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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА КОЕФИ-
ЦИЕНТОТ НА ЛИКВИДНОСТ И МИНИМАЛНАТА 

ЛИКВИДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за методот за пресметка на коефи-

циентот на ликвидност и минималната ликвидност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/2011 и 61/2016), во член 9 ставот (1) се менува и 
гласи: 

„Друштвото за осигурување е должно да ја известу-
ва Агенцијата за дневните коефициенти на ликвидност 
на месечна основа, најдоцна до 15-ти во тековниот ме-
сец за претходниот месец, на Образецот КЛ“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување со „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ а ќе започне да се применува со 
доставување на известување за пресметка на дневни 
коефициенти на ликвидност за месец јуни 2022 година.  

 
Бр.01-367/1 Совет на експерти 

9 мај 2022 година Претседател, 
Скопје           Крсте Шајноски,с.р. 

__________ 
1610. 

Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 
150-а став (3) и (4) и член 151 од Законот за супервизи-
ја на осигурување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 
44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 
192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 
101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенција-
та за супервизија на осигурување на седница одржана 
на ден 9.5.2022 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИ-
ТЕ КОИ ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО 
ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕР-
СКИТЕ ДРУШТВА И БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУ-
ВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ И КРАЈНИ РОКОВИ И НАЧИНИ 

НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на извештаите кои 

друштвата за застапување во осигурување, осигурител-
но брокерските друштва и банките ги поднесуваат до 
Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни ро-
кови и начини на поднесување на истите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/2012, 
189/2014, 61/2016 и 13/2018), насловот се менува и 
гласи: 

“Правилник за содржината, роковите и начинот на 
поднесување на известувањата и извештаите кои друш-
твата за застапување во осигурување, осигурително 
брокерските друштва и банките ги доставуваат до 
Агенцијата за супервизија на осигурување”.  

 
Член 2 

Во членот 1 по зборовите: “содржината на” се дода-
ваат зборовите: “известувањата и”.  

 
Член 3 

Членот 2 се менува и гласи: 
“(1) Друштвата за застапување во осигурување се 

должни да ја известуваат Агенцијата за: 
1. Промена на податоците внесени во трговскиот 

регистар како и промена на останати податоци кои не 
се внесуваат во трговскиот регистар (промена на теле-
фон за контакт, електронска адреса за контакт или ин-
тернет страница на друштвото) согласно член 151 точ-
ка 1) од Законот; 

2. Структура и обем на работи на застапување во 
осигурување по одделни друштва за осигурување сог-
ласно член 151 точка 2) од Законот;  

3. Исполнување на условот за неповрзаност со дру-
ги друштва за застапување во осигурување согласно 
член 134-е став (3) од Законот;  

4. Исполнување на обврската за склучување и обно-
вување на договор за осигурување од одговорност од 
вршење на дејност согласно  член 134-е став  (4) и (7) 
од Законот; 

5. Исполнување на обврската за склучен договор за 
работа со најмалку еден застапник во осигурување со 
полно работно време согласно член 134-е став (8) од 
Законот; 

6. Неревидирани и ревидирани годишни финансис-
ки извештаи, согласно Законот за трговските друштва; 

(2) Банките се должни да ја известуваат Агенцијата 
за: 

1. Промена на податоци кои не се внесуваат во тр-
говскиот регистар (промена на телефон за контакт, 
електронска адреса за контакт или интернет страница 
на друштвото) согласно член 151 точка 1) од Законот; 

2. Структура и обем на работи на застапување во 
осигурување по одделни друштва за осигурување сог-
ласно член 151 точка 2) од Законот;  

3. Исполнување на условот за неповрзаност со 
друштва за застапување во осигурување согласно член 
134-е став (3) од Законот;  

4. Исполнување на обврската за склучување и обно-
вување на договор за осигурување од одговорност од 
вршење на дејност согласно член 134-е став  (4) и (7) 
од Законот;  

5. Исполнување на обврската за склучен договор за 
работа со најмалку еден застапник во осигурување со 
полно работно време согласно член 134-е став (8) од 
Законот. 

(3)  Осигурително брокерските друштва се должни 
да ја известуваат Агенцијата за: 


