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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 
супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” 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 Агенцијата за супервизија на осигурување донесе 

 
 
 

 
П Р А В И Л Н И К1 

за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата и извештаите кои 
друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги 

доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување 
 
 
 

Општи одредби 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на известувањата и извештаите кои друштвата за 

застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките кои добиле дозвола за 

вршење работи на застапување во осигурување (во понатамошниот текст: банки) се должни да ги 

поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) 

согласно членот 151 и членот 150-а став (3) од Законот за супервизија на осигурување (во 

понатамошниот текст: Законот) и крајните рокови и начини на поднесување на истите до 

Агенцијата. 

 

 

 

 
1 Прeчистениот текст на Правилникот е изготвен врз основа на текстот на Правилникот за содржината на извештаите кои 

друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/12), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои 
друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 189/14), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои 
друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/16), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои 
друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 13/18) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои 
друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата 
за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 118/22). Пречистениот текст нема правна сила. За правни цели, единствено валидни се 
извештаите кои што се објавени во претходно наведените Службени весници. 
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Обврски за известување 
Член 2 

 
(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 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 согласно член 151 точка 2) од Законот;  

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

4. Исполнување на обврската за склучување и обновување 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 финансиски извештаи, согласно Законот за 
трговските друштва; 

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

1. Промена на податоци кои не се внесуваат во трговскиот 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 согласно член 151 точка 2) од Законот;  

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

4. Исполнување на обврската за склучување и обновување 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: 

1. Промена на податоците внесени во трговскиот регистар како и промена на останати 
податоци кои не се внесуваат во трговскиот регистар (промена на телефон за контакт, 
електронска адреса за контакт, интернет страница на друштвото) согласно член 151 точка 
1) од Законот; 

2. Структура и обем на осигурително брокерските работи по одделни друштва за 
осигурување согласно член 151 точка 2) од Законот;  

3. Правни и економски односи со одредени друштва за осигурување или други лица кои 
може да влијаат на објективноста на осигурителниот брокер согласно  членот 141 од 
Законот; 

4. Исполнување на обврската за неповрзаност со друштва за осигурување, друштва за 
застапување во осигурување или други осигурително брокерски друштва согласно член 
146 став (2) точка 11) од Законот; 

5. Исполнување на обврската за склучување и обновување на договор за осигурување од 
одговорност од вршење на дејност согласно член  150 став (1) и (3) од Законот; 

6. Исполнување на обврската за склучен договор за работа со најмалку двајца осигурителни 
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брокери со полно работно време согласно член 148 став (5) од Законот; и 
7. Број на склучени договори за осигурување и износ на наплатена и пренесена премија за 

осигурување согласно член 150-а став (3) и (4) од Законот; 
8. Неревидирани и ревидирани годишни финансиски извештаи, согласно Законот за 

трговските друштва; 
9. Известување за останати склучени договори. 
 

 
 

Известување за промена на податоците внесени во трговскиот регистар и податоци кои не се 
внесуваат во трговскиот регистар 

Член 3 
(1) Во однос на член 2 став (1) точка 1) и став (3) точка 1) од овој правилник кој се однесува на  
податоци кои се внесуваат во трговскиот регистар, друштвата за застапување во осигурување и 
осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да достават Решение за упис на 
промените во трговскиот регистар заедно со тековна состојба на друштвото во рок од пет работни 
дена од денот на прием на решението.  
 
(2) Во однос на член 2 став (1) точка 1), став (2) точка 1) и став (3) точка 1) од овој правилник кој се 
однесува на податоци кои не се внесуваат во трговскиот регистар, друштвата за застапување во 
осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се должни до Агенцијата да достават 
известување за промена на телефонот за контакт, електронската адреса за контакт или интернет 
страницата на друштвото односно банката во рок од пет работни дена од денот на промена на 
податоците.  
 
 
 

Известување за структурата и обемот на работите на застапување во осигурување, односно 
осигурително брокерски работи по одделни друштва за осигурување 

Член 4 
(1) Во однос на член 2 став (1) точка 2) и став (2) точка 2) од овој правилник кој се однесува на 
известување за структура и обем на работите на застапување во осигурување по одделни друштва 
за осигурување, друштвата за застапување во осигурување и банките се должни до Агенцијата да 
достават податоци за структурата и обемот на работи на застапување во осигурување по одделни 
друштва за осигурување согласно формата и содржината на податоците пропишана со образецот 
– ОДЗ1, кој е даден во Прилог 1 со назив Статистички податоци за друштвата за застапување во 
осигурување кој е составен дел на овој правилник. 
 
(2) Во однос на член 2 став (3) точка 2 од овој правилник кој се однесува на известување за 
структура и обем на осигурително брокерски работи по одделни друштва за осигурување, 
осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да достават податоци за структурата 
и обемот на осигурително брокерските работи по одделни друштва за осигурување согласно 
формата и содржината на податоците пропишана со обрасците ОБД1 и ОБД2 кои се дадени во 
Прилог 2  со назив Статистички податоци за осигурително брокерските друштва кои се составен 
дел на овој правилник.   
 
(3) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни да ги составуваат обрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2 наведени во ставовите (1) и (2) од овој 
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член согласно Упатството за пополнување на обрасците кое е дадено во Прилог 3 од овој 
правилник и е негов составен дел.  
 
(4) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни пополнетите обрасци од ставовите (1) и (2) од овој член да ги составуваат на квартална 
кумулативна основа и тоа со следната состојба: 

I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12  

 
(5) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни пополнетите обрасци да ги доставуваат до Агенцијата во рок од 30 дена од истекот на 
последниот ден од пресметковниот период за кој се изготвуваат истите. 

 
(6) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни извештаите од ставовите (1) и (2) од овој член да ги доставуваат до Агенцијата во 
наведените рокови во хартиена и електронска форма. 
 
(7) Агенцијата го задржува правото да пропише електронски формат на извештаите кои друштвата 
за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ќе ги пополнуваат и 
ќе ги доставуваат до Агенцијата. 

 
 
 

Известување за исполнување на условот за неповрзаност  
Член 5 

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 3), став (2) точка 3) и став (3) точка 4) од овој правилник кој се 
однесува на исполнување на условот за неповрзаност, друштвата за застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и банките се должни Агенцијата да ја известат за: 

1. Промени во сопственичката структура на друштвото односно банката со доставување на 
Извод од акционерската книга на друштвото, во рок од 5 дена од денот на евидентирање 
на промената во Централниот депозитар за хартии од вредност; 

2. Вложувања во купување на акции и удели на други трговски друштва со кои друштвото 
односно банката стекнува најмалку 10% од акциите, односно уделите во друштвото, со 
доставување на Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од 5 дена 
од денот на евидентирање на вложувањето во депозитарот; 

3. Именување и разрешување на членови на органот на управување на друштвото односно 
банката со доставување на Одлука за именување, односно разрешување, донесена од 
надлежен орган на друштвото и податоци за именуваното лице, во рок од 5 дена од денот 
на донесување на одлуката; 

4. Постоење на какви било други правни и економски односи на друштвото за застапување 
во осигурување односно банката со други друштва за застапување во осигурување, со 
доставување на писмено известување за наведените односи, склучениот договор или 
друга поткерпувачка документација, во рок од  5 дена од денот на настанување на 
односот; 

5. Постоење на какви било други правни и економски односи на осигурително брокерското 
друштво со друштва за осигурување, друштва за застапување во осигурување или други 
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осигурително брокерски друштва со доставување на писмено известување за наведените 
односи, склучениот договор или друга поткерпувачка документација, во рок од  5 дена од 
денот на настанување на односот. 

 
(2) Покрај одредбите од став (1) на овој член, друштвата за застапување во осигурување, 
осигурително брокерските друштва и банките се должни до Агенцијата да достават извод од 
акционерска книга на друштвото односно банката издаден од Централниот депозитар за хартии 
од вредност и тековна состојба на друштвото односно банката издадена од Централниот регистар, 
со состојба на 31.12 во тековната година најдоцна до 30 јануари наредната година 
 
 

Известување за исполнување на обврската за склучување и обновување на договор за 
осигурување од одговорност од вршење на дејност 

Член 6 

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 4), став (2) точка 4) и став (3) точка 5) од овој правилник кој се 
однесува на исполнување на обврската за склучување и обновување на договор за осигурување 
од одговорност од вршење на дејност, друштвата за застапување во осигурување, банките и 
осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да достават договор за осигурување 
од професионална одговорност склучен со друштво за осигурување во рок од 15 дена од денот на 
склучување, односно обновување на договорот. 
 
(2) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни Агенцијата  да ја известат и за евентуално раскинување на договорот од став 1 на овој 
член, како и за негово какво било изменување и/или дополнување. 
 
(3) Договорот од став (1) на овој член треба да биде со осигурително покритие во периодот од 1.1 
до 31.12 во тековната година. 
 
(4) Во однос на друштвата за застапување во осигурување и банките, договорот од став (1) на овој 
член не смее да биде склучен со друштвото за осигурување со кое друштвото за застапување во 
осигурување склучило договор за вршење работи на застапување во осигурување. 
 

Исполнување на обврската за склучен договор за работа со застапник во осигурување односно  
осигурителен брокер 

Член 7 

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 5) и став (2) точка 5) од овој правилник кој се однесува 
на исполнување на обврската за склучен договор за работа со застапник во осигурување, 
друштвата за застапување во осигурување и банките се должни до Агенцијата  да достават 
податоци за лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување и кои се вработени во 
редовен работен однос во друштвото за застапување во осигурување односно банката или имаат 
склучено договор за застапување во осигурување со друштвото за застапување во осигурување, 
согласно формата и содржината на податоците пропишана во образецот ОДЗ2 кој е даден во 
Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел. 
 
(2) Во однос на член 2 став (3) точка 6) од овој правилник кој се однесува на склучен договор за 
работа со најмалку двајца осигурителни брокери, осигурително брокерските друштва се должни 
до Агенцијата  да достават податоци за лицата кои имаат лиценца за осигурителен брокер и кои се 
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вработени со редовен работен однос во осигурително брокерското друштво, согласно формата и 
содржината на податоците пропишана во образецот ОБД3 кој е даден во Прилог 2 од овој 
правилник и е негов составен дел. 
 
(3) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни пополнетиот образец од ставовите (1) и (2) од овој член да го составуваат на квартална 
основа со состојба на 31.3, 30.6, 30.9 и 31.12 во тековната деловна година. 
 
(4) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се  
должни пополнетиот образец од ставовите (1) и (2) да го доставуваат до Агенцијата во рок од 30 
дена од истекот на последниот ден од датумот на кој истите се составуваат. 
 
(5) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни пополнетиот образец од ставовите (1) и (2) од овој член да го доставуваат до Агенцијата 
во наведените рокови во електронска форма на начин утврден од страна на Агенцијата за 
супервизија на осигурување. 
 
(6) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките 
заедно со пополнетиот образец ОДЗ2 односно ОБД3 со состојба на 31.12 во тековната година, се 
должни до Агенцијата да достават и Образец М1/М2 за најмалку еден застапник во осигурување 
односно најмалку двајца осигурителни брокери кои се во редовен работен однос во друштвото 
односно банката. 
 

Известување за правни и економски односи со одредени друштва за осигурување или други 
лица кои може да влијаат на објективноста на осигурителниот брокер  

Член 8 
(1) Во однос на член 2 став (3) точка 3) од овој правилник кој се однесува на известување за 
правни и економски односи со одредени друштва за осигурување или други лица кои може да 
влијаат на објективноста на осигурителниот брокер, осигурително брокерските друштва се 
должни Агенцијата да ја известуваат за секој договор за вршење осигурително брокерски работи 
склучен со друштвата за осигурување согласно кој осигурително брокерското друштво има право 
на посебна или повисока провизија за посредување за склучување на договори за осигурување за 
одделна класа на осигурување или за одделно друштво за осигурување.  
 
(2) Во прилог кон известувањето од став (1) на овој член, осигурително брокерските друштва се 
должни до Агенцијата да го достават договорот во рок од 5 дена од денот на негово склучување.  
 
(3) Осигурително брокерските друштва се должни Агенцијата да ја известуваат и за секоја измена 
на склучениот договор од став (1) на овој член, како и за негово раскинување во рок од 5 дена од 
денот на измената, односно раскинувањето. 
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Доставување на неревидирани и ревидирани годишни финансиски извештаи 
Член 9 

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 6 и став (3) точка 8 од овој правилник, друштвата за 
застапување во осигурување и осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да 
достават годишни финансиски извештаи изготвени во согласност со Законот за трговски друштва 
најдоцна до 15 март  во тековната година, за претходната деловна година. 
 
(2) Во однос на член 2 став (1) точка 6 и став (3) точка 8 од овој правилник, друштвата за 
застапување во осигурување и осигурително брокерските друштва се должни до Агенцијата да 
достават ревидирани годишни финансиски извештаи најдоцна во рок од 8 дена од нивно 
усвојување од страна на собранието на акционери на друштвото, но не подоцна од 30 јуни во 
тековната за претходната деловна година.   
 
(3) Друштвата за застапување во осигурување и осигурително брокерските друштва се должни да 
ги составуваат годишните финансиски извештаи од став (1) од овој член согласно формата и 
содржината на истите пропишана со образецот Биланс на состојба и образецот Биланс на успех 
кои се дадени во Прилог 4 Финансиски извештаи на друштвата за застапување во осигурување и 
осигурително брокерските друштва од овој правилник и се негов составен дел.  

 
 
 

Извештај за број на склучени договори за осигурување и износ на наплатена и пренесена 
премија за осигурување 

Член 10 
(1) Осигурително брокерските друштва кои на своја сметка вршат наплата на премија за 
осигурување, се должни на континуирана основа да водат интерна евиденција и контрола за 
бројот на склучени договори за осигурување и за износот на наплатената и пренесената премија 
за осигурување, согласно формата и содржината на податоците пропишана со образецот – ОБД4, 
кој е даден во ПРИЛОГ 2 кон овој правилник со назив СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА и кој е негов составен дел . 
 
(2) Осигурително брокерските друштва од став (1) на овој член се должни да го составуваат 
образецот ОБД4 наведен во став (1) од овој член согласно Упатството за пополнување на 
образецот кое е дадено во ПРИЛОГ 3 од овој правилник и е негов составен дел. 
 
(3) Во однос на членот 2 став (3), точка 8, осигурително брокерските друштва од став (1) на овој 
член се должни да ја известуваат Агенцијата за супервизија на осигурување, еднаш месечно, 
најдоцна до последниот работен ден во месецот за претходниот месец за бројот на склучени 
договори за осигурување и за износот на наплатената и пренесената премија за осигурување, 
согласно формата и содржината на податоците пропишана со образецот – ОБД5 кој е даден во 
ПРИЛОГ 2 кон овој правилник со назив СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО 
БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА кој е негов составен дел. 
 
(4) Осигурително брокерските друштва од став (1) на овој член се должни да го составуваат 
образецот ОБД5 наведен во став (3) од овој член согласно Упатството за пополнување на 
образецот кое е дадено во ПРИЛОГ 3 од овој правилник и кој е негов составен дел. 
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 Известување за останати склучени договори 
Член 11 

(1) Во однос на член 2 став (3) точка 9 од овој правилник, осигурително брокерските друштва се 
должни до Агенцијата да доставуваат податоци за сите лица кои немаат лиценца за осигурителен 
брокер а со кои осигурително брокерското друштво склучило друг вид на договор (договор за 
работа, договор за дело, договор за соработка и сл.) кој има за цел обучување односно 
остручување на лицето со цел стекнување на искуство потребно за добивање на лиценца за 
брокер со наведување на: 

1) основните податоци за лицето (име, презиме, адреса на живеење); 
2) вид на склучениот договор и датум на негово склучување; 
3) работи и работни задачи кои лицето ќе ги врши во друштвото (јасно наведени во 

договорот); 
4) вработен лиценциран осигурителен брокер кој во целост ќе одговара за извршувањето на 

задачите на лицето со кое е склучен договорот до евентуално менување на статусот на 
лицето (стекнување на лиценца). 

 
(2) Осигурително брокерските друштва се должни известувањето од став (1) на овој член со 
состојба на 31.12 во деловната година да го достават до Агенцијата најдоцна до 31 јануари 
наредната година заедно со склучениот договор со лицето. 
 

 
Прецизирање на формата на доставување на документацијата потребна за спроведување на 

правилникот 
Член 12 

Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни документацијата која ја доставуваат во прилог кон известувањето, а која е наведена во 
овој правилник, да ја достават во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар), 
потпишана од овластено лице или од соодветниот надлежен орган. Доколку документот што 
треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски 
јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај овластено лице нотар. 
 

Доставување на друга документација на барање на Агенцијата 
Член 13 

Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките се 
должни на барање на Агенцијата да достават и други информации и документи потребни за 
спроведување супервизија врз работењето на друштвото, односно вршење на други надлежности 
од страна на Агенцијата. 

Преодни и завршни одредби 

(Член 11 од Правилникот за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата 
и извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските 
друштва и банките ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување “Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2012) 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ освен одредбите од членот 2 ставови (2) и (3) од овој правилник кои ќе започнат да 
се применуваат при изготвување на извештаите со состојба на 30 јуни 2012 година. 
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(Член 10 од Правилникот за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата 
и извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските 
друштва и банките ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување “Службен 
весник на Република Македонија бр. 189/2014) 

 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од известувањето на осигурително брокерските друштва 
за работењето во месец јануари 2015 година. 

 

(Член 7 од Правилникот за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата и 
извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва 
и банките ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување “Службен весник на 
Република Македонија бр. 61/2016) 
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.  
 
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за 
вториот квартал за 2016 година. 
 

(Член 6 од Правилникот за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата и 
извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва 
и банките ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување “Службен весник на 
Република Македонија бр. 13/2018) 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе почне да се применува од известувањето на осигурително 
брокерските друштва за работењето во месец февруари 2018 година. 
 

(Член14 од Правилникот за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата 
и извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските 
друштва и банките ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување “Службен 
весник на Република Македонија бр. 118/2022). 
 
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија. 
 
(2) По исклучок на став (1) од овој член, одредбите од овој правилник кои се однесуваат на 
доставување на податоци за структура и обем на работи на застапување во осигурување односно 
осигурително брокерски работи по одделни друштва за осигурување согласно формата и 
содржината на податоците пропишана со обрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2 ќе започнат да се 
применуваат со достава на податоците за периодот 01.01 - 30.06.2022 година. 
  
(3) По исклучок на став (1) од овој член, одредбите од овој правилник кои се однесуваат на 
доставување на податоци за лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување односно 
осигурителен брокер и кои се вработени во редовен работен однос во друштвото за застапување 
во осигурување, банката односно осигурително брокерското друштво согласно формата и 
содржината на податоците пропишана со обрасците ОДЗ2 и ОБД3 како и податоци за бројот на 
склучени договори за осигурување и за износот на наплатената и пренесената премија за 
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осигурување согласно формата и содржината на податоците пропишана со образецот ОБД5 ќе 
започнат да се применуваат со достава на податоците со состојба на 30.06.2022 година.  
(4) Друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките кои 
ќе склучат договор за осигурување во периодот од денот на влегување во сила на овој правилник 
заклучно до 31 декември 2022 година се должни договорот да го склучат со осигурително 
покритие најдоцна до 31 декември 2022 година по што наредното обновување на договорот ќе го 
опфати периодот од 1.1 до 31.12 наредната деловна година. 
 

 
Претседател на Советот на експерти 

                                                              Крсте Шајноски 
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ПРИЛОГ 1 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОДЗ1 - Структура и обем на извршени работи на застапување во осигурување по одделни друштва 
за осигурување –  
ОДЗ2 - Вработени лиценцирани застапници  
 
 
ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
ОБД1 и ОБД2 - Структура и обем на извршени осигурително брокерски работи по одделни 
друштва за осигурување  
ОБД3 - Вработени лиценцирани осигурителни брокери 
ОБД4 - Извештај за број на склучени договори за осигурување и износ на наплатена и пренесена 

премија за осигурување 

ОБД5 - Известување на Агенцијата за супервизија на осигурување за број на склучени договори за 

осигурување и износ на наплатена и пренесена премија за осигурување 

 
 
ПРИЛОГ 3 – УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ОДЗ1, ОБД1, ОБД2, ОБД4, и ОБД5 
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ПРИЛОГ 1 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОДЗ1 - Структура и обем на извршени работи на застапување во осигурување по одделни друштва за 
осигурување 

          

Друштво за застапување во осигурување: 
(назив на друштво) 

   

Година:   
(тековна година) 

   

Период:   (период)    

Друштво за осигурување:   (друштво за осигурување)  

        

Образец: одз1  

           

  

Број на 
договори 

Премија 
Реализирана 

провизија 
Пресметана 
провизија 

100 200 300 400 

Осигурување од незгода 01         

Здравствено осигурување 02         

Осигурување на патнички возила - КАСКО 03         

Осигурување на шински возила-КАСКО 04         

Осигурување на воздухоплови - КАСКО 05         

Осигурување на пловни објекти - КАСКО 06         

Осигурување на стока во превоз 07         

Осигурување на имот во пожар и некои други опасности 08         

Останати осигурувања на имоти 09         

Осигурување од автомобилска одговорност 10         

Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови 11         

Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти 12         

Останати осигурувања од одговорност 13         

Осигурување на кредити 14         

Осигурување на гаранции 15         

Осигурување од финансиски загуби 16         

Осигурување на правна заштита 17         

Осигурување на туристички услуги 18         

Осигурување на живот 19   0 0 0 

основно 19.01         

дополнително 19.02         

рентно 19.03         

Осигурување на брак или породување 20         

Осигурување на живот во врска со удели во инвест. фондови 21         

Осигурување на тонтина 22         

Осигурување на средства за капитал 23         

ВКУПНО     0 0 0 
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ОДЗ2 - Вработени лиценцирани застапници  

ОБРАЗЕЦ: ОДЗ2 
 
Друштво за застапување во осигурување односно банка:                                                               (назив на друштвото односно банката) 

Година:                                                                                                                                                                                                           (тековна година)  
Период:                                                                                                                                                                                                                           (период)  

  
 Име и презиме на вработени лиценцирани застапници во осигурување: 
1._________________________________________________________________________________________ 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.________________________________________________________________________________________ 
……... (со додавање на редови се впишуваат податоци за сите лиценцирани застапници кои се вработени во друштвото односно 
банката со договор за работа) 
   

   
 Извештај  

за вработени и ангажирани лиценцирани застапници и останати ангажирани лица од страна на друштвото за застапување во 
осигурување односно банката2   

РБ Вид на договор Број на лица 

1 2 3 

1. Договор за работа со лице кое има лиценца за застапник во осигурување    

2. 
Договор за застапување во осигурување со лице кое има лиценца за застапник во 
осигурување  

 

3. Договор за работа – останати лица   

4. Други договори (договор на дело, договор за соработка и сл). – останати лица   

ВКУПНО   
 

 
 

    
Извештај  

за вработени лиценцирани застапници  по подружници на друштвото односно банката 
  

подружница на друштвото/банката Седиште на подружницата 
Број на вработени лиценцирани 

застапници 
Одговорно 

лице 

1. (назив на подружница)       

2. (назив на подружница)       

....       

    

 
 

 

 

 

 
2 Банката пополнува податоци само во делот на склучен дoговор за работа со лице кое има лиценца за застапник во 

осигурување 
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ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
ОБД1 и ОБД2 - Структура и обем на извршени осигурително брокерски работи по одделни 

друштва за осигурување  

почетна         

 
Осигурително брокерско друштво (назив на друштво)   

 
Г

Година:   (тековна година)   

 
П

Период:   (период)   

 
Д

Друштво за осигурување:   

 

  

 
        

 
Образец: обд1 

 
          

 

  

Број на 

договор

и 

Премија 

Реализира

на 

провизија 

Пресметан

а 

провизија 

100 200 300 400 

Осигурување од незгода 01         

Здравствено осигурување 02         

Осигурување на патнички возила - КАСКО 03         

Осигурување на шински возила-КАСКО 04         

Осигурување на воздухоплови - КАСКО 05         

Осигурување на пловни објекти - КАСКО 06         

Осигурување на стока во превоз 07         

Осигурување на имот во пожар и некои други опасности 08         

Останати осигурувања на имоти 09         

Осигурување од автомобилска одговорност 10         

Осигурување од одговорност од употреба на 

воздухоплови 
11         

Осигурување од одговорност од употреба на пловни 

објекти 
12         

Останати осигурувања од одговорност 13         

file:///C:/Users/kosta.spaseski/Downloads/osiguritelno_brokerski_drustva.xls%23Обд_Почетна!A1
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Осигурување на кредити 14         

Осигурување на гаранции 15         

Осигурување од финансиски загуби 16         

Осигурување на правна заштита 17         

Осигурување на туристички услуги 18         

Осигурување на живот 19   0 0 0 

основно 19.01         

дополнително 19.02         

рентно 19.03         

Осигурување на брак или породување 20         

Осигурување на живот во врска со удели во инвест. 

фондови 
21         

Осигурување на тонтина 22         

Осигурување на средства за капитал 23         

ВКУПНО     0 0 0 

  

 
Образец: обд2   

 
          

 

  

Број на 

договор

и 

Реализира

на 

провизија   

 
100 300   

 
Посредување во договарање на осигурително покритие 1 0 0   

 
Посредување во договарање на реосигурително покритие 2       

 
Посредување во продажба и/или продажба на оштетени 

предмети кои за време на процесот на ликвидација на 

штетата станале сопственост на друштвото на 

осигурување 

3     

  

 
Преземање мерки за спречување или елиминирање 

ризици на кои се изложени осигурениот имот и лица 
4     

  

 
Процена и снимање на ризик кој се однесува на 

осигурениот објект  
5     

  

 

Извршување на други интелектуални и технички услуги 

6       
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кои се однесуваат на операциите на осигурување 

ВКУПНО   0 0   
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ОБД3 - Вработени лиценцирани брокери  

    
 

ОБРАЗЕЦ: ОБД3 
 
Осигурително брокерско друштво:                                                                                                                                            (назив на друштвото) 
  
Година:                                                                                                                                                                                                           (тековна година) 

  
Период:                                                                                                                                                                                                                           (период)  

  
 Име и презиме на вработени лиценцирани осигурителни брокери: 
1._________________________________________________________________________________________ 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.________________________________________________________________________________________ 
……... (со додавање на редови се впишуваат податоци за сите лиценцирани осигурителни брокери кои се вработени во друштвото со 
договор за работа) 
     

   
 Извештај  

за вработени лиценцирани осигурителни брокери и останати ангажирани лица од страна на осигурително брокерското 
друштво   

РБ Вид на договор Број на лица 

1 2 3 

1. Договор за работа со лице кое има лиценца за осигурителен брокер    

3. Договор за работа – останати лица   

4. Други договори (договор на дело, договор за соработка и сл). – останати лица   

ВКУПНО   
 

 
 
    

Извештај  
за вработени лиценцирани брокери по подружници на друштвото  

подружница на друштвото Седиште на подружницата 
Број на вработени лиценцирани 

брокери 
Одговорно 

лице 

1. (назив на подружница)       

2. (назив на подружница)       

....       
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Образец: обд 4 

Осигурително брокерско друштво  (назив на друштво) 
  
           

Г
Година:  

  
 (тековна година)               

М
Месец:   (период)                 

                        
 

                      
 

Образец: обд4   
 

                        
 

Р
Б 

Назив 
на 

друштв
ото за 

осигуру
вање 

Број 
на 

пол
иса 

Датум на 
почеток на 
осигурува

њето 

Датум на 
крај на 

осигурув
ањето 

Износ 
на 

бруто 
полиси

рана 
премиј

а 

Начи
н на 
плаќ
ање 

Износ 
на 

напла
тена 

преми
ја            

(во 
МКД) 

Датум 
на 

напла
та на 

преми
јата 

Износ 
на 

премија 
која е 

пренесе
на во 

друштв
ото за 

осигуру
вање           

(во 
МКД) 

Датум 
на 

пренос 
на 

премија
та во 

друштв
ото за 

осигуру
вање 

Основ 
за 

изврше
ниот 

пренос 
(бр. на 
докуме

нт) 

Датум 
на 

докуме
нтот за 
пренос 

на 
наплате

ната 
премиј

а  

 

1
0
0 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300  
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Образец обд 5 

Осигурително брокерско друштво    (назив на друштво) 

   

          

          

Година:      (тековна година) 

         
Месец:      (период) 

        

      

Образец: обд5 

        

РБ 
Назив на друштвото за 

осигурување 
Број на договори 

Износ на наплатена 
премија 

Износ на пренесена премија 

100 200 300 400 500 
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ПРИЛОГ 3  
 

 

 
У п а т с т в о  

за пополнување на обрасците ОДЗ1, ОБД1, ОБД2, ОБД4, и ОБД5 

 
 

I. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1 
 
1. Oпшти одредби 
Друштвото за застапување во осигурување најпрво ги пополнува бараните податоци од 
страната ОДЗ Почетна и истата ја доставува до Агенцијата заедно со останатите обрасци. 
              
Друштвото за застапување во осигурување треба да го пополни образецот ОДЗ1 за секое 
друштво за осигурување за коешто врши работи на застапување во осигурување, односно 
треба да ја пополни табелата од секој worksheet означен како ОДЗ (назив на друштво). 
             
            
Податоците во образецот ОДЗ1 се внесуваат на кумулативна квартална основа, за 
следниот период:         
I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12      
 
 
2. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1       
            
100. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори за осигурување што се 
склучени во кварталот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој 
параметар не влегуваат склучените договори во кварталот коишто биле сторнирани или 
прекинати во истиот период.          
      
Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои 
само еднаш.            
   
Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на 
осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно 
поделбата на класите на осигурување од овој образец.      
         
Кај осигурувањето на живот, нa пример, доколку е издадена само една полиса зa мешано 
осигурување којашто вклучува дополнително осигурување од смрт како последица на 
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незгода, тогаш овој параметар треба да се прикаже на следниот начин: се впишува 1 во 
1901, 1 во 1902 и 1 во 19.          
     
Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува 
број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или 
повеќе класи на осигурување.         
      
200. Бруто полисираната премија – се внесува: 
- за неживотно осигурување, сите износи на премија  (во илјади денари) кои се 
договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период (и кои се однесуваат на 
целото времетраење на договорот за осигурување), без разлика дали истите во целост 
или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период.  
- за осигурување на живот, сите износи на премија (во илјади денари) кои се доспеани 
(врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен 
период во однос на сите склучени договори за осигурување. Бруто полисираната премија 
за осигурување на живот вклучува: еднократно платенa премија по договори за 
осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или е рата на премија 
која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно 
договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.  
             
300.Реализирана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади 
денари) коишто Осигурителното брокерско друштво ги примило или ги побарува од 
друштвото за осигурување, согласно договорот со кој Осигурителното брокерско друштво 
врши работи на посредување.         
      
400.Пресметана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади 
денари) коишто Осигурителното брокерско друштво би ги остварило согласно договорот 
со кој Осигурителното брокерско друштво врши работи на посредување, под 
претпоставка дека премијата ќе биде уредно наплатена во договорениот рок.  
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II. Упатство за пополнување на образецот ОБД1, ОБД2, ОБД4, и ОБД 5 
 

1. Oпшти одредби 
 

Осигурително брокерското друштво најпрво ги пополнува бараните податоци од страната 
ОБДПочетна и истата ја доставува до Агенцијата заедно со останатите обрасци.  
             
Осигурително брокерското друштво треба да ги пополни обрасците ОБД1 и ОБД2 за секое 
друштво за осигурување и/или реосигурување за коешто врши осигурително брокерски 
работи, односно треба да ги пополни табелите од секој worksheet означен како ОБД назив 
на друштво.            
              
Податоците во обрасците ОБД1 и ОБД2 се внесуваат на кумулативна квартална основа, за 
следниот период:  
I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12      
 
Податоците во образецот ОБД4 се внесуваат на месечна основа, за следните периоди:  

01.01-31.01 01.05-31.05 01.09-30.09 
01.02-28.02 01.06-30.06 01.10-30.10 
01.03-31.03 01.07-31.07 01.11-30.11 
01.04-30.04 01.08-31.08 01.12-31.12 

 
 
 
 
           
2. Упатство за пополнување на обрасците ОБД1 и ОБД2     

          
100. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во 
кварталот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не 
влегуваат склучените договори во кварталот коишто биле сторнирани или прекинати во 
истиот период.            
    
Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои 
само еднаш.            
   
Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на 
осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно 
поделбата на класите на осигурување од овој образец.      
         
Кај осигурувањето на живот, нa пример, доколку е издадена само една полиса зa мешано 
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осигурување којашто вклучува дополнително осигурување од смрт како последица на 
незгода, тогаш овој параметар треба да се прикаже на следниот начин: се впишува 1 во 
1901, 1 во 1902 и 1 во 19.          
     
Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува 
број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или 
повеќе класи на осигурување.         
      
200. Бруто полисираната премија се внесува: 
 - за неживотно осигурување, сите износи на премија (во илјади денари) кои се 
договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период (и кои се однесуваат на 
целото времетраење на договорот за осигурување), без разлика дали истите во целост 
или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период."    
           
 - за осигурување на живот, сите износи на премија (во илјади денари) кои се доспеани 
(врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен 
период во однос на сите склучени договори за осигурување. Бруто полисираната премија 
за осигурување на живот вклучува: еднократно платенa премија по договори за 
осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или е рата на премија 
која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно 
договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.  
             
300.Реализирана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади 
денари) коишто Осигурителното брокерско друштво ги примило или ги побарува од 
Друштвото за осигурување, согласно договорот со кој Осигурителното брокерско друштво 
врши работи на посредување.         
      
400.Пресметана провизија – се внесува износот на надоместоци во кварталот (во илјади 
денари) коишто Осигурителното брокерско друштво би ги остварило согласно договорот 
со кој Осигурителното брокерско друштво врши работи на посредување, под 
претпоставка дека премијата ќе биде уредно наплатена во договорениот рок.  
             
 
3. Упатство за пополнување на образецот ОБД4  

Опис на редовите 

Во редовите се внесуваат податоци за секоја полиса за осигурување за која осигурително 

брокерското друштво: а. полисирало; б. наплатило; и в. пренело премија за осигурување 

во текот на месецот за кој известува.  

За секоја полиса се креира посебен ред.  

Бројот на редови во извештајот ќе зависи од бројот на полисите за осигурување.  
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На пример, доколку во месецот е склучена полиса за осигурување со бруто полисирана премија 

од 1.000 денари, а истата не е наплатена податоци треба да се внесат само во колоните: (100), 

(200), (300), (400), (500), (600) и (700) од табелата, додека полињата (800), (900), (1000), (1100), 

(1200) и (1300) не се пополнуваат. Доколку во месецот е наплатена премија, покрај во колоните од 

(100) до (700), податоци се внесуваат и во колоните (800) и (900). Доколку во месецот е пренесена 

премија на друштвото за осигурување кое ја издало полисата, тогаш се внесуваат податоци во сите 

колони од образецот. 

За една полиса се известува се додека осигурително брокерското друштво има обврска за 

наплата и пренос на премијата за осигурување. 

 

Опис на колоните 

200. Назив на друштвото за осигурување се внесува друштвото за осигурување кое ја 

издало полисата за осигурување. 

300. Број на полиса се внесува бројот на полиса одреден од друштвото за осигурување 

кое ја издало полисата за осигурување. 

400. Датум на почеток на осигурувањето се внесува датумот на почеток на осигурувањето 

наведен во полисата за осигурување.  

500. Датум на крај на осигурувањето се внесува датумот на крај на осигурувањето 

наведен во полисата за осигурување.  

600. Износ на бруто полисирана премија се внесува договорената премија за 

осигурување наведена на полисата за осигурување, искажана во денари. 

700. Начин на плаќање се внесува договорениот начин на плаќање на премијата по 

полисата на начин, и тоа: во целост или на рати. 

800. Износ на наплатена премија се внесува наплатениот износ на премија за 

осигурување од соодветната полиса за осигурување, искажан во денари. 

900. Датум на наплата се внесува датумот на плаќањето на премијата од страна на 

договорувачот на осигурувањето, односно лицето кое има интерес премијата по 

соодветната полиса за осигурување да биде платена. 
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1000. Износ на премија која е пренесена во друштвото за осигурување се внесува 

износот во денари кој е пренесен од страна на осигурително брокерското друштво на 

сметка на друштвото за осигурување кое ја издало соодветната полиса. 

1100. Датум на пренос се внесува датумот на пренос на наплатениот износ од страна на 

осигурително брокерското друштво на сметка на друштвото за осигурување кое ја издало 

соодветната полиса. 

1200. Основ за пренос на наплатената премија се внесува бројот на фактура, бројот на 

спецификација, бројот на договор за компензација/цесија врз основа на кој 

осигурителното брокерско друштво има обврска да ја пренесе наплатената премија на 

сметка на друштвото за осигурување. 

1300. Датум на документот за пренос на наплатената премија се внесува датумот на 

прием на документот наведен во колоната (1200) од страна на осигурително брокерското 

друштво. 

4. Упатство за пополнување на образецот ОБД5 

Опис на редовите 

Во редовите се внесуваат збирни податоци за секое друштво за осигурување одделно.  

За секое друштво за осигурување се креира посебен ред. 

Бројот на редови во извештајот ќе зависи од бројот на друштва за осигурување за кои 

осигурително брокерското друштво склучило договори за осигурување, наплатило и 

пренело премија. 

Опис на колоните 

200. Назив на друштвото за осигурување се внесува друштвото за осигурување. 

300. Број на договори се внесува вкупниот број на склучени договори во месецот. 

400. Износ на наплатена премија се внесува вкупниот износ на наплатена премија во 

месецот по полиси за осигурување издадени од друштвото за осигурување.  

500. Износ на пренесена премија се внесува вкупниот износ на пренесена премија во 

месецот по полиси за осигурување издадени од друштвото за осигурување. 
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ПРИЛОГ 4 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

  
Образец: Биланс на состојба 

Назив на друштвото за застапување во осигурување 
односно осигурително брокерското друштво: 

    

ЕМБС:     

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 

на ден -----------------------------------20------------------година 

во денари 

П О З И Ц И Ј А АОП 
Бр. на 

белешка 

Износ 

Тековна година Претходна година 

    1 2 3 

АКТИВА:                                                                                           
А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) 

001     

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА                                                  
(003+004+005+006+007+008) 

002     

1. Издатоци за развој 003     

2. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и 
слични права 

004     

3. Гудвил 005     

4. Аванси за набавка на нематеријални средства 006     

5. Нематеријални средства во подготовка 007     

6. Останати нематеријални средства 008     

II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА      
(010+013+014+015+016+017+018+019) 

009     

1. Недвижности (011+012) 010     

1.1. Земјиште 011     

1.2. Градежни објекти 012     

2. Постројки и опрема 013     

3. Транспортни средства 014     

4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел 015     

5. Биолошки средства 016     

6. Аванси за набавка за материјални средства 017     

7. Материјални средства во подготовка 018     
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8. Останати материјални средства 019     

III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020     

IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА   
(022+023+024+025+026+030) 

021     

1. Вложувања во подружници 022     

2. Вложувања во придружени друштва и учества во 
заеднички вложувања 

023     

3. Побарувања по дадени долгорочни заеми на 
поврзани друштва 

024     

4. Побарувања по дадени долгорочни заеми 025     

5. Вложувања во долгорочни хартии од вредност 
(027+028+029) 

026     

5.1. Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат 
до доспевање 

027     

5.2. Вложувања во хартии од вредност расположиви за 
продажба 

028     

5.3. Вложувања во хартии од вредност според 
објективна вредност преку добивката или загубата 

029     

6. Останати долгорочни финансиски средства 030     

V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) 031     

1. Побарувања од поврзани друштва 032     

2. Побарувања од купувачи 033     

3. Останати долгорочни побарувања 034     

VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА 035     

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036     

I. ЗАЛИХИ                                                  
(038+039+040+041+042+043) 

037     

1. Залихи на суровини и материјали 038     

2. Залихи на резервни делови, ситен инвентар, 
амбалажа и автогуми 

039     

3. Залихи на недовршени производи и полупроизводи 040     

4. Залихи на готови производи 041     

5. Залихи на трговски стоки 042     

6. Залихи на биолошки средства 043     
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II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА) 

044     

III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
(046+047+048+049+050+051) 

045     

1. Побарувања од поврзани друштва 046     

2. Побарувања од купувачи 047     

3. Побарувања за дадени аванси на добавувачи 048     

4. Побарувања од државата по основ на даноци, 
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон 
државата (претплати) 

049     

5. Побарувања од вработените 050     

6. Останати краткорочни побарувања 051     

IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
(053+056+057+058) 

052     

1. Вложувања во хартии од вредност (054+055) 053     

1.1. Вложувања кои се чуваат до доспевање 054     

1.2. Вложувања според објективната вредност преку 
добивката или загубата 

055     

2. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва 056     

3. Побарувања по дадени заеми 057     

4. Останати краткорочни финансиски средства 058     

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
(060+061) 

059     

1. Парични средства 060     

2. Парични еквиваленти 061     

VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И 
ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) 

062     

ВКУПНА АКТИВА:                                                                       
СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) 

063     

В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА 064     

ПАСИВА:                                                                                                          
А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-
069+070+071+075-076+077-078) 

065     

I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066     

II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067     
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III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ 068     

IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ 069     

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД 
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА 
СЕОПФАТНА ДОБИВКА 

070     

VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071     

1. Законски резерви 072     

2. Статутарни резерви 073     

3. Останати резерви 074     

VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 075     

VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА 076     

IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 077     

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 078     

XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО 
ДРУШТВО 

079     

XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080     

Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 081     

I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И 
ТРОШОЦИ (083+084) 

082     

1. Резервирања за пензии, отпремнини и слични 
обврски кон вработените 

083     

2. Останати долгорочни резервирања за ризици и 
трошоци 

084     

II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) 085     

1. Обврски спрема поврзани лица 086     

2. Обврски спрема добавувачи 087     

3. Обврски за аванси, депозити и кауции 088     

4. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани 
друштва 

089     

5. Обврски по заеми и кредити 090     

6. Обврски хартии од вредност 091     

7. Останати финансиски обврски 092     
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8. Останати долгорочни обврски 093     

III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 094     

IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 095     

1. Обврски спрема поврзани друштва 096     

2. Обврски спрема добавувачи 097     

3. Обврски за аванси, депозити и кауции 098     

4. Обврски за даноци и придонеси на плата и на 
надомеси на плата 

099     

5. Обврски кон вработените 100     

6. Тековни даночни обврски 101     

7. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци 102     

8. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани 
друштва 

103     

9. Обврски по заеми и кредити 104     

10. Обврски по хартии од вредност 105     

11. Обврски по основ на учество во резултатот 106     

12. Останати финансиски обврски 107     

13. Останати краткорочни обврски 108     

V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА 
ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 

109     

VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ 
ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА 
И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА 

110     

ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ 
(065+081+094+109+110) 

111     

В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 112     
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 Образец: Биланс на успех 

Назив на друштвото за застапување во осигурување 
односно осигурително брокерското друштво: 

    

ЕМБС:     

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 

на ден -----------------------------------20------------------година 

во денари 

П О З И Ц И Ј А АОП 
Бр. на 

белешка 

Износ 

Тековна година Претходна година 

    1 2 3 

I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 201     

1. Приходи од продажба 202     

2. Останати приходи 203     

3. Промена на вредноста на залихи на готови 
производи и на недовршено производство 

      

3.1. Залихи на готови производи и на недовршено 
производство на почетокот на годината 

204     

3.2. Залихи на готовите производи и на недовршено 
производство на крајот на годината 

205     

4. Капитализирано сопствено производство и услуги 206     

II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 

207     

1. Трошоци за суровини и други материјали 208     

2. Набавна вредност на продадени стоки 209     

3. Набавна вредност на продадени материјали, 
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 

210     

4. Услуги со карактер на материјални трошоци 211     

5. Останати трошоци од работењето 212     

6. Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213     

6.1. Плати и надоместоци на плата (нето) 214     

6.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на 
плата 

215     
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6.3. Придонеси од задолжително социјално 
осигурување 

216     

6.4. Останати трошоци за вработените 217     

7. Амортизација на материјалните и нематеријалните 
средства 

218     

8. Вредносно усогласување (обезвреднување) на 
нетековни средства 

219     

9. Вредносно усогласување (обезвреднување) на 
тековни средства 

220     

10. Резервирања за трошоци и ризици 221     

11. Останати расходи од работењето 222     

III. ФИНАНСИСИКИ ПРИХОДИ        
(224+229+230+231+232+233) 

223     

1 Финансиски приходи од односи со поврзани друштва 
(225+226+227+228) 

224     

1.1. Приходи од вложувања во поврзани друштва 225     

1.2. Приходи по основ на камати од работење со 
поврзани друштва 

226     

1.3. Приходи по основ на курсни разлики од работење 
со поврзани друштва 

227     

1.4. Останати финансиски приходи од работење со 
поврзани друштва 

228     

2. Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229     

3. Приходи по основ на камати од работење со 
неповрзани друштва 

230     

4. Приходи по основ на курсни разлики од работење со 
неповрзани друштва 

231     

5. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски 
средства 

232     

6. Останати финансиски приходи 233     

IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ         
(235+239+240+241+242+243) 

234     

1. Финансиски расходи од односи со поврзани друштва 
(236+237+238) 

235     

1.1. Расходи по основ на камати од работење со 
поврзани друштва 

236     

1.2. Расходи по основ на курсни разлики од работење со 
поврзани друштва 

237     

1.3. Останати финансиски расходи од поврзани друштва 238     

2. Расходи по основ на камати од работење со 
неповрзани друштва 

239     

3. Расходи по основ на курсни разлики од работење со 
неповрзани друштва 

240     
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4. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски 
средства 

241     

5. Вредносно усогласување на финансиски средства и 
вложувања 

242     

6. Останати финансиски расходи 243     

V. Удел во добивката на придружените друштва 244     

V.1. Удел во загубата на придружените друштва 245     

VI. Добивка од редовното работење                                 
(201+223+244)-(204-205+207+234+245) 

246     

VI.1.Загуба од редовното работење                                                    
(204-205+207+234+245)-(201+223+244) 

247     

VII. Нето добивка од прекинати работења 248     

VII.1.Нето загуба од прекинати работења 249     

VIII. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 250     

VIII.1. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 251     

IX. Данок на добивка 252     

X. Одложени даночни приходи 253     

X.1.Одложени даночни расходи 254     

XI. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                  
(250-252+253-254) 

255     

XI.1. НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                              
(251+252-253+254) 

256     

XII. Просечен број на вработени врз основа на часови на 
работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) 

257     

XIII. Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 258     

ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259     

Добивка која им припаѓа на имателите на акции на 
матичното друштво 

260     

Добивка која припаѓа на неконтролираното учество 261     

Загуба која се однесува на имателите на акции на 
матичното друштво 

262     

Загуба која се однесува на неконтролираното учество 263     

ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 264     

Вкупна основна заработувачка по акција 265     
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Вкупна разводнета заработувачка по акција 266     

Основна заработувачка по акција од прекинато 
работење 

267     

Разводнета заработувачка по акција од прекинато 
работење 

268     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


