe emrin dhe mbiemrin 
tim.    
 
 
 
Со поднесување на ова барање се согласувам моите лични податоци содржани во ова барање да се 
користат во постапка на остварување на правото за прибавување на потребни докази и податоци од 
други надлежни јавни органи по  службена должност . 

Me parashtrimin e kësaj kërkese pajtohem që të dhënat e mia personale në këtë kërkesë të 
përdoren në procedure të realizimit të së drejtës për sigurimin e argumentave dhe të dhënave të 
nevojshme nga organe të tjera kompentente me procedurë zyrtare.     
 
 
 
 
  Датум и место на поднесување   

Data dhe vendi i  parashtrimit 
    
                                            
_____.______20____ година/viti_____________                                                                  

 
                   Потпис на подностителот на барањето 

                 Nënshkrim i parashtruesit të kërkesës 
 
 
                     
___________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


