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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Republika e Maqedonisë së Veriut  

AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE  

 

 

 
 

 До 
Осигурителните брокерски друштва во Република 
Северна Македонија 
Друштвата за застапување во осигурување во Република 
Северна Македонија 
Банки кои имаат дозвола за вршење работи на 
застапување во осигурување во Република Северна 
Македонија 
И до сите  останати субјекти кои бршат работи  на 
застапување во осигурувањето  
 
 
Предмет: Известување 

 
 
Почитувани , 
 
Согласно Правилникот за формата, содржината и 
начинот на водење регистри на застапници во 
осигурувањето и осигурителни брокери од страна на 
друштвата за осигурување, осигурително брокерските 
друштва и друштвата за застапување во осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 41/2011 и 50/2015) 
осигурително брокерските друштва, друштвата за 
застапување и банките кои имаат дозвола за вршење 
работи на застапување во осигурување се должни да 
водат Регистар на осигурителни брокери/ застапници во 
осигурување кои се во редовен работен однос во 
друштвото/ банката или кои врз основа на друг правен 
однос со друштвото за застапување во осигурувањето/ 
банката вршат работи на застапување во осигурувањето. 
 
Регистарот треба да биде јавен,  да се објавува во 
електронски облик на електронската (веб) страница на 
друштвото/ банката и истиот треба редовно да се 
ажурира со назнака на датум на кој е извршено 
последното ажурирање. 
 
Упатството за пополнување на Регистарот на 
осигурителни брокери/ застапници во осигурување, Ви 
го доставуваме во прилог на овој допис. 
 
 
Со почит, 
 
Агенција за супервизија на осигурување 

 

Drejtuar 
Shoqërive të brokerimit në sigurime në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut 
Shoqërive të përfaqësimit në sigurime në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut 
Bankave që kanë licencë për të kryer aktivitete të 
përfaqësimit në sigurime në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut 
Dhe për të gjitha subjektet e tjera  që ushtrojn veprimtarine  
e përfaqësimit në sigurime. 
 
 
Lënda: Njoftim 
 
 
Të nderuar,  
 

Sipas Rregullores për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e 
mbajtjes së regjistrave të përfaqësuesve të sigurimeve dhe 
brokerëve të sigurimeve nga shoqëritë e sigurimeve, 
shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe shoqëritë e 
përfaqësimit në sigurime ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 
41/2011 dhe 50/2015 shoqëritë e brokerimit në sigurime, 
shoqëritë e përfaqësimit në sigurime dhe bankat që kanë 
licencë për të kryer aktivitete të përfaqësimit të sigurimeve 
janë të detyruar të mbajnë një Regjistër të brokerëve në 
sigurime/agjentëve ose përfaqësuesve të sigurimeve që 
janë në punë me kohë të plotë në shoqëri/në bankë ose të 
cilët mbi bazë të një marrëdhënie tjetër juridike me 
shoqërinë e përfaqësimit në sigurime/bankën kryejnë 
veprimtari të përfaqësimit në sigurime. 
 

Regjistri duhet të jetë publik, i publikuar në formë 
elektronike në faqen elektronike (në faqen e internetit) të 
shoqërisë/bankës dhe duhet të azhurnohet rregullisht me 
një shënim të datës në të cilën është bërë azhurnimi i fundit. 
 
 
Udhëzimi për plotësimin e Regjistrit të brokerëve të 
sigurimeve/përfaqësuesve të sigurimeve Ju bashkangjiten 
përveç kësaj shkrese. 
 
 
Me respekt ,   
 
Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve 
 



Упатство за елементи кои треба да ги содржи регистарот на друштвото за застапување во осигурувањето, осигурително брокерското друштво, банката, односно друг субјект кој врши застапување во осигурувањето

Назив на Друштвото
Целосен назив на друштвото за застапување во 
осигурувањето, осигурително брокерското друштво, 
банката, односно друг субјект

Седиште
Адреса на седиштето на  друштвото за застапување 
во осигурувањето, осигурително брокерското 
друштво, банката, односно друг субјект

Телефонски број и број на телефакс Се внесува телефонскиот број и бројот на телефакс

Интернет страница назив на функционална интернет страницата на која 
е објавен овој регистар

Електронска адреса
назив на функционална електронската адреса на која 
можат да се обратат клиентите осгируреници, 
корисници на осигурување и АСО

Име и презиме на одговорното лице
Се внесува податок од тековната состојба на 
друштвото (Овластувања- Овластени лица)

Име и презиме на делегирано одговорно 
лице

претодниот став, а станува збор за одговороно 
делегирано лице според внатрешен акт на 
Друштвото

Име и Презиме РБС издаден од Агенцијата

Број на решението со кое Агенцијата 
издала дозвола, согласност, односно 
лиценца за вршење работи на 
застапување во осигурување, односно 
осигурително брокерски работи

датум на издавање на 
дозволата/лиценцата класи на осигурување

Датум на престанок со вршење работи на 
застапување во осигурувањето, односно 
осигурително брокерски работи;

Дарум на ажурирање на регистарот Се внесува датум на кој е ажуриран регистарот

АСО:
Се внесува побрен број на редици колку 
што има субјекти

АСО:
Се внесува нумерички податок за секоја класа на 
осигурување одвоено со запирка.
Класи на осигурување согласно ч.5 од ЗСО
Пример: 1,2 и 10


