
 

 

Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (4) од Законот за супервизија 
на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 
79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11 година), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија 
на осигурување донесе  

 

Т А Р И Ф Н И K  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА 
 

 

Член 1  

(1)  Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата бр.0101-103/1 од 09.12.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09 и 154/09 година), во членот 3, во 
Табелата, по тарифен број 4.3, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.4“, во 
истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите „Издавање 
согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за осигурување“ и во колоната 
„Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „60.000 денари“. 

(6) По тарифен број 4.4, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.5“, во 
истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите „Издавање 
согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво“ и во 
колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „10.000 денари“. 

(7) По тарифен број 4.5, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.6“, во 
истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите “Издавање  
согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за застапување во осигурување“ и 
во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „5.000 денари“. 

 

Член 2 

По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи: 

,,Член 3-а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(1) По исклучок на тарифен број 4.2 од овој тарифник, Агенцијата не наплаќа надоместок за 
издавање на нова лиценца за застапник во осигурувањето од лице кое има добиено лиценца за 
застапник во осигурување а заради измена на постојниот или склучување нов договор за 
застапување во осигурување со истото или со друго друштво за осигурување, односно друштво за 
застапување во осигурување. 

(2) По исклучок на тарифен број 4.2 од овој тарифник, Агенцијата не наплаќа надоместок за 
издавање на нова лиценца за застапник во осигурувањето од лице на кое заради раскинување на 
договорот за застапување во осигурување склучен со друштво за осигурување, односно друштво за 
застапување во осигурување, му била одземена лиценцата за застапник во осигурување согласно 
член 143-в став (5) точка 3 од Законот за супервизија на осигурување. 

 

 



 

 

Член 3 

(1) Во членот 4 ставот (3) се менува и гласи:  

„(3) Основ за утврдување на висината на годишниот надоместок од став (2) на овој член 
претставува: 

- кај друштвата за осигурување, вкупната бруто полисирана премија за осигурување 
искажана во последните објавени ревидирани финансиски извештаи на друштвата; и 

- кај осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурувањето 
вкупните  приходи  од провизии за извршени осигурително брокерски работи, односно 
работи на застапување во осигурувањето, искажани во последните финансиските 
извештаи на друштвата. 

- (Пример: за деловната 2010 година основ за плаќање на годишниот надоместок за 
друштвата за осигурување ќе биде вкупната бруто полисирана премија за осигурување 
искажана во последните објавени ревидирани финансиски извештаи на друштвата за 2008 
година, а за осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во 
осигурувањето вкупните приходи од провизии за извршени осигурително брокерски 
работи, односно работи на застапување во осигурувањето искажани во финансиските 
извештаи за 2008 година. “ 

 

Член 4 

  Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“.  

 

Бр. 0201-489/5                            Претседател на Советот на експерти, 

Скопје, 31.01.2012 година                                д-р Климе Попоски  


