ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Сл.Весник на Р.Македонија бр. 79 од 25.06.2007 година

Член 1
Во Законот за супервизија на осигурување ("Службен весник на Република
Македонија" број 27/2002), членот 1 се менува и гласи: "Со овој закон се уредуваат
условите под кои можат да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно
осигурување и реосигурување, работи на застапување во осигурувањето,
осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со
работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување (во натамошниот
текст: друштва за осигурување), осигурителните брокерски друштва и друштвата за
застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за
супервизија на осигурување."
Член 2
Во членот 4 став (2) точката 3 се брише.
Член 3
Во членот 5 точката 2 се менува и гласи: "2. Здравственото осигурување
покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување:".
Во точката 19 по зборовите: "(освен она наведено во точките 20-23 од овој
член)" се додаваат зборовите: "опфаќа осигурување во случај на доживување,
осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и
осигурување на живот со поврат на премии".
Член 4
Во членот 6 став (2) зборовите: "под услов на нив да се применуваат табелите
на веројатност и пресметките слични на осигурување на живот" се бришат.
Член 5
Во членот 9 став (1) по зборовите: "друштва за осигурување" се додаваат
зборовите: "друштва за застапување во осигурувањето", а по зборовите:
"осигурителните брокери" зборовите до крајот на членот се заменуваат со зборовите:
"и застапници во осигурување".
Член 6
Членот 14 се менува и гласи: "(1) Акционер со квалификувано учество во
друштво за осигурување мора да ги исполнува следниве услови:
1) да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
2) да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност;
3)
во последните три години да не бил член на орган на управување, надзорен орган
или лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго
правно лице над кое е отворена стечајна постапка;
4)
против него да не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација,
доколку е правно лице и
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5) да не е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за осигурување
директно или
индиректно поседува
сопственост
на
најмалку 10% од
капиталот или правата на глас во тоа лице.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат и на лицата кои
имаат намера да основаат друштво за застапување во осигурувањето, односно
осигурително брокерско друштво.
(3) Во случај на бришење на осудата од ставот (1) точка 1 на овој член соодветно се
применуваат одредбите од Кривичниот законик."
Член 7
Во членот 15 став (1) по зборовите: "од член 77" се додаваат зборовите: "став
(2)". Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: "како и на организациониот фонд
од став (3) на овој член" се бришат.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: "и став 3" се бришат. Ставот (6)
станува став (5).
Член 8
Насловот и членот 16 се менуваат и гласат:
"Учество и квалификувано учество
Член 16
(1) Учество, во смисла на овој закон, претставува директно или индиректно
поседување сопственост на најмалку 20% од капиталот или правата на глас на други
лица.
(2) Квалификувано учество во смисла на овој закон претставува директно или
индиректно поседување на најмалку 10% од вкупниот број на акции или од
издадените акции со право на глас во друштво за осигурување."
Член 9
По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:
"Поврзани лица
Член 16-а
(1) Поврзани лица во смисла на овој закон се сметаат две или повеќе правни или
физички лица кои се меѓусебно поврзани на еден од следниве начини:
1) управувачки или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја
определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за
да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
2) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни
одлуки на другото лице и
3) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз
работењето и резултатите од работењето на другото лице.
Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има
учество во друго правно лице.
(2) Поврзани лица во смисла на овој закон се сметаат и лица кои се
поврзани:
1) како членови на потесното семејство;
2) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и
членови на нивното потесно семејство;
3) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и
членови на нивното потесно семејство;
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4) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица согласно
со овој член, заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
5) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за
поврзани согласно со овој член и
6)
на начин кој е пропишан за поврзани лица согласно со Законот за
трговските друштва.
(3) За членови на потесното семејство, во смисла на овој закон се сметаат:
1) брачен другар, односно лица кои подолго време живеат во вонбрачна заедница;
2) родител;
3) деца, родени и посвоени и
4) други лица кои немаат целосна деловна способност, а се ставени под старателство
на тоа лице.
(4) Група на поврзани лица ја сочинуваат сите лица кои се поврзани на
најмалку еден од начините од ставовите (1) и (2) на овој член."
Член 10
Насловот и членот 17 се менуваат и гласат:
"Индиректно стекнување
Член 17
(1) Индиректен имател на акции, удели или други права со кои се обезбедува
учество во управувањето, односно во капиталот е лице за чија сметка друго лице, како
директен имател се стекнал со тие акции, удели или други права со кои се обезбедува
учество во управувањето.
(2) Индивидуално лице ќе се смета за индиректен имател на акции, удели или други
права со кои се обезбедува учество во управувањето, доколку директниот имател е
лице поврзано со тоа лице."
Член 11
Во членот 18 ставот (1) се менува гласи: "Секое лице кое има намера директно
или индиректно, постапно или одеднаш да стекне акции со право на глас во друштво за
осигурување чиј вкупен кумулативен, номинален износ е еднаков или го надминува
нивото на квалификувано учество во друштвото за осигурување, потребно е да добие
претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување (во
натамошниот
текст:
согласност
за
стекнување
квалификувано учество)."
Ставот (2) се менува и гласи: "Имателот на квалификувано учество од ставот (1)
на овој член е должен за секое натамошно стекнување на акции во друштвото за
осигурување врз база на кои директно или индиректно, постапно или одеднаш
стекнува или надминува 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции
со право на глас во друштвото за осигурување да добие согласност за стекнување
квалификувано учество од Агенцијата за супервизија на осигурување."
По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
"(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член лице кое врз основа на одлука на
надлежен орган во согласност со закон стекнало, постапно или одеднаш акции чиј
вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 10%, 20%, 33%, 50%
или 75% од вкупниот број акции со право на глас во друштво за осигурување, без
оглед на тоа дали акциите ги стекнало директно или индиректно едно или повеќе
поврзани лица, е должно во рок од десет дена од конечноста, односно правосилноста
на одлуката, да поднесе барање до Агенцијата за супервизија на осигурување за
добивање претходна согласност за стекнување квалификувано учество.
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(4) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член банките, брокерските
куќи и берзата не смеат да извршат налог за купување, односно
трансакција со акции во друштво за осигурување за кои не им е
презентирана
согласност
за
стекнување
квалификувано
учество
од
Агенцијата за супервизија на осигурување.
(5)
Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член Централниот
депозитар за хартии од вредност нема да изврши запишување на акциите
за кои не му е презентирана согласност од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член.
(6) Трансакцијата за стекнување на акциите треба да се изврши во рок од
60
дена
од
денот
на
добивањето
на
согласноста
за
стекнување
квалификувано учество од Агенцијата за супервизија на осигурување. По
истекот на овој рок задолжителна е постапка за добивање нова согласност
за стекнување квалификувано учество."
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (7), (8) и (9).
По ставот (5) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи: "(10)
Агенцијата за супервизија на осигурување поблиску ќе ја пропише потребната
документација и начинот за стекнување на квалификувано учество во друштво за
осигурување."
Член 12
Во членот 19 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: "(2) Кон барањето
за добивање согласност од ставот (1) на овој член се поднесуваат документите и
информациите од членот 32, став (1) точки 7, 8, 9, 10 , 11 и став (2)."
Во ставот (2) кој станува став (3) пред точката 1 се додаваат две нови точки 1 и
2, кои гласат:
"1) барањето не ја содржи комплетната документација; 2)
барањето содржи неточни или невистинити податоци;".
По точките 1 и 2 кои стануваат точки 3 и 4 се додаваат нови точки 5 и 6, кои
гласат:
"5) заинтересираниот имател на квалификувано учество не ги исполнува условите од
членот 14 на овој закон и
6) има основана причина за сомневање во легалноста на потеклото на парите."
По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи: "(5) За
решението од ставот (3) на овој член со кое се одбива барањето во врска со ставот (2)
точка 6 од овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување веднаш ја известува
Дирекцијата за спречување на перење пари."
Ставот (5) станува став (6).
Член 13
Членот 20 се брише.
Член 14
Во членот 21 ставот (2) се брише.
Член 15
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
"Ограничување на права од акции
Член 21-а
(1) За акциите стекнати спротивно на членот 18 ставови (1), (2) или (3) од овој закон
и за акциите за кои е повлечена издадената согласност, Агенцијата за супервизија на
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осигурување со решение утврдува дека не носат право на глас и дека лицето кое ги
стекнало тие акции или негови претставници не можат да бидат членови на органот на
управување, односно надзорниот орган на друштвото.
(2) Агенцијата е должна решението од ставот (1) на овој член да го донесе во рок од
15 дена од денот на добиеното известување за стекнување на акциите спротивно на
членот 18 ставови (1), (2) или (3) од овој закон, односно од денот на донесувањето на
решението за повлекување на согласноста."
Член 16
Во членот 23 став (1) точка 1 пред зборот "соодветна" се додаваат зборовите:
"да има".
Во ставот (1) по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: "2) да ги
познава прописите од областа на осигурувањето;".
Точката 2 станува точка 3.
Ставот (2) се менува и гласи: "Условот од ставот (1) точка 1 на овој член се
смета за исполнет, доколку лицето има високо образование и најмалку 3 години
работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години
работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од
сличен обем на активностите како друштво за осигурување."
По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат: "(3)
Членовите на органот на управување мора да се во постојан работен однос во
друштвото за осигурување и барем еден од членовите мора да го познава
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и да има постојано живеалиште во
Република Македонија.
(4) Член на орган на управување во друштво за осигурување не може да
биде лице:
1) кое е член на орган на управување, надзорен орган или прокурист во друго
друштво за осигурување или друго трговско друштво;
2) кое е член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување
или друго лице вработено во Агенцијата;
3) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
4) на кое му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност;
5) кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за
осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка и
6) кое е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за осигурување директно
или индиректно поседува сопственост на повеќе од 10% од капиталот или правата на
глас во тоа правно лице.
(5) Во случај на бришење на осудата од ставот (4) точка 3 на овој член
соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик."
Член 17
Во членот 24 став (1) пред зборот "согласност" се додава зборот "претходна".
Член 18
Во членот 27 став (1) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: "3) лицето
повеќе не ги исполнува условите од членот 23 став (4) на овој закон."
Член 19
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Во членот 28 ставот (1) се менува и гласи: "За член на надзорен орган на
друштво за осигурување не може да биде именувано лице:
1) кое е член на орган на управување, надзорен орган или прокурист во друго
друштво за осигурување или друга финансиска институција со седиште во Република
Македонија;
2) кое е член на Советот на експерти на Агенциј ата за супервизиј а на осигурување
или друго лице вработено во Агенцијата;
3) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
4) на кое му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност;
5) кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за
осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка и
6) кое е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за осигурување директно или
индиректно поседува сопственост на повеќе од 10% од капиталот или правата на глас
во тоа правно лице."
По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат: "(2)
Забраната од ставот (1) точка 2 на овој член не се однесува на лицата кои се членови
на надзорен орган, членови на орган на управување или прокуристи во владејачко
друштво за осигурување или друго владејачко друштво во група на друштва за
осигурување.
(3) Покрај условите од ставот (1) на овој член најмалку една третина од членовите
на надзорниот орган на друштвото за осигурување мораат да бидат независни
членови.
(4) Во случај на бришење на осудата од ставот (4) точка 3 на овој член соодветно се
применуваат одредбите од Кривичниот законик."
Член 20
Во членот 30 став (3) точка 2 зборовите: "органот на управување" се заменуваат
со зборовите: "надзорниот орган".
Член 21
Во членот 31 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: "(8) Агенцијата за
супервизија на осигурување ќе ја пропише потребната документација која мора да
биде доставена кон барањето за добивање на дозвола од ставовите (1), (2), (3), (4),
(5), (6) и (7) на овој член."
Член 22
Во членот 32 ставот (1) се менува и гласи: "Основачите на друштвото за
осигурување кон барањето за добивање на дозвола за вршење на работи на
осигурување се должни да приложат:
1) предлог на статут;
2) план за работа;
3) предлог на акти на деловната политика во однос на класите на осигурување
наведени во членот 5 точки 2 и 10 од овој закон со мислење на овластен актуар;
4) доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал на засебна
привремена сметка кај носител на платен промет;
5) извори на средства за уплата на капиталот;
6) потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните
давачки;
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7)
список на акционери, со наведување на име, презиме и адреса на
физичките лица и назив и седиште на правните лица, како и податоци за
вкупниот номинален износ на поседувани акции и процент на учество во
акционерскиот капитал на друштвото за осигурување;
8) докази во врска со членот 14 од овој закон;
9)
список на лица кои се поврзани лица со лицата кои поседуваат
квалификувано учество во друштвото за осигурување, со доказ за начинот
на поврзаност согласно со членот 16-а од овој закон;
10)
за физичките лица кои се предложени за членови на органот на
управување и/или надзорниот орган:
- доказ дека се исполнети условите пропишани во членовите 23 и 28 од овој закон и
- доказ дека лицето не подлежи на ограничувањата за избор пропишани согласно овој
или други закони, а кои се однесуваат на членови на орган на управување или
надзорен орган;
11)
предлог на договори за вршење на надворешни активности, ако
друштвото за осигурување планира да овласти други субјекти за вршење
на надворешни активности;
12)
документација врз основа на која може да се констатира дека
друштвото
за
осигурување
е
кадровски,
технички
и
организационо
оспособено за вршење на работите предвидени со актот за основање
на
друштвото
за
осигурување
со
податоци
за
информатичкиот
систем и техничката опременост на друштвото за осигурување;
13)
елаборат за организација и работа на Службата за внатрешната
ревизија и Правила за управување со ризик;
14) име и презиме на овластениот актуар кој ќе врши актуарски работи во
друштвото
за
осигурување
со
доказ
дека
се
исполнети
условите
пропишани во членот 110 од овој закон;
15)
име и презиме на овластениот ревизор кој ќе биде назначен за внатрешен
ревизор во друштвото и
16)
програма за имплементација на мерките за спречување на перење пари и
финансирање на тероризам."
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: "(2) Правните лица кои имаат
намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување, покрај
документите, податоците и информациите од ставот 1 на овој член, кон барањето
доставуваат и:
- акт за основање и список на членови на органот на управување на правното лице;
- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице;
- копија од акционерска книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар и
- ревизорски извештај од овластено друштво за ревизија за последните две деловни
години."
Во ставот (2) кој станува став (3) во воведната реченица по зборовите: "покрај
документацијата од став (1)" се додаваат зборовите: "и став (2)". По ставот (3) кој
станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:
"(5) Покрај наведените податоци од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, Агенцијата за
супервизија на осигурување може да бара и дополнителни документи, податоци и
информации и да спроведе интервју со предложените членови на органот на
управување и надзорниот орган и со лицата кои имаат намера да се стекнат со
квалификувано учество во друштвото за осигурување."
Член 23
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Во членот 34 став (1) пред точката 1 се додаваат две нови точки 1 и 2, кои
гласат: "1) барањето не ја содржи комплетната документација; 2) барањето содржи
неточни или невистинити податоци;". Точките 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 3, 4,
5, 6, 7, 8 и 9.
Член 24
Во членот 38 став (1) во воведната реченица зборовите: "точката 1" се
заменуваат со зборовите: "точката 2".
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: "(5) Кон Планот за работа
друштвото за осигурување е должно за секоја деловна година да донесе акт за
управување со ризик согласно со одредбите пропишани во Дел четврти од овој закон
и истата да ја достави до Агенцијата за супервизија на осигурување во рокот утврден
во ставот (4) на овој член."
Член 25
Во членот 50 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Ако осигуреникот
е физичко лице, друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштво,
друштвото за застапување во осигурувањето или застапникот во осигурувањето се
должни, при склучување на договорот за осигурување од членот 49 на овој закон, во
писмена форма да го известат лицето за следното:".
Во ставот (1) точка 7 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и
се додаваат зборовите: "друштвата за застапување во осигурувањето и застапниците
во осигуру вањето".
Член 26
Во членот 51 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Во текот на
периодот на важење на договорот за осигурување од членот 49 на овој закон,
друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштво, друштвото за
застапување во осигурувањето или застапникот во осигурувањето се должни да го
известат осигуреникот за:".
Ставот (2) се менува и гласи: "Во текот на периодот на важење на договорот за
осигурување од членот 50 став (2) на овој закон, друштвото за осигурување,
осигурителното брокерско друштво, друштвото за застапување во осигурувањето или
застапникот во осигурувањето се должни еднаш годишно да ги известат
осигурениците за нивното учество во добивката."
Член 27
Во членот 60 ставот (5) се менува и гласи: "Покрај одредбите од ставот (1) на
овој член, друштвото за осигурување од земја членка може да започне да врши работи
на задолжително осигурување на територијата на Република Македонија, доколку до
Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе документ издаден од страна на
Националното биро за осигурување со кој ќе се докаже дека друштвото за
осигурување е негов член и дека ги исполнува условите од Законот за задолжително
осигурување во сообраќајот."
Член 28
Во членот 61 став (3) бројот "202" се заменува со броевите " 204 до 210". Во
ставот (5) бројот "216 до 219" се заменува со броевите "204 до
210".
Член 29
Во членот 63 став (2) точката 4 се менува и гласи: "4) филијалата е должна, на
територијата на Република Македонија да располага со средства во износ од најмалку
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една половина од гарантниот фонд од членот 77 став (2) на овој закон, како и на
посебна сметка во Народната банка на Република Македонија да депонира парични
средства како обезбедување за покривање на обврските што произлегуваат од
договорите за осигурување склучени на територијата на Република Македонија и/или
за покривање на ризици во Република Македонија и тоа во износ од една четвртина од
гарантниот фонд од членот 77 став (2) на овој закон (во натамошниот текст: гарантен
депозит)."
Член 30
Во членот 66 став (1) пред зборот "согласност" се додава зборот "претходна".
Точката 3 се менува и гласи:
"3) вложувања на друштвото за осигурување во акции и удели во друго правно лице
кои изнесуваат повеќе од 10% од капиталот на друштвото за осигурување;".
Во точката 4 зборот "предлог" се заменува со зборовите: "именување
на".
Во точката 5 по зборот "назив" се додаваат зборовите: "и седиште".
Член 31
Во членот 71 став (1) точката 4 се брише.
Член 32
Во членот 73 став (2) во точката 1 по зборовите: "и други правни лица и" се
додаваат зборовите: "при што одделното вложување на друштвото за осигурување во
една недвижност не може да биде поголемо од 10% од капиталот на друштвото".
Член 33
Во членот 74 точка 7 зборовите: "сопствени акции" се заменуваат со зборовите:
"максимално покритие".
Член 34
Во членот 77 став (1) зборот "претставува" се заменува со зборовите: "не смее
да биде понизок од".
Ставот (2) се менува и гласи: "Гарантниот фонд на друштвото за осигурување,
покрај одредбите од ставот (1) на член, не смее да биде понизок од:
1) 2.000.000 евра ако друштвото врши работи на осигурување во одделни
класи на осигурување во групата на неживотно осигурување;
2)
3.000.000 евра, ако друштвото врши работи на осигурување во сите
класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, односно
во одделни класи на осигурување од членот 5 точки 10, 11, 12, 13, 14 и
15 на овој закон;
3) 3.000.000 евра ако друштвото врши работи на осигурување во една или
сите класи на осигурување во групата на осигурување на живот и
4) 4.500.000 евра ако друштвото врши работи
и (4) се бришат. Ставот (5) станува став (3).

на

реосигурување." Ставовите (3)

Член 35
Во членот 80 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
"(2) Друштвата за осигурување по претходна согласност од Агенцијата за супервизија
на осигурување, покрај одредбите од ставот (1) на овој член, можат да издвојуваат и
еквилизациона резерва во однос на оние класи на осигурување кај кои врз основа на
статистички податоци може да се очекува значително отстапување во годишниот износ
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на настанати штети. (3) По исклучок на ставот (2) од овој член друштвата за
осигурување се должни да издвојуваат еквилизациона резерва од ставот (1) на овој
член во однос на класата на осигурување од членот 5 точка 14 на овој закон."
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5).
Член 36
По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи:
"Еквилизациона резерва
Член 84-а
Еквилизациона резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното
настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или
натпросечен коефициент на штети."
Член 37
Во членот 88 став (2) по зборот "резерви" се додаваат зборовите: "и
ограничувања кај одделни вложувања".
Член 38
Во членот 89 став (2) точка 1 по зборовите: "од ист издавач" зборовите: "заеми
дадени на еден заемопримач" се бришат.
Член 39
Во членот 100 став (2) пред точката 1 се додава нова точка 1, која гласи:
"1) пресметка на максималното покритие по одделни класи на осигурување;".
Во точката 1 која станува точка 2 зборовите: "акционерски капитал, резервите
на сигурност и очекуваната премија" се заменуваат со зборовите: "пресметките од
точката 1 на овој став".
Во ставот (3) во воведната реченица по зборовите: "ставот (2)" се додаваат
зборовите: "точка 1".
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: "(4) Агенцијата за супервизија на
осигурување може да пропише посебни услови за реосигурување во класите на
задолжително осигурување кои се однесуваат на соодветноста на реосигурителното
покритие и рејтингот на друштвото за реосигурување."
Член 40
Во членот 102 став (2) зборовите: "Националното биро за осигурување, по
одобрение на Министерството за финансии" се заменуваат со зборовите: "Агенцијата
за супервизија на осигурување".
Член 41
Во членот 104 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Друштвото за
осигурување е должно редовно да врши пресметка и контрола а на квартална основа
да ја известува Агенцијата за супервизија на осигурување за:".
Во точката 2 точката и запирката на крајот од реченицата се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: "со мислење на овластениот актуар;".
Во точката 3 точката и запирката на крајот од реченицата се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: "со мислење на овластениот актуар;".
По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат: "6) видови,
вложување и локализација на капиталот; 7) ликвидност на друштвото;"
Точката 6 станува точка 8.
Во ставот (2) зборот "седум" се заменува со зборот "триесет".

10

Член 42
По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи: "Мерки
на супервизорскиот орган Член 106-а
(1) Во случај кога правата на осигурениците се загрозени, Агенцијата за
супервизија на осигурување ќе побара од друштвото за осигурување да
донесе финансиски план со предлог на мерки за наредните три години, кој
мора да содржи:
1) пресметка на административните трошоци, односно трошоците за управување како
и споредба со тековните општи трошоци и провизии;
2) детална пресметка на приходите и расходите од вршење работи на осигурување;
3) биланс на состојба и биланс на успех;
4) пресметка
на
потребните
финансиски
средства
потребни
за
обезбедување на потребното ниво на маргина на солвентност и
5) политика на реосигурување.
(2) Агенцијата ќе му наложи на друштвото за осигурување да го зголеми
капиталот над пропишаниот износ со овој закон, доколку оцени дека
поради влошување на финансиската состојба на друштвото правата на
осигурениците се загрозени. Висината на капиталот се одредува врз база
на финансискиот план со предлог на мерки за наредните три деловни
години.
(3)
Агенцијата ќе му наложи на друштвото за осигурување да изврши
намалување на вредноста на средствата на друштвото за осигурување кои
се
вклучени
при
пресметката
на
капиталот
на
друштвото
за
осигурување, доколку дошло до промена на пазарната вредност на тие
средства.
(4) Агенцијата ќе му наложи на друштвото за осигурување да изврши
прилагодување на пресметката на маргината на солвентност на друштво за
осигурување
за
износот
на
реосигурување,
доколку
природата
или
квалитетот
на
договорот
за
реосигурување
во
однос
на
претходната
деловна година значително се промениле или доколку договорите за
реосигурување не овозможуваат соодветен пренос на ризикот.
(5) Агенцијата поблиску ќе го пропише начинот на подобра заштита на
правата на осигурениците.
(6) Агенцијата не смее да издаде дозвола од членот 42 став (3) на овој
закон, како и да поднесе известување од членот 54 став (3) на овој закон,
доколку го побарала предлогот на мерките од ставот (1) на овој член."
Член 43
Во членот 109 став (2) во воведната реченица зборовите: "имаат право" се
заменуваат со зборовите: "се должни".
Член 44
Во членот 110 став (3) зборовите: "издава дозвола" се заменуваат со
зборовите: "спроведува обука".
Член 45
Членот 112 се менува и гласи: "(1) За добивање дозвола за работа како
овластен актуар, лицето мора да ги исполнува следниве услови:
1) да има високо образование;
2) да има положено стручен испит потребен за работа како овластен актуар;
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3) да има најмалку една година работно искуство во областа на осигурувањето или
супервизија на осигурувањето;
4) да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
5) да не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво
за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка и
6) да не му е претходно одземена дозволата за работа како овластен актуар.
(2) Покрај одредбите од ставот (1) на овој член, лице кое има положено
стручен испит за вршење работи како овластен актуар во странство може
да
добие
дозвола
за
работа
како
овластен
актуар
во
Република
Македонија, доколку ги исполнува и следниве услови:
1) квалификацијата на лицето да е со стандарди не пониски од стандардите што се
бараат согласно со овој закон и
2) лицето успешно да го положи испитот со кој се обезбедува дека тоа лице има
адекватно знаење на законите и праксата во Република Македонија потребни за
работа како овластен актуар во Република Македонија.
(3) Агенцијата за супервизија на осигурување поблиску го пропишува
начинот на спроведување на стручниот испит за добивање дозвола за
работа, како овластен актуар и го организира спроведувањето на истиот.
(4)
Агенцијата за супервизија на осигурување ќе донесе решение за
одземање на дозволата за работа како овластен актуар, доколку:
1) дозволата е добиена со наведување невистинити податоци;
2) лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот (1) точки 4 и 5 на овој член и
3) лицето ги прекршило правилата на актуарската професија.
(5) Агенцијата за супервизија на осигурување е должна да ги информира друштвата
за осигурување за лицата на кои им е одземена дозволата за работа како овластен
актуар.
(6) Супервизија на работењето на овластените актуари врши Агенцијата за
супервизија на осигурување. Во врска со супервизијата на работењето на овластените
актуари ќе се применуваат одредбите од членовите 159, 160, 165 и 166 на овој закон."
Член 46
Насловот и членот 113 се менуваат и гласат:
"Назначување на овластени актуари
Член 113
(1)
Друштвото за осигурување коешто добило дозвола за вршење на
работи на осигурување е должно во рок од два месеца од денот на уписот
на друштвото во трговскиот регистар да назначи овластен актуар.
(2) Друштвото за осигурување е должно да ја информира Агенцијата за супервизија
на осигурување за овластениот актуар кој го назначило во рок од пет дена од денот на
неговото назначување.
(3) Доколку друштвото за осигурување не назначи овластен актуар во рок од два
месеца од денот на уписот на друштвото во трговскиот регистар или пак назначи лице
кое нема дозвола за работа како овластен актуар од надлежен орган, тогаш Агенцијата
за супервизија на осигурување ќе назначи такво лице, при што трошоците за
ангажирање на овластениот актуар ќе ги сноси друштвото за осигурување.
(4) Во случај овластениот актуар да престане да врши актуарски работи во некое
друштво за осигурување, истиот е должен за тоа да ја извести Агенцијата за
супервизија на осигурување во рок од пет дена од престанокот.
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(5) Доколку овластениот актуар престане да врши актуарски работи во друштво за
осигурување, друштвото за осигурување е должно во рок од 30 дена од денот на
престанувањето на договорот да назначи ново лице да врши актуарски работи и за тоа
да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување."
Член 47
Насловот и членот 115 се менуваат и гласат:
"Отпуштање на овластениот актуар
Член 115
(1) Доколку Агенцијата за супервизија на осигурување донесе решение за одземање
на дозволата за работа како овластен актуар или поради настанување на случаите од
членот 114 на овој закон или доколку по кој било друг основ престане ангажманот на
овластениот актуар во друштвото, друштвото за осигурување е должно да назначи
друг овластен актуар во рок од 30 дена.
(2) Доколку друштвото за осигурување не назначи друг овластен актуар во рокот од
ставот (1) на овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе издаде наредба
за отстранување на незаконитостите и ќе побара друштвото за осигурување во рок од
30 дена да назначи друг овластен актуар.
(3) Доколку друштвото за осигурување во рокот од ставот (2) на овој член не назначи
овластен актуар, Агенцијата за супервизија на осигурување по службена должност ќе
назначи овластен актуар, на товар на друштвото за осигурување.
(4) За разрешување на овластениот актуар, друштвото за осигурување е должно да ја
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од осум дена од денот на
разрешувањето."
Член 48
Во членот 122 по зборовите: "меѓународните сметководствени стандарди" се
додаваат зборовите: "и меѓународните стандарди за финансиско известување".
Член 49
Во членот 131 став (1) точката 3 се менува и гласи: "3) паричните текови и
промените во капиталот;". По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи: "7)
состојбата и структурата на вложувањата на капиталот;". Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12 и
13 стануваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
Член 50
Насловот на Делот десетти се менува и гласи: "ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОСРЕДУВАЊЕ
ВО ОСИГУРУВАЊЕТО".
Насловот на Главата 1 се менува и гласи: "Застапување во осигурувањето".
Член 51
Насловот и членот 133 се менуваат и гласат:
"Застапување во осигурувањето
Член 133
(1) Застапување во осигурувањето во смисла на овој закон претставува подготовка
и склучување на договори за осигурување во име и за сметка на едно или повеќе
друштва за осигурување основани согласно со овој закон,
за
производи
на
осигурување кои меѓусебно не си конкурираат.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член за застапување во осигурувањето не се
сметаат работите на подготовка и склучување на договори за осигурување, доколку се
исполнети сите наведени услови:
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1) договорот за осигурување бара познавање само на осигурителното
покритие кое се обезбедува со договорот;
2) договорот за осигурување не е договор за осигурување на живот;
3) договорот за осигурување не покрива одговорност како ризик;
4) основната дејност
на лицето кое врши подготовка и склучување на договори за
осигурување не е застапување во осигурувањето;
5)
договорот за осигурувањето е директно поврзан со производот или
услугата која ја нуди лицето и истиот покрива:
- ризик од уништување или оштетување на производи или предмети или
- ризик од губење или оштетување на багаж или други ризици поврзани со туристичка
услуга договорени преку туристичка агенција и во случаи кога договорот содржи
осигурување на живот или одговорност како ризик и истиот се склучува како
дополнување на основниот ризик поврзан со туристичката услуга и
6)
износот
на
годишната
бруто
премија
е
помал
од
500
евра
во денарска противвредност и траењето на договорот е помало од пет
години."
Член 52
Насловот и членот 134 се менуваат и гласат:
"Застапник во осигурувањето
Член 134
(1) Застапник во осигурувањето е физичко лице кое има лиценца за застапник во
осигурувањето од Агенцијата за супервизија на осигурување.
(2) Застапникот во осигурувањето врши работи на подготовка и склучување на
договори за осигурување во име и за сметка на едно или повеќе друштва за
осигурување основани согласно со овој закон, за производи на осигурување кои
меѓусебно не си конкурираат.
(3)
Застапникот
во
осигурувањето
може
да
врши
и
работи
на
продолжување и прекинување на договори за осигурување врз основа на
согласност на осигурениците.
(4) Застапникот во осигурувањето од ставот (1) на овој член може да врши работи на
застапување во осигурувањето само врз основа на работен или друг правен однос
(договор за застапување) со друштво за застапување во осигурувањето, односно друг
правен однос (договор за застапување) со друштво за осигурување.
(5) Лицата кои вршат работи на подготовка и склучување на договори за
осигурување врз основа на редовен работен однос во друштво за осигурување не се
сметаат за застапници во осигурувањето согласно со овој закон.
(6)
За застапник во осигурувањето се смета и секое лице кое дополнително на
својата основна професионална дејност врши работи на застапување во
осигурувањето, односно работи на подготовка и склучување на договори за
осигурување во име и за сметка на едно или повеќе друштва за осигурување основани
согласно со овој закон, за производи на осигурување кои меѓусебно не си
конкурираат.
(7)
Лицата кои во контекст на вршење на својата професионална активност даваат
информации на клиентите во врска со договори за осигурување при што не вршат
работи на подготовка и склучување на договори за осигурување не се сметаат за
застапници во осигурувањето.
(8) Застапникот во осигурувањето не смее во свое име и за своја сметка
да
наплаќа
премија
или
други
надоместоци
за
осигурување
од
договорувачот на осигурувањето."
Член 53
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По членот 134 се додаваат 13 нови члена 134-а, 134-б, 134-в, 134-г, 134-д, 134-ѓ,
134-е, 134-ж, 134-з, 134-ѕ, 134-и, 134-ј и 134-к, кои гласат: "Друштво за застапување
во осигурувањето Член 134-а
(1) Друштвото за застапување во осигурувањето е правно лице -акционерско
друштво со седиште во Република Македонија кое врши работи на застапување во
осигурувањето и кое има дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето
од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.
(2) Друштвото за застапување во осигурувањето не може да биде запишано во
Централниот регистар без да добие дозвола од ставот (1) на овој член.
(3) Зборовите "застапување во осигурување", односно изведени зборови од истите
може да ги запише во Централниот регистар и да ги користи во правниот промет
исклучиво друштво за застапување во осигурувањето кое има дозвола од Агенцијата
за супервизија на осигурување.
(4) Друштвото за застапување во осигурувањето е должно на видно место во своите
деловни простории да го истакне името на друштвото за осигурување кое го застапува.
Обврски на застапникот во осигурувањето и
одговорност на друштвата за осигурување
Член 134-б
(1) Друштвото за застапување во осигурувањето, односно застапник во
осигурувањето може да врши работи на застапување исклучиво за друштва
за осигурување основани согласно со овој закон.
(2)
Застапникот во осигурување може да врши само работи за кои е
овластен од друштвото за осигурување, односно друштвото за застапување
во осигурувањето.
(3)
За
работењето
на
застапникот
во
осигурувањето
одговара
друштвото
за
осигурување,
односно
друштвото
за
застапување
во
осигурувањето.
(4) Друштвото за осигурување одговара за работењето на друштвото за
застапување во осигурувањето, односно застапникот во осигурувањето во
делот на вршењето работи на застапување согласно со склучениот договор
за застапување.
(5)
Друштвото
за
застапување
во
осигурувањето,
односно
застапникот
во
осигурувањето
одговара
за
штетата
која
ќе
настане
поради
лажно
претставување,
невнимание
или
непочитување
на
одредбите од склучениот договор за застапување.
Лиценца за застапник во осигурување Член
134-в
(1) Застапник во осигурувањето може да биде физичко лице кое има лиценца за
застапник во осигурувањето издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување.
(2) Агенцијата за супервизија на осигурување ќе издаде лиценца за застапник во
осигурувањето на лицето кое ги исполнува следниве услови:
1) да има положено стручен испит за застапник во осигурувањето;
2) да има најмалку една година искуство од областа на осигурувањето или
посредување во осигурувањето;
3) да го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо;
4) да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
5) да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или
должност и
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6) да не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во
друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена
стечајна постапка.
(3) Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на
лиценцата за застапник во осигурувањето, доколку:
1) лиценцата е добиена со наведување невистинити податоци;
2) лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот (2) точки 4 и 5 на овој член;
3) лицето работи спротивно на другите одредби од овој закон и
4) лицето ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на струката.
Барање за добивање лиценца за застапник во осигурувањето
Член 134-г
(1) Барање за добивање лиценца за застапник во осигурувањето се поднесува до
Агенцијата за супервизија на осигурување.
(2) По барањето од ставот (1) на овој член Агенцијата за супервизија на осигурување
одлучува со решение со кое се издава лиценца или се одбива барањето.
(3) Барањето кое не ја содржи потребната документација се отфрла со решение.
(4)
Агенцијата за супервизија на осигурување поблиску ќе ја пропише
потребната документација која се приложува кон барањето за добивање
лиценца за застапник во осигурувањето.
Дозвола за вршење работи застапување во осигурувањето
Член 134-д
(1) Друштво за застапување во осигурувањето е правно лице -акционерско друштво
со седиште во Република Македонија кое има дозвола за вршење работи на
застапување во осигурувањето издадена од страна на Агенцијата за супервизија на
осигурување.
(2) Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за издавање на
дозволата за вршење работи на застапување во осигурувањето, доколку се исполнети
условите од членовите 134-ѓ и 134-е на овој закон.
(3) Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на
дозволата за вршење дејност на застапување во осигурувањето, доколку:
1) дозволата е добиена со наведување невистинити податоци;
2) друштвото за застапување во осигурувањето повеќе не ги исполнува
условите од членовите 134-ѓ и 134-е на овој закон;
3) друштвото работи спротивно на одредбите од овој закон и
4) друштвото ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на деј носта.
(4) Дозволата за вршење работи на застапување во осигурувањето ќе
престане да важи, доколку:
1) друштвото за застапување во осигурувањето не започне да врши дејност
застапување во осигурувањето во рок од шест месеца од денот на издавањето на
дозволата;
2) друштвото за застапување во осигурувањето престане да врши дејност
застапување во осигурувањето повеќе од шест месеца и
3) по отворање на стечајна, односно ликвидациона постапка.
(5) Во случаите од ставот (4) на овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување
ќе донесе решение со кое ќе констатира дека дозволата за вршење работи на
застапување во осигурување престанала да важи. Барање за добивање дозвола за
вршење работи на застапување во осигурувањето Член 134-ѓ
(1) Барање за добивање дозвола за вршење работи на застапување во
осигурувањето од членот 134-г на овој закон се поднесува до Агенцијата за
супервизија на осигурување.
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(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член основачите на друштвото се должни да
поднесат:
1) предлог на статут;
2) план за работа;
3) доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал
на засебна привремена сметка кај носител на платен промет согласно со
членот 134-е став (2) од овој закон;
4) извори на средства за уплата на капиталот;
5) потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните
давачки;
6)
список на акционери, со наведување на име, презиме и адреса на
живеење на физичките лица и назив и седиште на правните лица, како и
податоци за вкупниот номинален износ на поседувани акции и процент на
учество во акционерскиот капитал на друштвото за осигурување;
7) докази во врска со членот 14 од овој закон;
8) предлог на акти на деловната политика од членот 149 на овој закон;
9) документација врз основа на која може да се констатира дека друштвото за
застапување во осигурувањето е кадровски, технички и организационо оспособено за
вршење на работите предвидени со статутот на друштвото;
10)
преддоговор или договор за застапување склучен со друштво за
осигурување
кој
мора
да
содржи
одредба
за
постојан
надзор
на
друштвото за осигурувње врз извршувањето на тој договор;
11) преддоговор или договор за осигурување од одговорност согласно со членот
134-е став (5) од овој закон;
12) доказ за непостоење на капитална или управувачка поврзаност со друштва за
осигурување, други друштва за застапување во осигурувањето или осигурително
брокерски друштва и
13)
програма
за
имплементација
на
мерките
за
спречување
на
перење пари и финансирање на тероризам.
(3)
Покрај документацијата од ставот (2) на овој член акционерите правни лица кон барањето поднесуваат и:
- акт за основање и список на членови на органот на управување на правното лице;
- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице;
- копија од акционерска книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар и
- ревизорски извештај од овластено друштво за ревизија за последните две деловни
години.
(4) По барањето од ставот (1) на овој член Агенцијата за супервизија на осигурување
одлучува со решение со кое се издава дозвола или се одбива барањето.
(5) Барањето кое не ја содржи потребната документација се отфрла со решение.
Услови за добивање дозвола за вршење работи на
застапување во осигурувањето Член 134-е
(1) Друштво за застапување во осигурувањето може да се основа како акционерско
друштво со седиште во Република Македониј а.
(2) Акционерскиот капитал потребен за основање на друштво за застапување во
осигурувањето изнесува 15.000 евра во денарска противвредност по курсот на
Народната банка, на денот на уплатата.
(3)
И покрај одредбите од ставот (2) на овој член, друштвото за
застапување во осигурувањето во текот на целото работење е должно да ја
одржува вредноста на акционерскиот капитал на ниво од најмалку 4% од
годишната
премија
за
осигурување
по
реализираните
договори
за
осигурување.
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(4) Друштвото за застапување во осигурувањето не смее да биде поврзано лице со
друштво за осигурување или друго друштво за застапување во осигурувањето.
(5) Друштвото за застапување во осигурувањето е должно да ги осигура своите
обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од
договорот за застапување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен
осигурен случај не смее да биде помал од 250.000 евра и/или во врска со сите
осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 евра.
(6)
Друштвото за застапување во осигурувањето е должно да вработи
најмалку еден застапник во осигурувањето со полно работно време кој
врз основа на договор за вработување ќе биде одговорно лице во
друштвото за застапување.
Вршење на работи на застапување во осигурувањето од страна
на друштво за застапување во осигурувањето
Член 134-ж
(1) Друштвото за застапување во осигурувањето е должно да врши работи на
застапување во осигурувањето како единствена дејност.
(2) Друштвото за застапување во осигурувањето не смее да врши осигурително
брокерски работи.
(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член работи на застапување во
осигурувањето може да врши и банка која добила дозвола за вршење работи на
застапување во осигурувањето од Народната банка.
Народната банка ќе издаде дозвола за вршење работи на застапување во
осигурувањето само врз основа на претходна согласност од Агенцијата за супервизија
на осигурување.
(4) Работите на застапување во осигурувањето во банка од ставот (3) на
овој член можат да вршат единствено лица кои имаат лиценца за застапник во
осигурувањето од членот 134-в на овој закон.
Вршење работи на застапување во осигурувањето во
станиците за технички преглед Член 134-з
(1)
Работи на застапување во осигурувањето во станиците за технички
преглед на моторни возила може да врши само друштво за застапување во
осигурувањето
кое
има
дозвола
од
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување за вршење работи на застапување во осигурувањето во
станица за технички преглед.
(2)
На издавањето дозвола за вршење работи на застапување во
осигурувањето
во
станиците
за
технички
преглед
се
применуваат
одредбите од членовите 134-д до 134- ж на овој закон.
(3) Физичко или правно лице кое е сопственик или има други стварни
права врз станицата за технички преглед е должно, под еднакви економски
и други услови да им овозможи на друштвата за застапување во
осигурувањето
кои
имаат
дозвола
од
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување
за
вршење
работи
на
застапување
во
осигурувањето
во станицата за технички преглед, простор и други услови за вршење
работи на застапување во осигурувањето.
(4) Доколку лицето од ставот (3) на овој член не им овозможи простор или
други услови за вршење работи на застапување во осигурувањето на
друштвата за застапување во осигурувањето согласно со ставот (3) од овој
член,
или
истото
применува
различни
економски
и
други
услови,
Агенцијата за супервизија на осигурување ќе изрече забрана за вршење
дејност застапување во осигурувањето во станицата за технички преглед.
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(5) Работи на застапување во осигурувањето од ставот (1) на овој член друштвото за
застапување во осигурувањето е должно да ги врши под еднакви услови за сите
друштва за осигурување.
(6) Друштвото за застапување во осигурувањето од ставот (1) на овој член не смее
да наплаќа различна провизија од друштвата за осигурување кои ги застапува ниту
при нудење на производите да става во привилегирана состојба едно друштво за
осигурување наспроти другите.
(7) На работите на застапување во осигурувањето во станиците за технички преглед
не се применува забраната за склучување договори за осигурување за производи на
осигурување кои меѓусебно си конкурираат од членот 133 на овој закон.
(8) Работи на застапување во осигурувањето во станица за технички преглед
друштвото за застапување во осигурувањето може да врши исклучиво во класата на
осигурување наведена во членот 5 точка 10 од овој закон.
(9) Агенцијата за супервизија на осигурување ги пропишува потребните технички,
организациски и економски услови за вршење работи на застапување во
осигурувањето од ставовите (1) и (3) на овој член.
Друштва за застапување во осигурувањето од земји членки
Член 134-ѕ
(1) Друштво за застапување во осигурувањето од земја членка е правно лице со
седиште во земја членка кое има дозвола за вршење работи на застапување во
осигурувањето од соодветен надлежен орган на таа земја членка.
(2) Друштво за застапување во осигурувањето од земја членка може да врши работи
на застапување во осигурувањето во Република Македонија, преку филијали или
директно.
(3) Одредбите од членовите 133, 134, 134-а, 134-б, 134-в, 134-г, 134-д, 134-ѓ, 134-е,
134-ж и 134-з на овој закон соодветно се применуваат на друштва за застапување во
осигурувањето од ставот (1) на овој член на работите на застапување во
осигурувањето кои друштвото ги врши на територијата на Република Македонија.
Започнување со вршење работи на застапување во осигурувањето од друштва за
застапување во осигурување од земји членки
Член 134-и
(1) Друштво за застапување во осигурувањето од членот 134-ѕ став (1) на овој закон
кое има намера да врши работи на застапување во осигурувањето во Република
Македонија е должно за својата намера да го извести надлежниот орган за супервизија
на земјата членка во која друштвото има седиште.
(2) Надлежниот орган за супервизија од ставот (1) на овој член е должен во рок од
еден месец да го поднесе известувањето од ставот (1) на овој член до Агенцијата за
супервизија на осигурување.
(3) Друштво за застапување во осигурувањето може да почне да врши работи на
застапување во осигурувањето во Република Македонија во рок од еден месец од
денот на приемот на известувањето од надлежниот орган за супервизија на земјата
членка согласно со ставот (2) од овој член.
(4) Одредбите од овој член соодветно се применуваат и на вршење работи на
застапување во осигурувањето од страна на застапници во осигурувањето од земји
членки кои вршат работи на застапување на територијата на Република Македонија.
(5) Надлежните органи на земјите членки се должни меѓусебно да разменуваат
податоци и информации кои се однесуваат на застапниците во осигурувањето и
друштвата за застапување во осигурувањето, посебно во случаи кога против нив се
одредени мерки поради непочитување на прописите на државата во која вршат
работи, односно дејност застапување во осигурувањето.
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Вршење работи на застапување во осигурувањето во
земји членки на Европската унија Член 134-ј
(1) Друштво за застапување во осигурувањето кое има дозвола за вршење работи на
застапување во осигурувњето може да врши работи на застапување во осигурувањето
во земја членка, преку филијала или директно, доколку ги исполнува условите
предвидени со прописите на таа земја членка.
(2) Друштво за застапување во осигурувањето кое има намера да започне да врши
работи на застапување во осигурувањето во земја членка е должно за својата намера
да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
(3)
На барање на надлежниот орган на супервизија од земјата членка,
Агенцијата за супервизија на осигурување е должна во рок од еден месец
да го поднесе изветувањето од ставот (2) на овој член до надлежниот
орган на супервизија на земјата членка и за тоа да го извести друштвото за
застапување во осигурувањето.
(4) Друштво за застапување во осигурувањето може да почне да врши работи на
застапување во осигурувањето во земјата членка во рок од еден месец од денот на
приемот на известувањето од Агенцијата за супервизија на осигурување од ставот (3)
на овој член. Друштво за застапување во осигурувањето може веднаш да почне да
врши работи на застапување во осигурувањето во земјата членка доколку надлежниот
орган на супервизија од земјата членка не побара известување од ставот (2) на овој
член.
Одговорности на застапниците во осигурувањето
Член 134-к
Одредбите од членовите 49 до 52 на овој закон соодветно се применуваат и врз
работењето на застапниците во осигурувањето."
Член 54
Во членот 135 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: "(2) По исклучок
од ставот (1) на овој член за осигурително брокерски работи не се сметаат работите на
посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и
реализирање на отштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, доколку
се исполнети сите наведени услови:
1)
договорот за осигурување бара познавање само на осигурителното
покритие кое се обезбедува со договорот;
2) договорот за осигурување не е договор за осигурување на живот;
3) договорот за осигурување не покрива одговорност како ризик;
4)
основната дејност на лицето кое врши работи на посредување во договарање на
осигурително и реосигурително покритие и реализирање на отштетни побарувања по
остварен осигуран штетен настан не е вршење на осигурително брокерски работи;
5)
договорот за осигурувањето е директно поврзан со производот или услугата која
ја нуди лицето и истиот покрива:
- ризик од уништување или оштетување на производи или предмети или
- ризик од губење или оштетување на багаж или други ризици поврзани со туристичка
услуга договорени преку туристичка агенција, и во случаи кога договорот содржи
осигурување на живот или одговорност како ризик и истиот се склучува како
дополнување на основниот ризик поврзан со туристичката услуга и
6) износ на годишната бруто премија е помал од 500 евра во денарска
противвредност и траењето на договорот за осигурување е помало од пет
години."
Ставот (2) станува став (3).
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Член 55
Во членот 137 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: "(3) Лицата кои
во контекст на вршење на својата професионална активност даваат информации на
клиентите во врска со договори за осигурување
при
што
не
вршат
посредување
во
договарање
на осигурително и реосигурително покритие и
реализирање на отштетни
побарувања по остварен осигуран штетен настан не се сметаат за осигурителни
брокери согласно со овој закон. "
Член 56
Членот 138 се менува и гласи: "(1) Агенцијата за супервизија на осигурување ќе
издаде лиценца за осигурителен брокер доколку лицето ги исполнува следниве
услови:
1) да има положено стручен испит за осигурителен брокер;
2) да има најмалку една година искуство од областа на осигурувањето или
посредување во осигурувањето;
3) да го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо;
4) да не му е изречена казна затвор за кривично дело против ј авните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
5) да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност и
6) да не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво
за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка.
(2) Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на
лиценцата за осигурителен брокер, доколку:
1) лиценцата е добиена со наведување невистинити податоци;
2) лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот (1) точки 4, 5 и 6 на овој член;
3) лицето работи спротивно на одредбите од овој закон и
4) лицето ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на дејноста."
Член 57
Во членот 139 ставот (2) се менува и гласи: "Агенцијата за супервизија на
осигурување ќе ја пропише потребната документација која мора да биде доставена
кон барањето за добивање на лиценца од ставот (1) на овој член."
Член 58
Членот 145 се менува и гласи: "(1) Осигурително брокерско друштво е правно
лице-акционерско друштво со седиште во Република Македонија кое има
дозвола за вршење осигурително
брокерски
работи
од
Агенцијата
за
супервизија
на осигурување.
(2) Агенцијата за супервизија на осигурување ќе донесе решение за
издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи, доколку
се исполнети условите од членовите 146, 147, 148, 149,150 и 150-а на овој
закон.
(3)
Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за
одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи,
доколку:
1) дозволата е добиена со наведување невистинити податоци;
2) осигурително брокерското друштво повеќе не ги исполнува условите од
членовите 146, 147, 148, 149, 150 и 150-а на овој закон;
3) друштвото работи спротивно на одредбите од овој закон и
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4) друштвото ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на дејноста.
(4) Дозволата за вршење осигурително брокерски работи ќе престане да
важи, доколку:
1) осигурително брокерското друштво не започне да врши осигурително
брокерски работи во рок од шест месеца од денот на издавањето на
дозволата;
2)
осигурително брокерското друштво престане да врши осигурително
брокерски работи повеќе од шест месеца и
3) по отворање на стечајна, односно ликвидациона постапка.
(5) Во случаите од ставот (4) на овој член, Агенцијата за супервизија на
осигурување ќе донесе решение со кое ќе констатира дека дозволата за
вршење осигурително брокерски работи престанала да важи."
Член 59
Членот 146 се менува и гласи: "(1) Барањето за добивање дозвола за вршење на
осигурително брокерски работи се поднесува до Агенцијата за супервизија на
осигурување.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член основачите на друштвото се
должни да поднесат:
1) предлог на статут;
2) план за работа;
3) доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал
на засебна привремена сметка кај носител на платен промет согласно со
членот 148 од овој закон;
4) извори на средства за уплата на капиталот;
5) потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки;
6) список на акционери, со наведување на име, презиме и адреса на живеење на
физичките лица и назив и седиште на правните лица, како и податоци за вкупниот
номинален износ на поседувани акции и процент на учество во акционерскиот капитал
на друштвото за осигурување;
7) докази во врска со членот 14 од овој закон;
8) предлог на акти на деловната политика наведени во членот 149 од овој закон;
9) документација врз основа на која може да се констатира дека осигурително
брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење
на работите предвидени со статутот на друштвото;
10) преддоговор или договор за осигурување од одговорност согласно со членот 150
од овој закон;
11)
доказ за непостоење на капитална или управувачка поврзаност со
друштва
за
осигурување,
друштва
за
застапување
во
осигурувањето
или други осигурителни брокерски друштва и
12)
програма
за
имплементација
на
мерките
за
спречување
на
перење пари и финансирање на тероризам.
(3) Покрај документацијата од ставот (2) на овој член, акционерите правни лица кон барањето поднесуваат и:
- акт за основање и список на членови на органот на управување на правното лице;
- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице;
- копија од акционерска книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар и
- ревизорски извештај од овластено друштво за ревизија за последните две деловни
години."
Член 60
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Во членот 148 ставот (3) се менува и гласи: "Акционерскиот капитал за
основање на осигурително брокерско друштво изнесува 50.000 евра во денарска
противвредност по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на
уплатата."
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: "(4) Осигурително брокерското
друштво, покрај одредбите од ставот (3) на овој член, во текот на целото работење е
должно да ја одржува вредноста на акционерскиот капитал на износ од најмалку 4%
од реализираната премија за осигурување по сите договори за осигурување за кои
посредувало."
Ставот (4) станува став (5).
Член 61
Насловот и членот 149 се менуваат и гласат: "Акти на деловна политика на
осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурувањето
Член 149
Акти на деловната политика на осигурителното брокерско друштво и друштво за
застапување во осигурувањето се:
- основи на деловната политика;
- тарифа за извршени услуги и
- елаборат со проекција на очекувани деловни резултати за најмалку тригодишен
период."
Член 62
По членот 150 се додава нов член 150-а, кој гласи: "Вршење
осигурително брокерски работи во станиците
за технички преглед Член 150-а
Одредбите од членот 134-з на овој закон кои се однесуваат на вршење работи
на застапување во осигурувањето во станиците за технички преглед на моторни
возила соодветно се применуваат и на вршењето осигурително брокерски работи во
станиците за технички преглед."
Член 63
Членот 151 се менува и гласи: "Осигурителното брокерско друштво и друштвото
за застапување во осигурувањето се должни да ја известуваат Агенцијата за
супервизија на осигурување за:
1) промени на податоците внесени во трговскиот регистар;
2) структурата и обемот на осигурително брокерските работи, односно работите на
застапување по одделни друштва за осигурување на квартална основа;
3) исполнување на обврските од членовите 134-е ставови (3) и (5), 148 став (4) и 150
на овој закон и
4) правни и економски, односи од членот 141 став (2) на овој закон."
Член 64
Насловот и членот 152 се менуваат и гласат: "Регистар на застапници во
осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери и
осигурителни брокерски друштва

(1)
Агенцијата за супервизија
закон, води регистар на:

Член 152
на осигурување,

во

согласност

со

овој
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1) осигурителни брокери и осигурително брокерски друштва овластени за
вршење на осигурително брокерски работи на територијата на Република
Македонија и
2)
застапници
во
осигурувањето
и
друштва
за
застапување
во
осигурувањето кои имаат лиценца, односно дозвола за вршење работи
застапување во осигурувањето.
(2)
Секое друштво за осигурување е должно да води регистар на
застапници
во
осигурувањето,
односно
друштва
за
застапување
во
осигурувањето со кои има склучено договор за застапување.
(3) Секое осигурително брокерско друштво е должно да води регистар на
осигурителни брокери кои се во работен однос во тоа осигурително
брокерско друштво.
(4)
Секое друштво за застапување во осигурувњето е должно да води
регистар на застапници во осигурувањето кои се во работен или друг
правен однос во тоа друштво за застапување.
(5) Регистрите од ставовите (1) до (4) на овој член се јавни."
Член 65
Насловот и членот 153 се менуваат и гласат: "Супервизија на работењето на
застапниците во осигурување, друштвата за застапување во осигурувањето,
осигурителните брокери и осигурително брокерски друштва
Член 153
(1) Супервизија на работењето на осигурителните брокери, осигурителните
брокерски друштва, застапниците во осигурувањето и друштвата за застапување
спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување.
(2) Одредбите од членовите 159, 160, 165 и 166 на овој закон соодветно ќе се
применуваат на спроведувањето на супервизијата од ставот (1) на овој член."
Член 66
Насловот и членот 154 се менуваат и гласат: "Прописи, спроведување обука и
испити за осигурителни брокери и
застапници во осигурување
Член 154
(1) Агенцијата за супервизија на осигурување поблиску ги пропишува:
1) условите за стекнување со, и испитување на стручната подготвеност
потребна за вршење на осигурително брокерски работи од членот 138 став
(1) точка 1 на овој закон;
2) условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност
потребна за вршење на работи на застапување во осигурување од членот
134-в став (2) точка 1 на овој закон;
3) прописите за методот на водење на регистарот од членот 152 на овој закон и
4) содржината на извештаите од членот 151 на овој закон, како и крајните рокови и
начини на поднесување на истите.
(2) Организирањето на обука и спроведувањето на испити за стручната
подготовка на кандидатите за вршење на осигурително брокерски работи и
работи на застапување во осигурување, согласно со членовите 138 став
(1) точка 1 и 134-в став (2) точка 1 од овој закон, спроведува Агенцијата
за супервизија на осигурување или од неа овластен орган."
Член 67
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По членот 154 се додаваат два нови члена 154-а и 154-б, кои гласат: "Обврски за
давање информации од страна на застапникот во осигурување и
осигурителниот брокер Член 154-а
(1) Застапникот
во
осигурувањето,
односно
осигурителниот
брокер
е
должен пред склучување на договорот за осигурување, како и при
продолжување
на
истиот
на
осигуреникот
да
му
ги
даде
следниве
информации:
1) име, презиме и адреса;
2) регистарот во кој е приј авен и начинот на негова проверка;
3) друштвото за застапување во осигурувањето, односно осигурителното брокерско
друштво во кое работи;
4) дали поседува сам или друштвото за застапување во осигурувањето, односно
осигурителното брокерско друштво во кое работи повеќе од 10% од акциите со право
на глас во друштвото за осигурување со кое се склучува договорот за осигурување;
5) дали друштвото за осигурување со кое се склучува договорот за осигурување или
со него поврзано лице поседува повеќе од 10% од акциите со право на глас во
друштвото за застапување во осигурувањето, односно осигурителното брокерско
друштво и
6) податоци за можност од вонсудска постапка за решавање на спорови меѓу
договорувачите на осигурувањето.
(2) Осигурителниот брокер е должен анализата од членот 140 став (2) на овој закон
да ја изготви врз основа на соодветно голем број на договори за осигурување достапни
на пазарот кои му овозможуваат давање на препораки согласно со стручни
критериуми, со цел договорувачот на осигурувањето преку склучување на договорот
да ги оствари своите потреби.
(3) Осигурителниот брокер пред склучување на договорот е должен
врз основа на
податоци добиени од договорувачи на осигурување, односно осигуреници да ги
одреди потребите
и желбите
како и причините за давање
на
совет
на
договорувачот
на осигурувањето, односно осигуреникот, а кои се врзани со
договорот за осигурување. Начин на давање информации од страна на застапникот во
осигурување и
осигурителниот брокер
Член 154-б
(1)
Податоците од членот 154-а на овој закон на договорувачот на
осигурувањето се даваат:
1)во пишана форма или на друг траен медиум кој е достапен на договорувачот на
осигурувањето;
2) на начин кој е разбирлив за договорувачот на осигурувањето и
3) на македонски јазик освен доколку поинаку не е договорено.
(2) По исклучок на ставот (1) од овој член податоците може да се даваат и усно на
барање на договорувачот на осигурувањето во случај кога е потребно веднаш да се
договори осигурително покритие.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член податоците од ставот (2) на овој член
мораат да се дадат непосредно по склучување на договорот за осигурување."
Член 68
Насловот и членот 155 се менуваат и гласат:
"Осигурително брокерски друштва од земји членки
Член 155

25

(1) Осигурително брокерско друштво од земја членка е правно лице со
седиште во земја членка кое има дозвола за вршење на осигурителни
брокерски работи од соодветен надлежен орган на таа земја.
(2)
Осигурително брокерско друштво од земја членка може да врши
осигурителни брокерски работи во Република Македонија, преку филијали
или директно.
(3) Одредбите од членовите 135 до 144 и 151 на овој закон соодветно се
применуваат на осигурително брокерски друштва од ставот (1) на овој
член на осигурителните брокерски работи кои друштвото ги врши на
територијата на Република Македонија."
Член 69
Насловот и членот 156 се менуваат и гласат: "Започнување со вршење
осигурително брокерски работи од осигурително
брокерски друштва од земји членки
Член 156
(1)
Осигурително брокерско друштво од членот 155 став (1) на овој
закон
кое
има
намера
да
врши
осигурително
брокерски
работи
на
територијата на Република Македонија е должно за својата намера да го
извести надлежниот орган за супервизија на земјата членка во која
друштвото има седиште.
(2) Надлежниот орган за супервизија од ставот (1) на овој член е должен
во рок од еден месец да го поднесе известувањето од ставот (1) на овој
член до Агенцијата за супервизија на осигурување.
(3)
Осигурителното
брокерско
друштво
може
да
почне
да
врши
осигурителни брокерски работи на територијата на Република Македонија во рок од
еден месец од денот на приемот на известувањето од надлежниот орган за супервизија
на земјата членка согласно со ставот (2) од овој член.
(4)
Одредбите од овој член соодветно се применуваат и на вршење осигурително
брокерски работи од страна на осигурителни брокери -физички лица во Република
Македонија.
(5)
Надлежните органи на земјите членки се должни меѓусебно да разменуваат
податоци и информации кои се однесуваат на осигурителните брокери и
осигурителните брокерски друштва, посебно во случаи кога против нив се одредени
мерки поради непочитување на прописите на државата во која вршат осигурителни
брокерски работи."
Член 70
По членот 156 се додава нов член 156-а, кој гласи:
"Вршење осигурително брокерски работи во земји членки
Член 156-а
(1) Осигурително
брокерско
друштво
кое
има
дозвола
за
вршење
осигурителни брокерски работи може да врши осигурителни брокерски
работи на територијата на земја членка, преку филијала или директно,
доколку ги исполнува условите предвидени со прописите на таа земја
членка.
(2) Осигурително брокерско друштво кое има намера да започне да врши
осигурителни брокерски работи на територијата на земја членка е должно
за својата намера да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
(3)
На барање на надлежниот орган на супервизија од земјата членка, Агенцијата за
супервизија на осигурување е должна во рок од еден месец да го поднесе
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известувањето од ставот (2) на овој член до надлежниот орган на супервизија на
земјата членка и за тоа да го извести осигурителното брокерско друштво.
(4)
Осигурителното брокерско друштво може да почне да врши осигурителни
брокерски работи на територијата на земјата членка во рок од еден месец од денот на
приемот на известувањето од Агенцијата за супервизија на осигурување од ставот (3)
на овој член. Осигурителното брокерско друштво може веднаш да почне да врши
осигурителни брокерски работи на територијата на земјата членка доколку
надлежниот орган за супервизија од земјата членка не побара известување од ставот
(2) на овој член."
Член 71
По членот 158 се додава нов Дел десетти-а и 20 нови члена 158-а, 158-б, 158-в,
158-г, 158-д, 158-ѓ, 158-е, 158-ж, 158-з, 158-ѕ, 158-и, 158-ј, 158-к, 158-л, 158-љ,
158-м, 158-н, 158-њ, 158-о и 158-п, кои гласат:
"ДЕЛ ДЕСЕТТИ-А АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИ
ГУРУВАЊЕТО
Глава 1 Статус на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Статус на
Агенцијата за супервизија на осигурување
Член 158-а
(1) Агенција
за
супервизија
на
осигурување
(во
натамошниот
текст:
Агенција) се основа како самостојно и независно регулаторно тело, со
јавни овластувања утврдени во овој закон.
(2) Агенцијата во рамките на своите надлежности и овластувања се грижи за законито
и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел за заштита на правата
на сопствениците и корисниците на осигурување.
(3) Агенцијата стекнува својство на правно лице со упис во регистарот на други
правни лица што се води во Централниот регистар на Република Македонија.
(4) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.
(5) Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија.
Надлежности на Агенцијата
Член 158-б
(1) Агенцијата ги има следниве надлежности:
1) спроведува супервизија на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски
друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурителните брокери,
застапниците во осигурувањето и Националното биро за осигурување;
2) издава и одзема дозволи, согласности и лиценци врз основа на овој закон и
другите закони во нејзина надлежност;
3) изрекува мерки на супервизија согласно со закон;
4) донесува подзаконски акти од областа на осигурувањето;
5) дава предлози за донесување на закони од областа на осигурувањето до
Министерството за финансии;
6) членува во органите на Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори
и во органите на Европскиот совет на осигурителни супервизори и супервизорски
органи на доброволното пензиско осигурување;
7) соработува со други надлежни супервизорски институции на финансискиот пазар
во Република Македонија;
8) го поттикнува развојот на осигурувањето во Република Македонија;
9) ја развива свеста на јавноста за улогата на осигурувањето и улогата на
супервизијата на осигурувањето и
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10) врши други работи согласно со закон.
(2) Подзаконските акти кои ги донесува Агенцијата се објавуваат во "Службен весник
на Република Македонија".
Статут на Агенцијата
Член 158-в
Агенцијата донесува Статут со кој се уредува внатрешната организација,
управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите
за вработување во Агенцијата, како и други прашања од значење за работењето на
Агенцијата.
Одговорност на Агенцијата
Член 158-г
(1) Агенцијата не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на
податоците содржани во кварталните и годишните извештаи на друштвата
за осигурување доставени до Агенцијата и до јавноста.
(2)
Членовите на Советот на експерти и вработените во Агенцијата не
одговараат за штетата што настанала во работењето под услов лицето да дејствувало
чесно и совесно.
(3) Штетата предизвикана поради незаконско работење на член на Советот на
експерти или лице вработено во Агенцијата се надоместува од средствата на
Агенцијата, според општите прописи за надоместок на штета.
(4) Во случај на судски спор во кој е тужен член на Советот на експерти или вработен
во Агенцијата поради извршување на неговите службени должности, Агенцијата
обезбедува правно застапување и ги покрива трошоците на одбраната.
(5) Ако со правосилна судска пресуда е утврдено дека член на Советот на експерти
или вработен во Агенцијата, со умисла или од небрежност извршил повреда на
работните задачи:
1)
членот на Советот на експерти или вработениот е должен да i ги
надомести на Агенцијата трошоците од ставот (4) на овој член и
2) не се применува ставот (3) од овој член, односно членот на Советот на
експерти или вработениот се одговорни за настанатата штета.
Глава 2 Органи на Агенцијата
Органи на Агенцијата Член 158-д
Органи на Агенцијата се Совет на експерти и директор на Агенцијата. Совет на
експерти
Член 158-ѓ
(1)
Советот на експерти на Агенцијата е составен од пет члена од кои
еден е претседател.
(2) Претседателот и четирите члена на Советот на експерти на Агенцијата
ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог
на Владата на Република Македонија.
(3)
Мандатот на членовите на Советот на експерти е пет години, со можност за уште
еден реизбор.
(4)
По исклучок од ставот (3) на овој член во првиот мандат на конституирање на
Советот на експерти претседателот и еден член се именуваат на пет години, два члена
се именуваат на четири години, а еден член се именува на три години. Кој од
членовите ќе биде именуван на пет, четири или три години одлучува Собранието на
Република Македонија врз основа на предлогот од Владата на Република Македонија
од ставот (2) на овој член.
(5)
Членовите на Советот на експерти можат да бидат разрешени од
страна на Собранието на Република Македонија и пред истекот на
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мандатот, само во случај на исполнување на најмалку еден од условите
предвидени во членот 158-з од овој закон.
(6)
Кога некој член на Советот на експерти ќе престане да ја врши
должноста пред истекот на мандатот, на негово место се именува друго
лице со мандат до истекот на мандатот на членот на кој му престанува
вршењето на должноста.
(7) Претседателот и најмалку двајца членови на Советот кои врз основа на
предлогот од Владата на Република Македонија од ставот (2) на овој член
ги определува Собранието на Република Македонија, се професионално
ангажирани во Агенцијата со полно работно време и не можат да имаат друга функција
и да бидат вработени на друго работно место или да добиваат друг надоместок освен
плата и други додатоци на плата, согласно со Законот за работните односи и
колективниот договор, како и надоместоци од повремени едукативни и авторски
хонорари.
Услови за избор на членовите на Советот на експерти
Член 158-е
(1) За член на Советот на експерти на Агенцијата може да се избере лице
кое ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да има завршено високо образование и
3) да е признат експерт во областа на осигурувањето, финансиите или трговското
право и да има најмалку пет години работно искуство во областа на осигурувањето или
финансиите.
(2) За член на Советот на експерти на Агенцијата не може да се именува
лице:
1) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
2) на кое му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност;
3) кое е функционер кој раководи со државен орган или орган на државната управа;
4) кое е член на орган на управување, надзорен орган или лице вработено во друштво
за осигурување, осигурително брокерско друштво или друго правно лице над
кое супервизија спроведува Агенцијата;
5)
кое е акционер во друштво за осигурување, осигурително брокерско
друштво, друштво за застапување во осигурувањето или друго правно
лице над кое супервизија спроведува Агенцијата;
6) кое е член на органи на политичка партиј а и
7) кое е пратеник или лице кое врши друга должност на која е именуван од Владата
или Собранието на Република Македонија.
(3) Претседателот и членовите на Советот на експерти се должни својата
работа да ја извршуваат професионално и на начин на кој нема да ја
доведуваат во прашање независноста и самостој носта на Агенциј ата.
(4) Каков било облик на влијание врз работењето на Советот на експерти
кој би можел да влијае врз независноста и самостојноста на Агенцијата е
забранет.
(5)
Вработените во Агенцијата не смеат да бидат членови на органи на
друштвата за осигурување или други правни лица врз кои Агенцијата врши
супервизија и не смеат да вршат поединечни задачи за тие правни лица.
Права на претседателот, членовите на Советот на експерти,
директорот и вработените Член 158-ж
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(1) За време на вршењето на својата должност, претседателот и членовите на Советот
на експерти кои се професионално ангажирани во Агенцијата со полно работно време,
директорот и вработените во Агенцијата имаат право на плата, додатоци на плата и
други надоместоци согласно со Законот за работните односи и колективниот договор.
(2) Членовите на Советот на експерти кои не се професионално ангажирани во
Агенцијата имаат право на месечен надоместок и надоместок на други трошоци
утврдени со Статутот и другите акти на Агенцијата.
(3) Средствата за плата, додатоци на плата, месечен надоместок и другите
надоместоци на претседателот и членовите на Советот на експерти, директорот и
вработените во Агенцијата се обезбедуваат од средствата на Агенцијата утврдени со
годишниот финансиски план и истите мора да се во висина приближна со платите во
финансискиот сектор во Република Македонија, вклучувајќи ги платите во друштвата
за осигурување.
(4)
Претседателот, членовите на Советот на експерти кои се професионално
ангажирани во Агенцијата, директорот и вработените во Агенцијата немаат статус на
државни службеници.
(5)
Претседателот, членовите на Советот на експерти, директорот и вработените во
Агенцијата имаат право да вршат стручни и научни работи, како и да учествуваат во
работата на стручни или научни здруженија.
(6)
Претседателот и членовите на Советот на експерти, директорот и вработените
во Агенцијата за време на траењето на нивниот мандат, односно работен однос не
смеат да примаат никакви надоместоци или плаќања, да прифаќаат функција или
вработување или да даваат какви било услуги на субјектите врз кои спроведуваат
супервизија, како и лицата кои со нив се поврзани согласно со овој закон.
Разрешување на членовите на Советот на експерти на Агенцијата
Член 158-з
Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија
може пред истекот на мандатот за кој е именуван, да разреши член на Советот на
експерти или претседателот на Советот, ако:
1) самиот го побара тоа;
2) ја загуби работната способност;
3) ја прекрши обврската за заштита на доверливите податоци од членот 158-л на овој
закон;
4) неоправдано отсуствувал од три седници на Советот последователно или
неоправдано отсуствувал вкупно од пет седници во текот на една година и
5) доколку повеќе не ги исполнува условите од членот 158-е ставови (2) и (3) на овој
закон.
Надлежности на Советот на експерти Член 158-ѕ Советот на
експерти на Агенцијата:
1) донесува подзаконски акти согласно со овој закон и други закони;
2) одлучува за издавање или одземање на дозволи, давање или повлекување на
согласности, отстранување на незаконитости од спроведени супервизии и други
поединечни прашања за кои, согласно со закон, одлуките ги донесува Агенцијата,
освен ако поинаку не е пропишано во овој закон;
3) изрекува
мерки
спрема
друштва
за
осигурување,
осигурително
брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување и други правни и
физички лица врз кои согласно со закон, супервизија спроведува Агенцијата;
4) презема други мерки за спроведување на овој закон и другите прописи
кои се во нејзина надлежност;
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5) донесува Статут на Агенцијата;
6) донесува годишна сметка и финансиски план на Агенцијата;
7) донесува Тарифник;
8) донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и годишни
извештаи за работењето на Агенцијата;
9) донесува годишни планови за работа на Агенцијата и
10) врши други работи утврдени со закон и статут.
Одлучување на Советот на експерти во врска со донесувањето прописи
Член 158-и
(1) Советот на експерти одлучува на седници.
(2) Советот на експерти може да донесува одлуки од негова надлежност доколку на
седницата се присутни мнозинството од неговите членови.
(3) Одлуките на Советот на експерти се донесени доколку за истите гласале
мнозинство од присутните членови на седницата, со тоа што претседателот и
членовите на Советот на експерти не можат да се воздржат од гласање.
Директор на Агенцијата
Член 158-ј
(1)
Со
Агенцијата
раководи
директор.
Во
случај
на
отсуство
или
спреченост на директорот, директорот го заменува вработен во Агенцијата
именуван од Советот на експерти.
(2) Директорот на Агенцијата:
1) ја претставува и застапува Агенцијата пред трети лица;
2)
организира и обезбедува законско извршување на активностите од делокругот на
Агенцијата;
3)
го организира и раководи со работењето на Агенцијата, се грижи за стручно
усовршување на вработените во Агенцијата и за примање и отпуштање од работа на
вработените по претходно одобрение од мнозинството на членови на Советот;
4) учествува во работата на седниците на Советот на експерти, поднесува
извештаи
за
активностите
на
Агенцијата
во
периодот
меѓу
две
седници,
им
дава
упатства
на
вработените
во
Агенцијата
и
го
контролира нивното спроведување;
5) ги потпишува актите и решенијата на Агенцијата, за кои е овластен од
Советот на експерти;
6) го контролира спроведувањето на решенијата на Агенцијата и
7) врши други работи предвидени со овој закон, статутот или друг акт на Агенцијата.
Избор и разрешување на директорот
Член 158-к
(1) Директорот на Агенцијата го именува Советот на експерти по пат на јавен конкурс.
Мандатот на директорот изнесува пет години со право на уште еден реизбор.
(2) За директор на Агенцијата може да се избере лице кое ги исполнува
следниве услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да има завршено високо образование и
3) да е признат експерт во областа на осигурувањето, финансиите или трговското
право и да има најмалку пет години работно искуство во областа на осигурувањето или
финансиите.
(3) За директор на Агенцијата не може да се именува лице:
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1) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии,
против платниот промет и стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај;
2) на кое му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност;
3) кое е функционер кој раководи со државен орган или орган на државната управа;
4) кое е член на орган на управување, надзорен орган или лице вработено во друштво
за осигурување, осигурително брокерско друштво или друго правно лице над
кое супервизија спроведува Агенцијата;
5)
кое е акционер во друштво за осигурување, осигурително брокерско
друштво, друштво за застапување во осигурувањето или друго правно
лице над кое супервизија спроведува Агенцијата;
6) кое е член на органи на политичка партија и
7) кое е пратеник или лице кое врши друга должност на која е именуван од Владата
или Собранието на Република Македонија.
(4) Директорот на Агенцијата е должен својата работа да ја извршува професионално
и на начин на кој нема да ја доведе во прашање независноста и самостојноста на
Агенцијата.
(5) Каков било облик на влијание врз работењето на директорот кој би можел да
влијае врз независноста и самостојноста на Агенцијата е забранет.
(6)
Директорот на Агенцијата не смее да биде член на органи на
друштва за осигурување или други правни лица врз кои Агенцијата врши
супервизија и не смее да вршат поединечни задачи за тие правни лица.
(7) Директорот на Агенцијата ќе биде разрешен доколку:
- повеќе не ги исполнува условите од ставовите (3), (4), (5) или (6) на овој член;
- самиот го побара тоа;
- ја загуби работната способност и
- ја прекрши обврската за заштита на доверливите податоци од членот 158-л на овој
закон.
Заштита на доверливи податоци
Член 158-л
(1) Членовите на Советот на експерти, директорот и вработените во Агенцијата се
обврзани да ги чуваат како доверливи податоците кои се однесуваат на субјектите врз
кои Агенцијата врши супервизија и другите податоци поврзани со фактите и
околностите што ги дознале во текот на извршувањето на својата работа, со исклучок
на податоците кои, според одредбите на овој закон, се јавни. Обврската за заштита на
доверливи податоци постои и по истекот на нивната функција или вработување.
(2) Податоците добиени во текот на работењето во Агенцијата, може да им
бидат обелоденети само на:
1) вработените на Агенцијата и членовите на Советот на експерти заради
извршување на нивните службени обврски;
2) други органи надлежни за супервизија на финансиските институции во Република
Македонија, под услов Меморандумот за разбирање да овозможува обелоденување на
таквите податоци;
3) органи и институции за спроведување на законите;
4) надлежен суд и
5) осигурителни супервизори од други земји согласно со меморандумите
за разбирање или меѓународните договори.
Глава 3 Средства за работа Средства
за работа на Агенцијата Член 158-љ
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(1) Работењето на Агенцијата согласно со овој закон, се финансира од
надоместоци што Агенцијата ги наплатува од друштвата за осигурување,
осигурително
брокерските
друштва,
друштвата
за
застапување
во
осигурувањето и другите лица врз кои супервизија спроведува Агенцијата,
вклучувајќи ги следниве:
1)
годишен надоместок за спроведување супервизија на друштвата за
осигурување,
осигурително
брокерските
друштва
и
друштвата
за
застапување во осигурувањето во износ најмногу до 0,8% од вкупната
годишна бруто премија на друштвата за осигурување, односно вкупниот
годишен приход од провизии на осигурително брокерските друштва и
друштва за застапување во осигурувањето ;
2)
надоместоци за давање на дозволи за вршење на работи на осигурување и други
дозволи од членот 31 на овој закон;
3)
надоместоци за давање на дозволи за вршење на осигурителни брокерски работи
и работи на застапување во осигурувањето;
4)
надоместоци за давање на лиценци за осигурителен брокер и застапник во
осигурувањето;
5) надоместоци за давање на дозволи за вршење на работи на овластен актуар;
6) надоместоци за давање на согласности од членот 66 на овој закон;
7) надоместоци за изречени мерки на супервизија и
8) донации, заеми и друга финансиска и техничка помош.
(2)
Агенцијата донесува Тарифник со кој се утврдуваат содржината и
висината на надоместоците и давачките од ставот (1) на овој член.
Тарифникот се објавува во "Службен весник на Република Македонија".
(3)
Висината
на
надоместоците
утврдени
со
Тарифникот
треба
да
соодветствува со реалните трошоци потребни за извршување на услугите
на Агенцијата.
(4) Агенцијата ќе ги пропише начинот и роковите за уплата на надоместоците од
ставот (1) на овој член.
(5) Друштвата за осигурување и другите лица врз кои супервизија спроведува
Агенцијата се должни да ги уплаќаат надоместоците од ставот
(1) на овој член на посебна сметка на Агенцијата согласно со Тарифникот од ставот (2)
на овој член.
(6) Ако друштвото за осигурување не го плати надоместокот во рокот пропишан од
Агенцијата, Агенцијата со решение ќе изврши присилна наплата на надоместокот од
страна на друштвото за осигурување, согласно со прописите за извршување.
Резервен фонд на Агенцијата
Член 158-м
Доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи
над остварените трошоци, остварениот вишок на средства се распределува во
резервен фонд на Агенцијата во износ определен со финансискиот план на Агенцијата.
Покривање на загуба
Член 158-н
Доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата направи повеќе трошоци
во однос на остварените приходи, недостигот на средства се надоместува од
Резервниот фонд на Агенцијата.
Годишна сметка и финансиски план на Агенцијата
Член 158-њ
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(1)
Советот на експерти е должен најдоцна до 31 март во тековната
година
да
усвои
годишна
сметка
подготвена
согласно
со
меѓународните
стандарди
за
финансиско
известување
и
финансиски
план за наредната година.
(2) Пред донесувањето на финансискиот план, работењето на Агенцијата согласно
со овој закон се финансира согласно со одлука за привремено финансирање која ја
донесува Владата на Република Македонија на предлог на Советот на експерти.
(3) Годишната сметка на Агенцијата мора да биде ревидирана од страна на овластен
независен ревизор.
(4)
Агенцијата е должна да ја достави годишната сметка заедно со
мислењето и извештајот на овластениот ревизор, како и финансискиот
план до Собранието на Република Македонија во рок од десет дена од
денот на нивното донесување.
(5) Собранието на Република Македонија ги усвојува годишната сметка и
финансискиот план.
Извештај за состојбата на пазарот на осигурување
Член 158-о
(1) Агенцијата подготвува годишен извештај за состојбата и движењата на
пазарот на осигурување и ги доставува до Собранието на Република
Македонија за усвојување.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член мора да содржи податоци за обемот на
извршените работи на осигурување по класи на осигурување.
(3) Агенцијата е должна да го поднесе извештајот од ставот (1) на овој член до
Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 јуни во тековната година за
претходната деловна година.
(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на усвојувањето на извештајот од ставот (1)
на овој член, истиот го објавува на својата веб страница.
Годишен извештај
Член 158-п
(1)
Агенцијата подготвува годишен извештај за своето работење и го
доставува до Собранието на Република Македонија за усвојување.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член мора да содржи податоци за изречените
мерки на супервизија што ги презема Агенцијата во согласност со извршените
постапки за супервизија, дадените и одземените дозволи за вршење на работи на
осигурување и други дозволи и согласности дадени од Агенцијата, како и податоци за
соработката на Агенцијата со други домашни и странски супервизорски органи.
(3) Агенцијата е должна да го поднесе извештајот од ставот (1) на овој член до
Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 јуни од тековната година за
претходната деловна година.
(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на усвојувањето на извештајот од ставот (1)
на овој член, истиот го објавува на својата веб страница."
Член 72
Во членот 160 став (1) точка 2 зборот „годишна" се брише. По ставот (3) се
додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Агенцијата може да спроведе супервизија на друштвата за осигурување со или без
претходна најава, по своја оцена и како дел од редовното работење на Агенцијата."
Член 73
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Членовите 161 и 162 се бришат.
Член 74
Во членот 163 став (1) точката 4 се менува и гласи: "4) капитални вложувања на
друштвото за осигурување кај друго правно лице кои изнесуваат помалку од 10% од
капиталот на друштвото за осигурување, како и секое натамошно вложување во тоа
правно лице;".
Точката 9 се менува и гласи: "9) измена на Актите на деловната политика во
однос на класите на осигурување наведени во членот 5 точки 2 и 10 од овој закон; ".
Член 75
Во членот 164 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: "4) посебна
управа;".
Член 76
Во членот 165 став (1) по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи: "9)
друштвото за осигурување ги прекршува правилата при назначување на овластен
актуар;".
Точката 9 станува точка 10.
Член 77
Во членот 167 став (1) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: "4) ќе ја
ограничи висината на ризикот до кој друштвото може да склучува договори за
осигурување;".
Точките 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 5, 6, 7, 8 и 9.
Во ставот (2) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: "3) не ги
реосигурува обврските од договорите за осигурување над износот на максимално
покритие согласно со членот 99 став (1) од овој закон;".
Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.
По точката 4 која станува точка 5 се додава нова точка 6, која гласи: "6) го
вложува капиталот спротивно на членот 73 од овој закон;".
Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат соодветно точки 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
Член 78
По членот 168 се додаваат седум нови члена 168-а, 168-б, 168-в, 168-г, 168-д,
168-ѓ и 168-е, кои гласат:
"Условно одземање на дозволата за вршење работи на осигурување
Член 168-а
(1)
Со Решението за одземање на дозвола за вршење работи на
осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување може да донесе и
одлука
дека
нема
да
ја
одземе
дозволата
за
вршење
работи
на
осигурување доколку друштвото за осигурување во рокот определен од
Агенцијата, кој не може да биде пократок од шест месеца, нема да направи
неправилности и незаконитости поради кои се одзема дозволата.
(2) Во случај кога Агенцијата со решението од ставот (1) на овој член ќе
одреди условно одземање на дозволата, Агенцијата во решението може да
определи и дека ќе ја одземе дозволата за вршење работи на осигурување
и во случај кога друштвото за осигурување во определениот рок од
ставот
(1)
на
овој
член
не
ги
отстрани
неправилностите
и
незаконитостите, односно не ги спроведе дополнителните мерки поради
кои е донесено решение за условно одземање на дозволата.
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Посебна управа
Член 168-б
(1) Агенцијата ќе донесе одлука за воведување на посебна управа над
друштво за осигурување во следниве случаи:
1) ако на друштвото за осигурување му се одредени дополнителни мерки од членот
167 ставови (1) и (3) на овој закон, а друштвото за осигурување во роковите
определени од Агенцијата не започнало нивно спроведување, односно не ги спровело;
2) ако друштвото за осигурување, и покрај спроведените дополнителни мерки сепак
не го обезбедило потребното ниво на маргина на солвентност согласно со членот 75
или 76 од овој закон и
3)
ако натамошното работење на друштвото би можело да ја загрози
ликвидноста
и
солвентноста
на
друштвото,
односно
сигурноста
на
осигурениците.
(2) Со одлуката за воведување на посебна управа Агенцијата ќе одреди
рок на траење на посебната управа.
(3) Со одлуката за воведување на посебна управа Агенцијата ќе определи два или
повеќе посебни управители како членови на посебната управа на друштвото за
осигурување со поединечни надлежности во рамките на посебната управа.
(4) Одлуката за воведување на посебна управа се запишува во Централниот
регистар на Република Македонија заедно со соодветната промена на лицата
овластени за застапување на друштвото за осигурување.
(5) Предлог за упис на податоците од ставот (4) на овој член во Централниот
регистар на Република Македонија се поднесува во рок од три дена од денот на
приемот на одлуката за воведување на посебна управа од страна на Агенцијата. Кон
предлогот за упис задолжително се поднесува и одлуката на Агенцијата.
Правни последици на посебна управа
Член 168-в
(1) За време на траење на посебната управа надлежностите на надзорниот
одбор ги презема Агенцијата за супервизија на осигурување.
(2)
По исклучок на ставот (1) од овој член, Агенцијата има право да
им дава на посебните управители упатства кои се задолжителни за
управителите.
(3) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на членовите на органот на
управување се однесуваат и на посебните управители, освен доколку Агенцијата
поинаку не одреди.
(4) Со денот на донесувањето на одлуката за воведување посебна управа над
друштво за осигурување, престануваат сите надлежности на органот на управување,
надзорниот орган и Собранието, освен надлежностите од членот 168-ѓ на овој закон.
Овластувања за време на траење на посебна управа
Член 168-г
(1) Членовите на органот на управување се должни на посебната управа да и
овозможат пристап до целокупната документација на друштвото за осигурување, како
и да подготват извештај за примопредавање на работите.
(2) Членовите на органот на управување се должни на посебната управа или на
поединечен посебен управител да му ги дадат сите потребни објаснувања, односно
дополнителни известувања за работењето на друштвото за осигурување.
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(3) Посебниот управител има право да отстрани лице кое му оневозможува
спроведување на работењето, а во зависност од околностите може да побара и помош
од надлежниот орган за внатрешни работи.
Извештаи на посебната управа
Член 168-д
(1) Посебната управа е должна најмалку еднаш на три месеца да достави до
Агенцијата за супервизија на осигурување извештај за финансиската состојба на
друштвото за осигрување над кое е воспоставена посебна управа.
(2) Посебната управа е должна во рок од девет месеца од денот на нејзиното
именување да достави до Агенцијата извештај за финансиската состојба на друштвото
за осигурување над кое е воспоставена посебна управа, заедно со оцена за
стабилноста на друштвото и можноста за негово натамошно работење, кој ќе содржи:
1) оцена и последици од преземање на загубите на друштвото од страна на
акционерите на друштвото;
2) можност за алокација и дисперзија на останатата загуба на друштвото;
3) непредвидени трошоци кои можат да влијаат на обврските на друштвото;
4) оцена на можните мерки за отстранување на финансиските потешкотии на
друштвото, вклучувајќи пренос на договорите за осигурување со процена на
трошоците за тој пренос и
5) процена на условите за отворање на ликвидација, односно стечај над друштвото
за осигурување.
Зголемување на акционерскиот капитал заради подобрување на финансиската
стабилност на друштвото Член 168-ѓ
(1)
Доколку од извештајот на посебната управа Агенцијата процени дека
заради
обезбедување
на
потребното
ниво
на
маргина
на
солвентност,
односно
заради
отстранување
на
причините
за
неликвидност, односно несолвентност на друштвото е потребно да се
зголеми акционерскиот капитал на друштвото, Агенцијата ќе i наложи на
посебната управа да свика Собрание на акционери на кое ќе се предложи
донесување на решение за зголемување на акционерскиот капитал.
(2) Посебната управа е должна да свика Собрание на акционери од ставот
(1) на овој член во рок од осум дена од денот на примањето на налогот од
страна на Агенцијата од ставот (1) на овој член.
(3)
Во повикот за одржување на Собрание на акционери акционерите
мора да бидат запознаени со правните последици од членот 169 на овој
закон.
Процена на резултатите на посебната управа Член
168-е
(1) Агенцијата е должна да изврши процена на резултатите на посебната
управа најмалку еднаш во три месеца.
(2) Агенцијата е должна да ги прифати конечните резултати на посебната
управа во рок од три месеца од приемот на извештајот од членот 168-д на
овој закон.
(3) Доколку Агенцијата процени дека за време на траење на посебната управа
финансиската состојба на друштвото се подобрила до таа мера што друштвото за
осигурување го обезбедило потребното ниво на маргина на солвентност од членот 75
или 76 на овој закон, Агенцијата ќе донесе одлука за престанок на посебната управа и
отповикување на посебните управители.
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(4) Доколку Агенцијата процени дека за време на траење на посебната управа
финансиската состојба на друштвото се подобрила и друштвото за осигурување не го
обезбедило потребното ниво на маргина на солвентност од членот 75 или 76 на овој
закон, Агенцијата ќе донесе одлука за отворање на ликвидација над друштвото за
осигурување, односно одлука за утврдување услови за отворање на ликвидација.
(5) Во случај од ставот (4) на овој член Агенцијата може да донесе одлука за
продолжување на посебната управа најмногу за уште шест месеца доколку не постојат
услови за отворање на стечајна постапка, односно ако Агенцијата процени дека
друштвото за осигурување во следните шест месеца ќе го обезбеди потребното ниво на
маргина на солвентност."
Член 79
Во членот 200 став (1) по зборовите: "работи на осигурување" се додаваат
зборовите: "работи на застапување во осигурување".
Член 80
Во членот 217 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: "(2)
Решенијата на Агенцијата се конечни." Ставот (2) кој станува став (3) се
менува и гласи:
"(3) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор до
надлежен суд."
Ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (4) и (5) се бришат.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: "најмалку еден дневен весник" се
заменуваат со зборовите: "Службен весник на Република Македонија".
Член 81
Во членот 218 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: "(2) Решенијата на
Агенцијата се конечни." Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
"(3) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор до
надлежен суд." Ставовите (3) и (4) се бришат.
Член 82
Во членот 220 зборот "Правилникот" се заменува со зборот "Тарифникот".
Член 83
Во членот 222 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: "(4) Решението на
Агенцијата со кое се одбива барањето е конечно." Ставот (4) кој станува став (5) се
менува и гласи:
"(5) Против решението со кое се одбива барањето може да се поведе управен спор
пред надлежен суд." Ставот (5) се брише.
Член 84
Во членот 223 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: "(8)
Решението на Агенцијата со кое се отфрла барањето е конечно." Ставот (8) кој станува
став (9) се менува и гласи:
"(9) Против решението со кое се одбива барањето може да се поведе управен спор
пред надлежен суд." Ставот (9) се брише.
Член 85
Во членот 224 став (4) зборовите: "најмалку еден дневен весник" се заменуваат
со зборовите: "Службен весник на Република Македонија".
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Член 86
По членот 235 се додаваат три нови члена 235-а, 235-б и 235-в, кои гласат:
"Прекршочен орган
Член 235-а
(1) За прекршоците утврдени во членот 237 од овој закон прекршочна постапка води
и прекршочна санкција изрекува Агенцијата за супервизија на осигурување (во
натамошниот текст: Прекршочен орган).
(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја
води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна
комисија) формирана од вработени лица во Агенцијата за супервизија на осигурување
кои ги именува Советот на експерти на Агенцијата.
(3) Советот
на
експерти
со
подзаконски
акт
го
определува
бројот,
потребниот степен на стручна подготовка и работно искуство на членовите
на Прекршочната комисија.
(4) Членовите на Прекршочната комисиј а се избираат за времетраење од
пет години со право на реизбор.
(5) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само
дипломиран правник со положен правосуден испит.
(6)
Прекршочната комисија донесува одлуки за прекршоците од овој закон и за
изрекување прекршочни санкции.
(7)
Прекршочната комисија донесува Деловник за својата работа кој претходно е
одобрен од Советот на експерти на Агенцијата.
(8)
Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна
санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот
суд.
Работа на Прекршочната комисија
Член 235-б
(1) Член на Прекршочната комисија може да се разреши:
1) со истекот на времето за кое е именуван за член;
2) по негово барање;
3) со исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон;
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело;
5) ако му се утврди трајна неспособност;
6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната
постапка со правосилна одлука;
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во
Прекршочната комисиј а и
8) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случај за кој решава
Прекршочната комисија.
(2)
Предлог за разрешување на член на Прекршочната комисија за случаите од
ставот (2) точки 3 до 8 на овој член поднесува претседателот на Прекршочната
комисија до Советот на експерти на Агенциј ата.
(3)
Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема
дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.
(4) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на
Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и
самостојно убедување.
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(5) Прекршочната комисија одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на
членови.
(6) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците,
изречените прекршочни санкции и донесените одлуки на начин пропишан од Советот
на експерти на Агенцијата во согласност со министерот кој раководи со органот
надлежен за вршење на работите од областа на правдата.
(7) Со актот од ставот (6) на овој член се пропишува и начинот на пристап
до информациите кои се содржани во евиденцијата.
(8) Членовите на Прекршочната комисија имаат право на награда за
својата работа во Прекршочната комисија што ја определува Советот на
експерти на Агенцијата која треба да биде разумна и соодветна на
значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.
Посредување
Член 235-в
(1) За прекршоците утврдени во членот 237 од овој закон, овластените лица на
Агенцијата за супервизија на осигурување, во рамките на своите овластувања, на
сторителот на прекршокот му нудат посредување и постигнување согласност со која
сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, другите давачки или да ги
острани последиците од прекршокот.
(2) Постапката за посредување се покренува со доставување на понуда од страна на
овластено лице на Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од осум дена од
денот кога е констатирано сторувањето на прекршокот.
(3) Сторителот на прекршокот е должен во рок од три дена од денот на приемот на
понудата од ставот (2) на овој член да даде писмена согласност за покренување на
постапка на посредување.
(4) Овластените лица на Агенцијата за супервизија на осигурување за случаите од
ставот (3) на овој член составуваат записник во кој се констатира согласноста на двете
страни за покренување на постапка за посредување на кој се потпишува и сторителот
на прекршокот.
(5) Согласноста за посредувањето треба да се постигне во рок од осум дена од денот
кога е започната постапката за посредување.
(6)
Постапката за посредување се води пред комисија за посредување
составена формирана од вработени лица во Агенцијата за супервизија на
осигурување кои ги именува Советот на експерти на Агенцијата.
(7) Советот на експерти со подзаконски акт го определува бројот, потребниот степен
на стручна подготовка и работно искуство на членовите на комисијата за
посредување.
(8) Комисијата за посредување работи на седници на кои задолжително
присуствуваат претставници на сторителот на прекршокот.
(9) Комисијата за посредување е должна да ја започне постапката на комисијата во
рок од 24 часа од денот кога е пристигнато барањето од ставот (2) на овој член.
(10) За склучената согласност по посредувањето се составува спогодба
во која се констатира согласноста на двете страни.
(11) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот,
а особено:
1) висината и начинот на плаќање на глобата;
2) висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и
3)
мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани
последиците од прекршокот.
(12) Спогодбата од ставот (10) на овој член има сила на извршна исправа.
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(13) Советот на експерти на Агенцијата донесува деловник и трошковник
за работа на комисијата за посредување. Висината и видот на трошоците
утврдени
во
трошковникот
се
определуваат
врз
основа
на
реалните
трошоци што ги има Агенцијата за супервизија на осигурување заради
обезбедување на работа на комисијата за посредување.
(14) Членовите во комисијата за посредување имаат право на награда за
својата работа во комисијата која треба да биде разумна и соодветна на
значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.
(15) Комисијата
за
посредување
е
должна
да
води
евиденција
за
поведените постапки за посредување и за нивниот исход.
Член 88
Членот 236 се менува и гласи:
"Прекршоци за кои е надлежен судот Член
236
(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на друштво за осигурување, ако:
1) врши активности спротивно на членовите 3, 4 и 6 од овој закон;
2)
врши работи на осигурување за класи на осигурување за кои нема
дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот
33 став (1) од овој закон;
3) започне да врши работи на осигурување кај земја членка спротивно на
членот 54 од овој закон;
4)
основа филијала во странска земја без дозвола од Агенцијата за супервизија на
осигурување согласно со членот 58 став (2) од овој закон;
5)
ако ги прекршува обврските за чување на доверливи податоци согласно со
членот 108 од овој закон;
6) овозможи вршење на работи на застапување во осигурувањето од
страна на лице кое нема лиценца, односно дозвола спротивно на одредбите од
членовите 134-в став (1) и 134-д став (1) на овој закон;
7) работи спротивно на одредбите од членот 144 на овој закон;
8) одбие да соработува со Агенцијата за супервизија на осигурување при
спроведување на супервизија и не ја даде на увид целокупната документација
согласно со членот 160 од овој закон и
9)
не
постапува
по
решение
на
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување во предвидениот рок.
(2)
Глоба
во
износ
од
10.000
до
15.000
евра
во
денарска
противвредност
ќе
му
се
изрече
за
прекршок
на
осигурително
брокерско
друштво
односно
на
друштво
за
застапување
во
осигурувањето, ако:
1) работи спротивно на одредбите од членовите 135 до 153, 154-а, 154-б,
156 став (1) и 156-а став (2) на овој закон;
2) работи спротивно на одредбите од членовите 134-а ставови (3) и (4),
134-б став (1), 134-е ставови (3), (4), (5) и (6), 134-ж ставови (1) и (2),
134-з ставови (5), (6) и (8), 134-и став (1) и 134-ј став (2) на овој закон и
3)
не
постапува
по
решение
на
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување во предвидениот рок.
(3) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе
му се изрече за прекршок на осигурителен брокер односно на застапник во
осигурувањето, ако:
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1) работи спротивно на одредбите од членовите 49 до 52 на овој закон;
2) работи спротивно на одредбите од членовите 135 до 144, 154-а и 154-б на овој
закон и
3) работи спротивно на одредбите од членовите 134, 134-б ставови (1) и (2) и 134-и
став (4) на овој закон.
(4)
Глоба
во
износ
од
10.000
до
15.000
евра
во
денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:
1) врши работи на осигурување спротивно на забраната од членот 8 на овој закон;
2) врши дејност застапување во осигурувањето спротивно на одредбите од членот
134-д став (1) на овој закон;
3)врши осигурително брокерски работи спротивно на одредбите од членот 145 став (1)
на овој закон;
4) се осигура во странство спротивно на членот 2 од овој закон.
5) стекне акции во друштво за осигурување без претходна согласност од
Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 18 ставови
(1) и (2) од овој закон;
6) не ја извести Агенциј ата согласно со членот 18 став (7) од овој закон и
7) не постапува по решение на Агенцијата за супервизија на осигурување во
предвидениот рок.
(5) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече
за прекршок на банката, брокерското друштво или берзата, доколку постапи
спротивно на одредбите од членот 18 став (3) или членот 134-ж ставови (3) и (4) на
овој закон.
(6) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршокот од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член и на одговорното лице
во друштвото
за
осигурување, осигурително брокерското друштво,
друштвото за застапување во осигурувањето или друго правно лице.
(7) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе
му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:
1) врши работи на осигурување спротивно на забраната од членот 8 на овој закон;
2) не ја извести Агенцијата согласно со членот 18 став (7) од овој закон;
3)
ако ги прекршило обврските за чување на доверливи податоци
согласно со членот 108 од овој закон;
4) врши работи на застапување спротивно на членот 134-в од овој закон и
5) врши осигурително брокерски работи спротивно на забраната од членот 136 став
(2) на овој закон.
(8) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршок на ревизор ако веднаш не ја извести Агенцијата за супервизија на
осигурување за околностите од членот 130 на овој закон.
(9) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршок на овластениот актуар ако веднаш не ја извести Агенцијата за
супервизија на осигурување за околностите од членот 116 став (8) на овој закон.
(10) Покрај парична казна за прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)
и (9) на овој член, ќе се изрече забрана за вршење на должност на одговорното лице
во друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштво, друштвото за
застапување во осигурувањето или друго правно лице.
(11) Надлежен орган за изрекување на прекршочни санкции од ставовите (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) на овој член е надлежниот суд.
(12) Кога прекршокот од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член
е сторен исклучиво сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист,

42

надлежниот суд може да изрече глоба во висина
противвредност.

од

25.000

евра

во денарска

Член 88
Членот 237 се менува и гласи:
"Прекршоци за кои е надлежна Агенцијата
Член 237
(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на друштво за осигурување, ако:
1) не ја одржува вредноста на акционерскиот капитал согласно со членот 15 став (6)
од овој закон;
2) работи спротивно на одредбите од членовите 49 до 52 на овој закон;
3)
не изготвува план за работа и не го доставува до Агенцијата за
супервизија на осигурување согласно со членот 38 став (4) од овој закон;
4) изврши измени без да добие согласност согласно со членот 66 од овој закон;
5) не формира резерви на сигурност согласно со членот 70 од овој закон;
6) не го одржува потребното ниво на маргина на солвентност согласно со членот 75
или 76 од овој закон;
7) не издвои средства кои ги покриваат техничките резерви согласно со членот 80 од
овој закон и не ги вложува средствата кои ги покриваат техничките резерви, согласно
со членовите 86 до 89 од овој закон;
8) не издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, или не управува со
средствата кои ја покриваат математичката резерва, согласно со членовите 90 до 98 од
овој закон;
9) не ги реосигура обврските од договорите согласно со членот 99 од овој
закон;
10) не
ја
известува
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување
за
податоците согласно со членот 104 од овој закон;
11) не воспоставуваат и одржуваат бази на податоци согласно со членот 109 став (2)
на овој закон;
12) не назначи овластен актуар во рок од два месеца од денот на упис на друштвото
во трговскиот регистар согласно со членот 113 став (1) од овој закон;
13) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за разрешување на
овластениот актуар согласно со членот 115 став (4) од овој закон;
14) не води трговски книги и не изготвува годишни извештаи согласно со членовите
117 до 121 од овој закон, или работи спротивно на прописите донесени врз основа на
членот 122 од овој закон;
15)
не
поднесе
годишна
сметка
до
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување во предвидениот рок согласно со членот 120 став (1) од
овој закон;
16) не ја организира внатрешната ревизија согласно со членовите 123 до
128 од овој закон;
17) деловните биланси и годишниот извештај не ги поднесе на ревизија, и не ги
достави до Агенцијата за супервизија на осигурување во предвидениот рок согласно
со членот 129 од овој закон;
18) не ја известува Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 163
од овој закон;
19) не достави извештај до Агенцијата за супервизија на осигурување во
согласност со членот 168-д став (1) од овој закон и
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20) не ги достави потребните информации од членот 168-д став (2) на овој
закон.
(2)
Глоба
во
износ
од
10.000
до
15.000
евра
во
денарска
противвредност
ќе
му
се
изрече
за
прекршок
на
осигурително
брокерско
друштво,
односно
на
друштво
за
застапување
во
осигурувањето
ако
не
ја
известува
Агенцијата
за
супервизија
на
осигурување согласно со членот 151 од овој закон, во рокови и на начин
согласно со прописите донесени врз основа на членот 154 став (1) точка 3
од овој закон.
(3) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе
му се изрече за прекршок на член на органот на управување или
надзорниот орган на друштвото за осигурување, ако:
1) не го извести надзорниот орган на друштвото за осигурување согласно со членот
26 од овој закон;
2) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 30
став (3) од овој закон;
3) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 163
став (2) од овој закон и
4) на посебната управа не i овозможи пристап до целокупната документација на
друштвото за осигурување согласно со членот 168-г ставови (1) и (2) од овој закон;
(4) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе
му се изрече за прекршокот од ставовите (1) и (2) на овој член и на
одговорното лице во друштвото за осигурување, осигурителното брокерско
друштво, односно друштвото за застапување во осигурувањето.
(5) Покрај глобата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе се изрече
прекршочна
санкција
забрана
за
вршење
на
должност
на
одговорното
лице
во
друштвото
за
осигурување,
осигурителното
брокерско друштво, односно друштвото за застапување во осигурувањето
најмногу во траење од еден месец.
(6) Надлежен орган за изрекување на прекршочни санкции од ставовите
(1), (2), (3), (4) и (5) на овој член е Прекршочната комисија.
Член 89 Членовите 238, 239, 240, 241, 242 и 243 се бришат.
Член 90
Во членот 244 по зборовите: "осигурително брокерско друштво" се додаваат
зборовите: "односно друштво за застапување во осигурувањето". По членот 244 се
додаваат три нови члена 244-а, 244-б и 244-в, кои гласат:
"Член 244-а
Одговорно лице во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво,
друштво за застапување во осигурување или друго правно лице кое на Агенцијата ќе
i достави невистинити и неточни податоци од значење за спроведување на
супервизијата или кое не постапува по решение на Агенцијата во предвидениот рок,
ќе се казни за кривично дело со казна затвор од три месеца до пет години.
Член 244-б
Одговорно лице во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво,
друштво за застапување во осигурување или друго правно лице кое врши работи на
осигурување, осигурително брокерски работи или работи на застапување во
осигурувањето без дозвола од Агенцијата, ќе се казни за кривично дело со казна
затвор од три месеца до пет години.
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Член 244-в
Овластен актуар или ревизор, кој спротивно на одредбите од овој закон, и даде
мислење на Агенцијата врз основа на невистинити факти и докази, ќе се казни за
кривично дело со казна затвор од една до две години."
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Воспоставување на Агенцијата
Член 91
Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија
во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон ќе именува претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата.
Советот на експерти на Агенцијата е должен во рок од 30 дена од денот на
неговото именување од страна на Собранието на Република Македонија да донесе
Статут и Правилник за организација и систематизација на работни места во Агенцијата
за супервизија на осигурување.
Советот на експерти е должен во рок од 30 дена од денот на неговото именување
да распише конкурс за избор на директор.
Советот на експерти е должен да достави барање за упис на Агенцијата во
регистарот на други правни лица што се води во Централниот регистар на Република
Македонија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на Статутот.
Од денот на влегувањето во сила на овој закон до денот на започнувањето со
работа на Агенцијата сите неопходни работи кои се однесуваат на организационо и
техничко воспоставување на Агенцијата ги врши Министерството за финансии.
За извршување на активностите од ставот 5 на овој член Министерството за
финансии потребните средства ги обезбедува од Буџетот на Република Македонија.
Агенцијата започнува со работа на 1 септември 2007 година.
До денот на започнувањето со работа на Агенцијата, надлежностите утврдени со
овој закон кои се во надлежност на Агенцијата, ги извршува Министерството за
финансии.
Вработените во Министерството за финансии кои вршат работи од областа на
супервизијата и системот на осигурување, како и други вработени во Министерството
за финансии за кои министерот за финансии ќе издаде согласност и со чие работење
ќе се обезбеди непречено извршување на работите на супервизија на осигурување,
согласно со Законот за работните односи се преземаат во Агенцијата со денот на
започнувањето со работа на Агенцијата. Преземените работници се распределуваат на
работни места кои одговараат на нивните квалификации и работното искуство.
Средствата за плати и други надоместоци за плати за лицата од ставот 9 на овој
член кои се предвидени во Буџетот на Република Македонија до крајот на периодот
предвиден во Одлуката за привремено финансирање се пренесуваат на сметка на
Агенцијата за супервизија на осигурување со денот на започнувањето со работа на
Агенцијата.
Имотот, опремата, средствата за работа, предметите, архивата и другиот
регистраторен материјал, кој е во функција на вршење на надлежностите на
Агенцијата, согласно со овој закон, се пренесуваат во Агенцијата со денот на
започнувањето со работа на Агенцијата. Начинот на нивното пренесување го утврдува
и спроведува посебна комисија формирана од министерот за финансии.
Донесување на прописи
Член 92
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Агенцијата за супервизија на осигурување ќе ги донесе прописите чие донесување е
утврдено со овој закон во рок од една година од денот на започнувањето со работа на
Агенцијата.
Постапки
Член 93
Сите постапки за добивање дозволи, согласности, лиценци и одобренија кои се
покренати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат во
согласност со одредбите од овој закон.
Постапките кои ќе ги води Министерството за финансии по денот на
влегувањето во сила на овој закон, а кои согласно со овој закон се во надлежност на
Агенцијата, а кои нема да бидат завршени до денот на започнувањето со работа на
Агенцијата, продолжува да ги води Агенцијата.
Право на жалба
Член 94
Жалба против решенија донесени од страна на Министерството за финансии, во
периодот по влегувањето во сила на овој закон до започнувањето со работа на
Агенцијата се поднесуваат до Комисијата за управни работи од втор степен при
Владата на Република Македонија.
Постапките по жалба против решенија на Министерството за финансии
донесени во периодот од ставот 1 на овој член, а кои не се завршени до денот на
започнувањето со работа на Агенцијата се запираат, а странките се упатуваат на
можноста од покренување управен спор.
Прекршочен орган
Член 95
До денот на започнувањето со работа на Агенцијата за супервизија на
осигурување прекршочни санкции согласно со овој закон изрекува судот.
Усогласување на друштвата за осигурување Член
96
Друштвата за осигурување кои на денот на влегувањето во сила на овој закон
имаат дозвола за вршење работи на осигурување и се запишани во трговскиот
регистар продолжуваат да вршат работи на осигурување согласно со овој закон врз
основа на постојната дозвола за вршење работи на осигурување.
Друштвата за осигурување од ставот 1 на овој член се должни да се усогласат со
одредбите од овој закон кои се однесуваат на статутот, органите на управување и
другите одредби од овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
По исклучок од ставот 2 на овој член, друштвата за осигурување се должни да
се усогласат со одредбите од овој закон кои се однесуваат на гарантниот фонд од
членот 77 на овој закон во рок од 18 месеца од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
На друштвата за осигурување кои ќе се усогласат со одредбите од ставовите 2 и
3 на овој член, Агенцијата им издава решение со кое се утврдува дека друштвото за
осигурување се усогласило, а на друштвата за осигурување кои нема да се усогласат
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со одредбите од ставовите 2 и 3 на овој член, Агенцијата ќе им ја одземе дозволата за
вршење работи на осигурување.
Усогласување на осигурителните брокери
Член 97
Лицата кои на денот на влегувањето во сила на овој закон имаат лиценца за
осигурителен брокер издадена од министерот за финансии продолжуваат да вршат
осигурително брокерски работи на начин и под услови утврдени со овој закон.
Лицата од ставот 1 на овој член се должни во рок од шест месеца од денот на
влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење со одредбите од
членот 138 став (1) точки 3, 4, 5 и 6 на овој закон.
На лицата од ставот 1 на овој член кои ќе го усогласат своето работење со
одредбите од ставот 2 на овој член, Агенцијата им издава решение со кое се утврдува
дека осигурителиот брокер го усогласил своето работење со законот, а на лицата од
ставот 1 на овој член кои нема да се усогласат со одредбите од ставот 2 на овој член,
Агенцијата ќе им ја одземе лиценцата за осигурителен брокер.
Усогласување на осигурително брокерските друштва
Член 98
Осигурително брокерските друштва кои на денот на влегувањето во сила на овој
закон имаат дозвола за вршење осигурително брокерски работи и се запишани во
трговскиот регистар продолжуваат да вршат осигурително брокерски работи согласно
со овој закон врз основа на постојната дозвола за вршење осигурително брокерски
работи.
Осигурително брокерските друштва од ставот 1 на овој член се должни во рок од
шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето
работење со одредбите од членот 146 на овој закон.
На осигурително брокерските друштва кои ќе го усогласат своето работење со
одредбите од ставот 2 на овој член, Агенцијата им издава решение со кое се утврдува
дека осигурително брокерското друштво го усогласило своето работење со законот, а
на осигурително брокерските друштва кои нема да го усогласат своето работење со
одредбите од ставовите 2 и 3 на овој член, Агенцијата ќе им ја одземе дозволата за
вршење осигурително брокерски работи.
Усогласување на станиците за технички преглед
Член 99
Станиците за технички преглед кои до денот на влегувањето во сила на овој
закон вршат продажба на полиси за осигурување во име и за сметка на друштвата за
осигурување, можат да продолжат да вршат продажба на полиси за осигурување
најмногу во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Станиците за технички преглед од ставот 1 на овој член се должни во рок од
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето
работење со одредбите од овој закон.
Станиците за технички преглед од ставот 1 на овој член се должни до Агенцијата
во рок од еден месец од извршеното усогласување, да поднесат извештај за
усогласување кој ќе содржи документација со која се докажува дека станицата за
технички преглед го усогласила своето работење со членот 134-з од овој закон.
Ако од извештајот за усогласување и приложените докази од ставот 3 на овој
член Агенцијата за супервизија на осигурување утврди дека станицата за технички
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преглед од ставот 1 на овој член го усогласила своето работење со одредбите од
членот 134-з на овој закон, Агенцијата со решение ќе утврди дека во станицата за
технички преглед може да се врши дејност застапување во осигурувањето под услови
и начин утврдени со овој закон.
На станиците од ставот 1 на овој член кои нема да постапат согласно со
ставовите 2 и 3 од овој член, како и станиците за технички преглед за кои ќе се утврди
дека не ги исполнуваат условите предвидени во ставот 3 од овој член, по истек на
предвидениот рок Агенцијата ќе изрече забрана за вршење работи на застапување во
осигурувањето во станицата за технички преглед.
Примена на поединечните одредби
Член 100
Одредбите од членовите 134-ѕ, 134-и, 134-ј, 155, 156 и 157 на овој закон ќе се
применуваат од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската
унија.
Член 101
Во целиот текст на Законот зборовите: "Министерство за финансии" и
"министерот за финансии", во различен член и број, се заменуваат со зборовите:
"Агенција за супервизија на осигурување".
Во целиот текст на Законот зборовите: "квалификувани удели", во различен
член и број, се заменуваат со зборовите: "квалификувано учество".
Член 102
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за супервизија на осигурување.
Влегување во сила на законот
Член 103
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".
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