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Tekst i konsoliduar jozyrtar1 

Bazuar në nenin 158-s pikën 1) dhe në lidhje me nenin 146 të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit ("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 dhe 23/2016), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë të Mbikëqyrjes të 
Sigurimit në mbledhjen e tij të mbajtur më datën 10.3.2017 miratoi 

R R E G U L L O R E 

për dokumentacionin e nevojshëm për marrje të Lejes për kryerje të aktiviteteve 
të Brokerimit në Sigurime 

Dispozita të përgjithshme 

Neni 1 

Me këtë Rregullore përcaktohet dokumentacioni i nevojshëm për marrje të Lejes për kryerje të aktiviteteve 
të Brokerimit në Sigurime nga Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve (në tekstin e mëtejmë: Agjencia), në 
pajtim me Ligjin e  Mbikëqyrjes të Sigurimeve. 

Dokumentacioni i nevojshëm për marrje të Lejes për kryerje të aktiviteteve të Brokerimit në sigurime 

Neni 2 

(1) Për dhënie të Lejes për kryerje të aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime, në Agjenci parashtorhet 
Kërkesë për marrje të Lejes për kryerje të aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime. 

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni parashtrohet vetëm në formularin e paraparë: "Kërkesë për marrje 
të Lejes për kryerje të aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime (Formulari K-LSHBS)", i cili është paraqitur në 
Aneksën 1 të kësaj rregulloreje dhe është pjesë përbërëse e saj. 

(3) Së bashku me Kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni bashkangjitet dokumentacioni i mëposhtëm: 

1. Propozim Statut i cili duhet të përmbajë të paktën të dhënat e mëposhtme: 

- firmën dhe selinë e Shoqërisë për Brokerim në Sigurime; 

- shumën e kapitalit fillestar të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime; 

- shumën nominale të aksioneve, numrin e aksioneve të secilës gjini dhe klasë, të drejtat, 
detyrimet, kufizimet dhe përfitimet që rrjedhin nga aksionet; 

- mënyrën e arritjes dhe përfundimit të të drejtave të aksionarëve të Shoqërisë për Brokerim në 
Sigurime; 

- procedurën për thirrje dhe mbajtje të Kuvendit të Aksionarëve të Shoqërisë për Brokerim në 
Sigurime; 

- llojin, përbërjen, numrin, mënyrën dhe kushtet e zgjedhjes, mandatin, të drejtat, detyrat, 
përgjegjësitë dhe mënyrën e punës të organeve drejtuese të Shoqërisë për Brokerim në 
Sigurime; 

- mënyrën e administrimit të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime dhe Përfaqësim të Shoqërisë 
për Brokerim në Sigurime nga anëtarët e organit drejtues të Shoqërisë; 

- numrin, mandatin, të drejtat, përgjegjësitë dhe kushtet për emërim të personave me të drejta 
dhe përgjegjësi të veçanta në Shoqërinë për Brokerim në Sigurime; 

- mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis aksionarëve të Shoqërisë për Brokerim në 
Sigurime; 

- mënyrën e zgjidhjes së konfliktit të interesit dhe mbrojtjes së konfidencialitetit të të dhënave të 

                                            
1 Teksti i konsoliduar i Rregullores është përgatitur në bazë të tekstit të Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrje të lejes për 
kryerje të punëve të brokerimit në sigurim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 35/2017) dhe Rregullores për ndryshimin dhe 
plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrje të lejes për kryerje të punëve të brokerimit në sigurim ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 37/2019). Teksti i konsoliduar nuk ka fuqi ligjore. Për qëllime juridike, në procedurë të dhënies së lejeve, valid janë 
vetëm tekstet të cilët janë botuar në Gazetat Zyrtare të lartëpëmendura. 
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Shoqërisë për Brokerim në Sigurime; 

- formën dhe mënyrën e publikimit të të dhënave nga Shoqëria për Brokerim në Sigurime; 

- kushtet dhe rastet e përfundimit të punës të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime dhe 

- të dhëna të tjera në pajtim me ligjin. 

2. Plan të punës të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime i cili duhet të përmbajë të paktën të dhënat e 
mëposhtme: 

- bazat e politikës së biznesit të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime me shpjegim, gjegjësisht 
analizë të arsyeve të themelimit të Shoqërisë për Brokerim në Sigurim, objektivave të biznesit, 
pasqyrë të tregut në të cilin do të marrë pjesë Shoqëria për Brokerim në Sigurime, strukturës së 
klientëve të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime dhe të dhëna të tjera; 

- vëllim të planifikuar të kostove të themelimit, kostove organizative dhe kostove të zhvillimit;  

- elaborat me projeksion të rezultateve të pritura të biznesit për një periudhë të paktën tre 
vjeçare, kryesisht të lidhura me të ardhurat e pritura nga komisionet, kostot e pritura, fitimet e 
pritura, etj. Elaborati duhet të përfshijë: (1) Bilanc të detajuar të gjendjes, Bilanc të suksesit dhe 
Pasqyrë të Fluksit të Parasë me koment për secilin pozicion dhe supozime themelore mbi të 
cilët bazohet projeksioni, (2) lëvizje të treguesve financiarë, siç janë treguesit e likuiditetit, 
rentabilitetit dhe cilësisë së aktiveve; 

- përshkrim të sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit të brendshëm; 

- selinë e Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, si dhe numrin dhe vendndodhjen e mundshme të 
filialeve dhe pjesëve të tjera, si dhe afatin kur Shoqëria për Brokerim në Sigurime synon t'i hapë 
ato; 

- strukturën organizative të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, me një përshkrim specifik të 
fushës së punës dhe përgjegjësive të personave me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të 
secilës pjesë organizative, marrëdhëniet mes tyre dhe marrëdhëniet me organet për 
mbikëqyrje dhe menaxhim të Shoqërisë, si dhe përshkrim të numrit të nevojshëm të 
punonjësve dhe strukturën e tyre të kualifikimit; 

3. Dëshmi se janë paguar fonde në emër të kapitalit aksionar të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, 
në një llogari të veçantë të përkohshme tek bartësi i operacioneve të pagesave, gjegjësisht në një 
llogari devizore në Bankën Kombëtare të Republikës së Maqedonisë (për themeluesin, person 
juridik gjegjësisht fizik i huaj); 

4. Listë të aksionarëve të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, duke shënuar emrin dhe mbiemrin dhe 
vendbanimin e personave fizikë - themeluesve, gjegjësisht emërtimin dhe selinë e personave 
juridikë - themeluesve, si dhe të dhëna për shumën totale nominale të aksioneve që zotëron dhe 
përqindjen e pjesës në kapitalin aksionar të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime; 

5. Bazat e politikës së biznesit të Shoqërisë për Brokerim në Sigurim me shpjegim, gjegjësisht analizë 
për arsyet e themelimit të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, objektivat e biznesit të Shoqërisë 
për Brokerim në Sigurime, pasqyrë të tregut në të cilin do të marrë pjesë Shoqëria për Brokerim në 
Sigurime, strukturë të klientëve të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime dhe të dhëna të tjera; 

6. Tarifë për shërbime të kryera nga Shoqëria për Brokerim në Sigurime; 

7. Dokumentacion mbi bazën e të cilit mund të konstatohet se Shoqëria për Brokerim në Sigurime 
është e aftësuar me staf, teknikë dhe e organizuar të kryejë aktivitetet e parashikuara në Statutin e 
Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, me informacione për sistemin informatik dhe pajisjes teknike 
të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime; 

8. Parakontratë ose Kontratë për sigurime nga përgjegjësia të lidhur me një Shoqëri të autorizuar për 
Sigurime në Republikën e Maqedonisë; 

9. Programi për zbatim të masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit; 
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10. Të dhëna për Brokerët e licencuar në Sigurime të cilët do të punësohen në Shoqërinë për Brokerim 
në Sigurime me dëshmi se personat plotësojnë kushtet e përcaktuara në Ligjin për Mbikëqyrje të 
Sigurimeve, së bashku me letrën e qëllimeve për lidhje të marrëveshjes për punësim të Brokerëve 
në Sigurime të nënshkruar nga themeluesit e Shoqërisë për Brokerim në Sigurime dhe të vërtetuar 
tek një noter ose parakontratë për punësim të Brokerëve në Sigurime të lidhur midis 
themeluesit/ve dhe Brokerëve në Sigurime; 

11. Dëshmi për kompensim të paguar për lëshim të Lejes për kryerje të aktiviteteve të Brokerimit në 
sigurim, në pajtim me Tarifën e Agjencisë. 

(4) Nëse personi që synon të themelojë Shoqëri për Brokerim në Sigurime është person fizik, përveç 
dokumentacionit nga paragrafi (3) i këtij neni, së bashku me Kërkesën për marrje të Lejes për kryerje të 
aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime parashtrohet edhe: 

1. Pyetësor për persona fizikë të plotësuar në formularin e duhur të përcaktuar, të paraqitur në 
Aneksin 3 të Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e zotërimit së pjesës së 
kualifikuar në Shoqëri të Sigurimeve, Shoqëri për Brokerim në Sigurime gjegjësisht Shoqëri për 
Përfaqësim në Sigurime dhe është pjesë përbërëse e tij. Plotësohen të dhënat (emri dhe mbiemri, 
vendbanimi dhe numri i letërnjoftimit) për personin fizikë të marra nga letërnjoftimi, gjegjësisht 
paraqitet një kopje e pasaportës për personin fizik të huaj. Bashkëlidhur me të dhënat për personin 
fizik, të marra nga letërnjoftimi, parashtrohet deklaratë nga personi se ato janë të dhëna të tij dhe 
të sakta, të vërtetuar nga një person i autorizuar (noteri); 

2. Burime të fondeve për pagimin e kapitalit, edhe atë: 

2.1 Deklaratë të personit fizik për origjinën e fondeve që investohen në emër të kapitalit aksionar 
të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime, gjegjësisht bazën për zotërim të aksioneve në Shoqëri 
dhe 

2.2 Dëshmi përkatëse të burimit të fondeve të cilët personi fizik i investon në Shoqërinë për 
Brokerim në Sigurime në shumë të paktën të barabartë me vlerën nominale të aksioneve të 
cilët janë objekt i zotërimit (vërtetim për të ardhura të realizuara të lëshuar nga një autoritet 
tatimor kompetent, dokument për shumën e pagës dhe të ardhurave të realizuara në baza të 
tjera, vendim për trashëgimi, vërtetim nga banka ose institucion tjetër financiar për sasinë dhe 
datën e fondeve të investuara dhe dëshmi të tjera përkatëse); 

3. Vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë ose regjistër tjetër publik se ndaj 
personit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës ose ndëshkim ndalim për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës në fushën e sigurimit dhe financave; 

4. Vërtetim nga Evidenca Penale e Gjykatës 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 pasojat juridike të aktgjykimit janë në fuqi, për vepra penale kundër pronës, vepra penale 
kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomisë, vepra penale kundër detyrës zyrtare, 
si dhe vepra penale falsifikim të dokumenteve, raste të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, 
falsifikim kompjuterik, përdorim të dokumentit me përmbajtje të pasaktë dhe pseudosekretari nga 
Kodi Penal; 

5. Deklaratë të personit fizik se në tre vitet e fundit nuk ka kryer funksion të personit me të drejta dhe 
përgjegjësi të veçanta në Shoqëri të Sigurimeve ose person tjetër juridik, në të cilin është krijuar 
administratë e veçantë ose mbi të cilën është hapur procedurë falimentimi ose likuidimi; 

6. Deklaratë të personit fizik se i njeh dispozitat e Ligjit, në pajtim me të cilat personi nuk duhet të jetë 
person i lidhur me një person juridik, në të cilin Shoqëria për Brokerim në Sigurime zotëron 
drejtpërdrejt ose tërthorazi më shumë se 10% të kapitalit ose të drejtë vote në atë person juridik; 

7. Deklaratë të personit fizik se personi fizik nuk ka punuar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit; 

8. Dëshmi për mosekzistim të lidhshmërisë kapitale ose menaxhuese të personit fizik me Shoqëri të 
Sigurimeve, Shoqëri për Përfaqësim në Sigurime ose Shoqëri të tjera për Brokerim në Sigurime, në 
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pajtim me nenin 16-a të Ligjit të Mbikëqyrjes të Sigurimeve, siç janë: 

8.1 Deklaratë të personit fizik, se nuk është person i lidhur me Shoqëri të Sigurimeve, Shoqëri për 
Përfaqësim në Sigurime ose Shoqëri të tjera për Borkerim në Sigurime, në pajtim me nenin 16-a 
të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimeve; 

8.2 Listë të personave juridike në të cilët personi fizik zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më 
shumë se 10 për qind të aksioneve, gjegjësisht pjesëve, të nënshkruar nga personi i autorizuar i 
personit fizik; 

8.3 Certifikatë nga Depozituesi Qendror i Letrave me Vlerë, gjegjësisht regjistër tjetër publik, për 
atë se ku personi fizik zotëron aksione, gjegjësisht pjesë në persona të tjerë juridikë; 

8.4 Certifikatë nga Regjistri Qendror gjegjësisht regjistër tjetër publik, për atë se ku personi fizik 
zotëron pjesë në persona të tjerë juridikë; 

8.5 Dëshmi nga Regjistri Qendror gjegjësisht regjistër tjetër publik, për atë se ku personi fizik është 
Anëtar i Organit Drejtues, Organit Mbikëqyrës, prokurist apo person me të drejta dhe 
përgjegjësi të veçanta në persona të tjerë juridikë; 

9. Dëshmi të tjera për vlerësim të bonitetit të personit fizikë. 

(5) Nëse personi që synon të themelojë Shoqëri për Brokerim në Sigurime është person juridik, përveç 
dokumentacionit nga paragrafi (3) i këtij neni, së bashku me Kërkesën për marrje të Lejes për kryerje të 
aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime parashtrohet edhe: 

1. Pyetësor për persona juridik të plotësuar në formularin e duhur të përcaktuar, i cili është paraqitur 
në Aneksin 2 të Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e zotërimit të pjesës 
së kualifikuar në Shoqëri të Sigurimeve, Shoqëri për Brokerim në Sigurime gjegjësisht Shoqëri për 
Përfaqësim në Sigurime dhe është pjesë përbërëse e saj; 

2. Vendim të organit kompetent të personit juridik për pjesë në themelimin e Shoqërisë për Brokerim 
në Sigurime, të miratuar nga organi kompetent i personit juridik; 

3. Burime të fondeve për pagimin e kapitalit, siç janë: 

3.1 Deklaratë e organit kompetent të personit juridik për origjinën e fondeve të cilat investohen në 
emër të kapitalit aksionar të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime gjegjësisht bazës për zotërim 
të aksioneve në Shoqërinë për Brokerim në Sigurime dhe 

3.2 Dëshmi përkatëse për burimin e fondeve që personi juridik i investon në Shoqërinë për 
Brokerim në Sigurime në shumë të paktën të barabartë me vlerën nominale të aksioneve të 
cilët janë subjekt i zotërimit (raport të auditimit të personit juridik, llogari përfundimtare ose 
dëshmi tjetër përkatëse). 

4. Vërtetim nga Regjistri Qendror gjegjësisht regjistër tjetër publik se ndaj personit juridik nuk është 
shqiptuar sanksion kundërvajtës ose ndëshkim ndalim për kryerje të veprimtarisë në fushën e 
sigurimeve dhe financave; 

5. Vërtetim nga Regjistri Qendror gjegjësisht regjistër tjetër publik se personit juridik nuk i është 
shqiptuar ndëshkim dytësor, siç është ndalim për marrje të Lejes për themelim dhe punë të 
Shoqërisë të Sigurime, heqje të Lejes për themelim dhe punë të Shoqërisë të Sigurimeve, ndalim 
për themelim të personave të rinj juridikë dhe ndalim të përkohshëm ose të përhershëm për 
kryerje të aktiviteteve në sigurime; 

6. Dëshmi se ndaj personit juridik nuk është ngritur procedurë falimentimi ose likuidimi, siç janë: 

6.1 Vërtetim nga Regjistri Qendror gjegjësisht institucion tjetër kompetent se ndaj personit juridik 
nuk është ngritur procedurë falimentimi ose likuidimi; 

6.2 Deklaratë të organit kompetent të personit juridik se ndaj personit juridik nuk është ngritur 
procedurë falimentimi ose likuidimi; 

7. Deklaratë të organit kompetent të personit juridik se i njeh dispozitat e Ligjit për Mbikëqyrje të 
Sigurimit, në pajtim me të cilat personi nuk duhet të jetë person i lidhur me një person juridik në të 
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cilin Shoqëria për Brokerim në Sigurime drejtpërdrejt ose tërthorazi zotëron pronë më shumë se 
10% të kapitalit ose të drejtë vote në këtë person juridik; 

8. Deklaratë të organit kompetent të personit juridik, se personi juridik nuk ka punuar në kundërshtim 
me dispozitat e Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit; 

9. Dëshmi për mosekzistim të lidhshmërisë kapitale ose menaxhuese të personit juridik me Shoqëri të 
Sigurimeve, Shoqëri për Përfaqësim në Sigurime ose Shoqëri të tjera për Borkerim në Sigurime, në 
pajtim me nenin 16-a të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit, siç janë: 

9.1 Deklaratë të Organit Kompetent të personit juridik, se personi juridik nuk është person i lidhur 
me Shoqëri të Sigurimeve, Shoqëri për Përfaqësim në Sigurime ose Shoqëri të tjera për 
Borkerim në Sigurime, në pajtim me nenin 16-a të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimeve; 

9.2 Listë të personave të cilët në personin juridik zotërojnë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë 
se 10% të aksioneve, gjegjësisht pjesëve, të nënshkruar nga personi i autorizuar i personit 
juridik; 

9.3 Certifikatë nga Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë, gjegjësisht regjistrër tjetër publik, për 
atë se cilët janë zotërues të aksioneve, gjegjësisht pjesëve në personin juridik; 

9.4 Listë të personave juridikë në të cilët personi juridik zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më 
shumë se 10% të aksioneve, gjegjësisht pjesëve, të nënshkruar nga personi i autorizuar i 
personit juridik; 

9.5 Certifikatë nga Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë gjegjësisht regjistër tjetër publik, për atë 
se ku personi juridik zotëron aksione në persona të tjerë juridikë; 

9.6 Certifikatë nga Regjistri Qendror gjegjësisht regjistër tjetër publik, për atë se ku personi juridik 
zotëron hise në persona të tjerë juridikë; 

10. Akt për themelim gjegjësisht Statutin e personit juridik; 

11. Listë të Anëtarëve të Organit Drejtues në personin juridik (Certifikatë nga Regjistri Qendror ose 
regjistër tjetër publik përkatës); 

12. Certifikatë nga regjistri në të cilin është regjistruar personi juridik; 

13. Një kopje nga libri i aksionarëve të personit juridik; 

14. Raport Auditimi (Raport për Auditim të Pasqyrave Financiare të Shoqërisë) të përgatitur nga një 
Shoqëri e autorizuar për Auditim për dy vitet e fundit të biznesit për personin juridik. Personat 
juridikë të cilët janë krijuar dhe funksionojnë për më pak se dy vjet, janë të obliguar të parashtrojnë 
një Raport për auditim të pasqyrave financiare të Shoqërisë për periudhën për të cilën kanë punuar 
me gjendje të datës më së shumti një muaj para parashtrimit të Kërkesës për marrje të Lejes, si dhe 
të parashtrojnë pasqyra auditimi për dy vitet e fundit të biznesit për aksionarët e tyre - personat 
juridikë, gjegjësisht të parashtrojnë dokumentacionin përkatës nga paragrafi (4) i këtij neni për 
aksionarët e tyre- personat fizikë të cilët kanë pjesë në kapitalin e personit juridik mbi 10%; 

15. Dëshmi të tjera për vlerësim të aftësisë paguese të personit juridik, si dhe vlerësim të aksionarëve 
të tij, gjegjësisht zotëruesve të aksioneve/pjesëve. 

(6) Përveç dokumentacionit të përmendur në paragrafin (3), (4) dhe (5) të këtij neni, Agjencia mund të 
kërkojë dokumentacion tjetër shtesë i cili mund t’i referohet veçanërisht, por jo ekskluzivisht dokumenteve, 
të dhënave dhe informacioneve në vijim: 

• certifikatë për gjendjen e llogarisë në bankë për një periudhë të caktuar, e cila i referohet personit 
që synon të themelojë Shoqëri për Brokerim në Sigurime; 

• të dhëna për statusin juridik, gjendjen financiare dhe strukturën e pronësisë të personave që kanë 
pjesë të kualifikuara në personin i cili synon të themelojë Shoqëri për Brokerim në Sigurime; 

• të dhëna për përbërjen e grupit të sigurimeve, grupit bankar ose lloj tjetër të grupit (nëse personi 
që synon të themelojë Shoqëri për Brokerim në Sigurime është anëtar i një grupi të tillë), me një 
listë të subjekteve individuale në grup dhe përshkrim të lidhshmërisë së tyre; 
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• pasqyra financiare të audituara të anëtarëve të tjerë të grupit të sigurime, grupit bankar ose lloj 
tjetër të grupit (nëse personi që synon të themelojë Shoqëri për Brokerim në Sigurime është anëtar 
i një grupi të tillë), ose të personave të tjerë të lidhur me personin që synon të themelojë Shoqëri 
për Brokerim në Sigurime, puna e të cilit mund të ketë ndikim në punën dhe/ose rreziqet ndaj të 
cilëve do të ekspozohej Shoqëria për Brokerim në Sigurime. 

(7) Dokumentacionin nga paragrafi (4) pika 8) nënpikat 8.3, 8.4 dhe 8.5, paragrafi (5) pika 6) nënpika 6.1, 
pika 9) nënpikat 9.3, 9.5 dhe 9.6 si dhe pikat 12) dhe 13) të këtij neni, sipas detyrës zyrtare Agjencia do ta 
marrë nga një organ publik kompetent (nëse të njëjtën nuk e ka parashtruar parashtruesi), për të cilin 
parashtruesi i Kërkesës jep deklaratë me të cilën autorizon Agjencinë në emër dhe për llogari të tij të 
përdorë të dhënat e përfshira në Formularin K- LSHBS. (Deklarata është pjesë përbërëse e Formularit K- 
LSHBS) e cila është paraqitur në Shtojcën 1 të kësaj rregullore dhe në Agjenci parashtron dëshmi për pagesë 
të kryer në llogari të institucionit përgjegjës për dhënie të dokumentit përkatës në shumën e përcaktuar me 
Tarifë të përcaktuar në pajtim me ligjin. 

(8) Certifikatën nga paragrafi (4) pika 4 e këtij neni, sipas detyrës zyrtare Agjencia do ta marrë nga gjykata 
kompetente (nëse të njëjtën nuk e ka parashtruar aplikuesi). Nëse personi është person i huaj, është i 
obliguar vetë të sigurojë njoftimet e tilla nga Institucionet kompetente në shtetin e huaj. 

(9) Me aftësi të duhur organizative të Shoqërisë për Brokerim në Sigurime në kuptim të paragrafit (3) pika 7) e 
kësaj rregullore nënkuptohet krijimi i një organizimi të tillë të Shoqërisë, i cili mundëson kryerje të 
suksesshme të veprimtarisë së saj në volumin e përcaktuar në Aktin e Themelimit, i cili vërtetohet me akte të 
miratuara për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës, vendim për organizim të 
njësive të punës, rregullore për punë të auditimit të brendshëm, dhe të ngjashme. 

(10) Me kapacitet të duhur teknik të Shoqërisë për Brokerim në Sigurim në kuptim të paragrafit (3) pika 7) e 
kësaj rregullore nënkuptohet: 

1) hapësira afariste për kryerje të punëve të Brokerimit në Sigurim që përmush standardet e kërkuara në 
raport me numrin e planifikuar të punonjësve; 

2) projekti për implementim të pajisjeve të përshtatshme informatike dhe zgjidhjen e softuerit për 
kryerje të punëve të Brokerimit në sigurime, i cili për sa i përket vëllimit dhe karakteristikave teknike 
përputhet me numrin e punonjësve dhe volumin e planifikuar të punës së Shoqërisë për Brokerim në 
Sigurime. 

(11) Me aftësi të duhur të personelit të Shoqërisë për Brokerim në sigurime, në kuptim të paragrafit (3) pika 7) 
e kësaj rregullore nënkuptohet një strukturë e parashikuar për kualifikim të punonjësve me stazh dhe përvojë 
pune të nevojshme për secilin vend konkret të punës, si dhe ecuria e planifikuar e plotësimit të vendeve të 
punës e cila duhet të ndjekë ecurinë e rritjes së vëllimit të punës dhe zgjerimit të rrjetit organizativ të 
Shoqërisë për Brokerim në Sigurim. Është e nevojshme të shënohet numri i punonjësve sipas njësive të 
veçanta organizative, të dhëna për arsimimin e personave që do të përfshihen në kryerjen e aktiviteteve 
financiare dhe një plan për trajnim për tre vitet e ardhshme. Nëse është e nevojshme, gjithashtu dorëzohet 
një plan për të arritur numrin e planifikuar të punonjësve. 

(12) Projekti për implementim të sistemit informatik duhet të përfshijë një përshkrim të hollësishëm të 
infrastrukturës së parashikuar të harduerit dhe softuerit, specifikim të pajisjeve dhe funksionalitetit të 
aplikacionit, plan për implementim me hapa dhe afate të përcaktuara, përshkrim të masave të sigurisë që do 
të implementohen dhe mënyrën në të cilën do të sigurohet vazhdimësia e shërbimeve. Projekti duhet të 
marrë parasysh standardet e pranuara përgjithësisht për siguri të sistemit informatik dhe për të siguruar 
vazhdimësi në punë, nëse nuk është përcaktuar ndryshe nga Agjencia. Nëse është paraparë funksionimi i 
sistemit informatik të varet nga furnizues të jashtëm (Shoqëri për shërbime ndihmëse), Shoqëria për Brokerim 
në Sigurim duhet të përfshijë dokumentacion të duhur të marrë nga furnizuesi në vetë planin e projektit me 
të cilin qartë do të përcaktohet volumi dhe cilësia e shërbimit, masat e sigurisë, si dhe karakteristikat e 
dorëzimit. 

(13) Dokumentacioni për pajisjet teknike duhet të përfshijë të dhëna për hapësirën afariste ku do të punojë 
Shoqëria për Brokerim në Sigurime (pronë, me qira, vendndodhja, sipërfaqja dhe ecuria e pajisjes së saj për të 
lëshuar në përdorim) si dhe për pajisjet teknike që do të përdorë. 
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Specifikimi i formës së parashtrimit të 

dokumentacionit 

Neni 3 

(1) Së bashku me Kërkesën për dhënien e Lejes për kryerje të aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime, 
parashtrohen të dhëna për personin e autorizuar për kontakt me Agjencinë (emri dhe mbiemri, numri i 
telefonit, adresa e postës elektronike). 

 

(2) Dokumentacioni që parashtrohet së bashku me Kërkesën për dhënie të Lejes për kryerje të punëve të 
Brokerimit në Sigurime duhet të jetë në origjinal ose kopje e vërtetuar nga një person i autorizuar (noter), i 
nënshkruar nga një person i autorizuar ose nga organi përkatës kompetent, pa korrigjim të mëtejshëm, në 
gjuhën maqedonase dhe nuk duhet të jetë më i vjetër se gjashtë muaj nga data e parashtrimit të Kërkesës për 
dhënie të Lejes. Nëse dokumenti që duhet të parashtrohet është në gjuhë tjetër, së bashku me origjinalin 
parashtrohet edhe përkthimi në gjuhën maqedonase, i përkthyer nga një përkthyes i certifikuar dhe i 
vërtetuar tek noteri. 

 

(3) Deklaratat dhe pyetësorët të cilët janë pjesë e dokumentacionit që parashtrohet së bashku me Kërkesën 
për dhënie të Lejes për kryerje të punëve të Brokerimit në Sigurim, duhet të jenë të vërtetuara nga një person 
i autorizuar (noteri) dhe të njëjtat nuk duhet të jenë më të vjetër se gjashtë muaj nga data e parashtrimit të 
Kërkesës për dhënie të Lejes. 

 

(4) Nëse legjislacioni i vendit të origjinës nga i cili vjen personi i huaj që synon të themelojë Shoqëri për 
Brokerim në Sigurime e rregullon ndryshe çështjen në lidhje me dokumentacionin e parashtruar së bashku me 
Kërkesën për dhënie të Lejes për kryerje të punëve të Brokerimit në Sigurime, duhet të bashkangjitet një 
dokument i përshtatshëm, ose mendim juridik nga një avokat, me të cilin mund të vërtetohet dallimi në 
rregullore, gjegjësisht do të sigurohet një dokument tjetër relevant me të cilin do të vërtetohej përmbushja e 
detyrimit ligjor të parashikuar. 

 

(5) Agjencia shqyrton dhe vendos për Kërkesën për dhënie të Lejes për Kryerje të Punëve të Brokerimit në 
Sigurim me dokumentacion të kompletuar. Dokumentacioni i kompletuar nënkupton dokumentacionin e 
përcaktuar me këtë Rregullore, dokumentacionin e kërkuar shtesë nga Agjencia, si dhe dokumentet, të 
dhënat dhe informacionet përkatëse që duhet të merren nga institucionet kompetente vendase dhe të 
huaja brenda dhe jashtë vendit. 

 

Miratimi i vendimit lidhur me Kërkesën për marrje të Lejes për Kryerje të Aktiviteteve të Brokerimit në 
Sigurime 

Neni 4 

(1) Gjatë marrjes së vendimit lidhur me Kërkesën, Agjencia vlerëson nëse janë përmbushur kushtet e 
përcaktuara në Ligjin për Mbikëqyrje të Sigurimeve. 

 

(2) Bazuar në vlerësimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia miraton Vendim për dhënie të Lejes për 
Kryerje të Aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime apo për refuzim të Kërkesës, në afat prej 60 ditëve nga 
data e parashtrimit të Kërkesës me dokumentacion të kompletuar, në pajtim me këtë Rregullore. 
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Dispozita përfundimtare 

Neni 5 

Në datën e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje nuk do të vjelë më Rregullorja për dokumentacionin e 
nevojshëm për marrje të Lejes për Kryerje të Aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 153/2011). 

Neni 6 

Kjo rregullore hyn në fuqi ditën vijuese pas ditës së botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 

Neni 2 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 37/2019) 

Aneksi 1 - Formular K-LSHBS zëvendësohet me Aneksin 1 - Formular K-LSHBS i cili është bashkangjitur me këtë 
rregullore dhe është pjesë përbërëse e saj. 

 

KRYETAR I KËSHILLIT TË EKSPERTËVE 

Klime Poposki 
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Aneksi 1 – Formular K-LSHBS 

 

KËRKESË1 
PËR MARRJE TË LEJES PËR KRYERJE TË AKTIVITETEVE TË BROKERIMIT NË SIGURIME 

 

1. Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emërtimi i personave të cilët 
synojnë të themelojnë shoqëri për brokerim në sigurime 
(shënohen të gjithë themeluesit veçmas së bashku me të 
dhënat për përqindjen e aksioneve me të drejtë vote në 
Shoqërinë për Brokerim në Sigurime) 

 
 
 

2. Personi i autorizuar për kontakt me Agjencinë  

2.1. Telefoni i personit të autorizuar  

2.2. Adresa e postës elektronike e personit të autorizuar  

2.3.  Adresa e personit të autorizuar  

Kërkoj/më nga Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve të lëshojë leje për kryerje të punëve të Brokerimit në Sigurime për 
___________________________________________________ (emërtimi i propozuar i Shoqërisë për Brokerim në Sigurime në 
themelim) me seli në rr.___________________________________________________ nr .____ në ______________________ (qyteti). 
Së bashku me Kërkesën bashkangjit/im dokumentacionin në pajtim me nenin 2 paragrafi (3) dhe (4), gjegjësisht (3) dhe (5) të 
"Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm i cili parashtrohet së bashku me Kërkesën për marrje të Lejes për Kryerje të 
Aktiviteteve të Brokerimit në Sigurime”

2
 siç janë (secili dokument shënohet veçmas): 

1._____________________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________________________________________ 

DEKLARATË E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS 
Me parashtrimin e kësaj Kërkese Deklaroj se të dhënat dhe informatat që përmban kjo Kërkesë, si dhe tërë dokumentacioni të cilin e 
parashtroj/më së bashku me Kërkesën për dhënie të Lejes për Kryerje të Punëve të Brokerimit në Sigurime, janë të sakta dhe nuk 
përmbajnë të dhëna dhe dokumente të falsifikuara dhe në rast të ndryshimit të të dhënave të përfshira në këtë Kërkesë, si dhe në 
dokumentacionin e parashtruar bashkëlidhur me këtë Kërkesë, në afat prej 3 ditëve të punës nga ndryshimi i ndodhur do të njoftojë 
Agjencinë. 
Me parashtrimin e kësaj Kërkese jam dakord të dhënat e mia personale të përfshira në këtë Kërkesë të përdoren në procedurë të 
realizimit të të drejtës para organeve kompetente për marrje të dëshmive dhe të dhënave të nevojshme nga institucione të tjera sipas 
detyrës zyrtare dhe të njëjtat të përdoren në pajtim me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

 
  Data dhe vendi i parashtrimit    
                                            
Datë _____.______20____, _____________                                                                  

 
     Nënshkrimi i parashtruesit

 të Kërkesës3   
 

___________________________________ 
 

                                            
1 Rekomandohet që Kërkresa të plotësohet në mënyrë elektronike. Versioni elektronik i Kërkesës mund të gjendet në faqen zyrtare të Agjencisë të Mbikëqyrjes të 
Sigurimeve www.aso.mk. Nëse Kërkesa nuk plotësohet në mënyrë elektronike, detyrimisht duhet të përdoret stilolaps dhe të shkruhet me shkronja të mëdha. 
2
 Dokumentacioni nga neni 2 paragrafi (4) pika 8), nënpikat 8.3, 8.4, dhe 8.5, pragrafi (5) pika 6) nënpika 6.1, pika 9) nënpikat 9.3, 9.5 dhe 9.6 si dhe pikat 12) dhe 13) të 

Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrje të Lejes për Kryerje të Aktiviteteve të Brokerimit në Sigurim, sipas detyrës zyrtare Agjencia do ta  marrë nga 
autoriteti publik kompetent (nëse të njëjtin nuk e ka parashtruar aplikuesi), për të cilin aplikuesi jep deklaratë me të cilën e autorizon Agjencinë në emër dhe për llogari 
të tij të përdorë të dhënat e përfshira në këtë Formular dhe në Agjenci parashtron dëshmi për pagesë të kryer në llogari të institucionit përgjegjës për lëshimin e 
dokumentit përkatës në shumën e përcaktuar me Tarifën e përcaktuar në pajtim me ligjin. Vërtetimin nga neni 2 paragrafi (4) pika 4) e Rregullores për dokumentacionin 
e nevojshëm për marrje të Lejes për Kryerje të Punëve të Brokerimit në Sigurime, sipas detyrës zyrtare Agjencia do ta marrë nga gjykata kompetente (nëse të njëjtin nuk 
e ka parashtruar aplikuesi). Nëse personi është person i huaj, është i detyruar vetë të sigurojë njoftime të tilla nga institucionet kompetente në shtetin e huaj. 
4. Kërkesën e nënshkruajnë personat fizikë ose përfaqësuesit e autorizuar të personave juridikë të cilët synojnë të themelojnë Shoqëri për Brokerim në Sigurime. 

http://www.aso.mk/

