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Ажурирано 9.11.2022 година 
 

 
ОБВРСКИ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА  

ЗА ДОСТАВА НА ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕСТУВАЊА ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ (АСО) 
 

ГОДИШНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Законска основа за 

пропишаната 
обврска 

Обврска и доставување до АСО Вид на документ  Начин на достава Краен рок на доставување до АСО 

ЗСО член 150 став 3, 
Правилник1 член 6 

Договор за осигурување од професионална 
одговорност со скаденца една календарска 
година (1.1. во тековната – 1.1 наредната 
деловна година) 

Договор (полиса) Печатена форма преку 
Архивата на АСО и 

прикачување на скениран 
документ (опција Files) 

во АСО портал 

15 дена од денот на склучување/обновување 
на полисата 

ЗТД, Правилник член 
9 став (3) 

Неревидирани годишни финансиски 
извештаи 

Прилог 4 од 
Правилник 

Испраќање на пополнет 
извештај во АСО портал 

15.03 во тековната деловна година, за 
претходната деловна година 

ЗТД, Правилник член 
9 став (2) 

Ревидирани годишни финансиски 
извештаи (заедно со мислењето на 
овластениот ревизор)  

Ревидирани 
годишни 

финансиски 
извештаи 

Прикачување на 
скениран документ 

(опција Files) 
во АСО портал 

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 

ЗСО член 148 став (5), 
Правилник2 член 7 

Најмалку двајца осигурителни брокери во 
редовен работен однос 

Образец М1/М2 за 
најмалку двајца 

осигурителни 
брокери 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО и 

прикачување на скениран 
документ (опција Files) 

во АСО портал  

31.1 во тековната деловна година (со состојба 
на 31.12 претходната деловна година) 

ЗСО член 146 став (2) 
точка 11), 
Правилник член 5 
став (2) 

Непостоење на капитална или управувачка 
поврзаност со друштва за осигурување, 
друштва за застапување во осигурување 
или други осигурително брокерски друштва  

Извод од 
акционерска книга 
друштвото од ЦДХВ 
со состојба на 31.12 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО и 

прикачување на скениран 
документ (опција Files) 

31.1 во тековната деловна година (со состојба 
на 31.12 претходната деловна година) 

                                            
1 Правилник 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. 56/12, 89/14, 61/15, 13/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 118/22) 
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во тековната година 
 

во АСО портал 

ЗСО член 146 став (2) 
точка 11), 
Правилник член 5 
став (2) 

Непостоење на капитална или управувачка 
поврзаност со друштва за осигурување, 
друштва за застапување во осигурување 
или други осигурително брокерски друштва  

Тековна состојба на 
друштвото 

издадена од ЦРМ 
со состојба на 31.12 

во тековната 
година 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО и 

прикачување на скениран 
документ (опција Files) 

во АСО портал 

31.1 во тековната деловна година (со состојба 
на 31.12 претходната деловна година) 

Правилник член 11 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 

Список на лица со 
податоци како и 

примерок од 
склучените  

утврдени во член 5 
од Правилникот 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО и 

електронски на 
izvestai@aso.mk 

 

31.1 во тековната деловна година (за сите 
договори склучени во претходната деловна 
година)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:izvestai@aso.mk
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КВАРТАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Законска основа за 

пропишаната обврска 
Обврска за изготвување и доставување до 

АСО 
Вид на 

документ 
Начин на достава Краен рок на доставување до АСО 

ЗСО, член 151 точка 2 
и Правилник  член 4 
став (2),(3),(4), (5) и (6) 

Структура и обем на осигурително 
брокерски работи односно работи на 
застапување по одделни друштва за 
осигурување 

ОБД 1 
ОБД 2 од 

Правилникот 
 

Испраќање на пополнет 
извештај во АСО портал 

30.04 во тековната деловна година (за QI); 
31.07 во тековната деловна година (за QII);  
31.10 во тековната деловна година (за QIII) и 
31.01 наредната деловна година (за QIV)     

ЗСО член 148 став (5), 
Правилник член 7 став 
(2) 

Најмалку двајца осигурителни брокери во 
редовен работен однос и осигурителни 
брокери по подружници 

ОБД3 од 
Правилникот 

Испраќање на пополнет 
извештај во АСО портал 

30.4 (со состојба на 31.3) 
30.7 (со состојба на 30.6.) 
30.10 (со состојба на 30.9) 
30.1 (со состојба на 31.12) 

 
 
 
 

 

МЕСЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Законска основа за 

пропишаната обврска 
Обврска за изготвување и 

доставување до АСО 
Вид на 

документ 
Начин на достава Краен рок на доставување до АСО 

ЗСО, член 150 и 
Правилник   

Интерна евиденција и контрола за број 
на склучени договори за осигурување 
и за износ на наплатена и пренесена 
премија за осигурување 

ОБД4 од 
Правилникот 

На барање на АСО На барање на АСО 

ЗСО, член 150 и 
Правилник   

Број на склучени договори за 
осигурување и за износ на наплатена и 
пренесена премија за осигурување3 

ОБД5 од 
Правилникот 

Испраќање на пополнет 
извештај во АСО портал 

најдоцна до последниот работен ден во 
месецот за претходниот месец  

 
 
 
 
 

                                            
2 Само во однос на осигурително брокерските друштва кои наплаќаат премија за осигурување на своја сметка 
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РЕДОВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Законска основа за 

пропишаната обврска 
Обврска за изготвување и 

доставување до АСО 
Вид на 

документ 
Начин на достава Краен рок на доставување до АСО 

ЗСО член 151 точка 1, 
Правилник член 3 став (1) 

Промена на податоци внесени во 
трговски регистар  

Решение и 
Тековна 

состојба од 
ЦРМ 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО  

5 дена од денот на упис на промените во 
трговскиот регистар 

Правилник член 3 став (2) Промена на телефон за контакт, 
електронска адреса за контакт или 
интернет страница на друштвото 

Допис 
(известување) 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО 

5 дена од денот на промена на податоците 

ЗСО член 146 став (2) 
точка 11), Правилник 
член 5 

Непостоење на капитална или 
управувачка поврзаност со друштва за 
осигурување, друштва за застапување 
во осигурување или други 
осигурително брокерски друштва 

документи од 
член 5 од 

Правилникот 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО 

 

5 дена од денот на настанување на 
настанот/промената 

ЗСО член 151 точка 4, 
Правилник член 8 

Правни и економски односи со 
одредени друштва за осигурување 
или други лица кои може да влијаат 
на објективноста на осигурителниот 
брокер (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) 

Договор или 
Анекс на 
договор 

склучен со 
друштво за 

осигурување 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО 

5 дена од денот на настанување на 
правниот/економскиот однос 

ЗСО член 149 Основи на деловна политика  Печатена форма преку 
Архивата на АСО 

5 дена од денот на донесување односно 
промена на актот 
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ЗСО член 149 Тарифа за извршени услуги  Печатена форма преку 
Архивата на АСО 

5 дена од денот на донесување односно 
промена на Тарифата 

ЗСО член 148 Прекин на договор за вработување со 
лиценциран брокер (доколку со 
прекинот друштвото повеќе нема 
двајца осигурителни брокери) 

Допис 
(известување) 

Печатена форма преку 
Архивата на АСО 

 

5 дена од денот на прекин на договорот  

 
 

 
 

ОБВРСКИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДНОС НА ИФОРМАТИЧКИСКИТЕ СТАНДАРДИНА ДРУШТВОТО 
Законска основа за 

пропишаната обврска 
Обврска за изготвување и 

доставување до АСО 
Вид на 

документ 
Начин на достава Краен рок на доставување до АСО 

Правилник3 член 34 
став (6) 

Евиденција на креирани 
копии/тестирање на медиумите 

Евиденција електронски на: 
visar.imeri@aso.mk 

aleksandar.ugrinovski@aso.mk 

Согласно Матрица со рокови на 
известување утврдена годишно од АСО 

Правилник член 34 став 
(7) 

Тестирање на процес на враќање 
на податоците од резервната 
копија 

Тест електронски на: 
visar.imeri@aso.mk 

aleksandar.ugrinovski@aso.mk 

Согласно Матрица со рокови на 
известување утврдена годишно од АСО 

Правилник член 35 став 
(1) 

Годишен план за обуки за 
вработени за информациска 
безбедност 

Годишен 
план 

електронски на: 
visar.imeri@aso.mk 

aleksandar.ugrinovski@aso.mk 

Согласно Матрица со рокови на 
известување утврдена годишно од АСО 

Правилник член 35 став 
(2) 

Извештај за спроведени обуки за 
вработени за информациска 
безбедност 

Извештај електронски на: 
visar.imeri@aso.mk 

aleksandar.ugrinovski@aso.mk 

Согласно Матрица со рокови на 
известување утврдена годишно од АСО 

 
 
 
 
 

                                            
3 Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата 
за застапување во осигурување (“Службен весник на РСМ” бр. 260/2020) 
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