ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Службен весник на Р. Македонија бр.88/08 од 16.07.2008 година

Член 1
Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија"
број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007 и 18/2008), во членот 19 став 2
зборовите: "став 1 точки 7, 8, 9, 10, 11 и став 2" се заменуваат со зборовите: "став 1 точки 5,
6, 7 и 8, став 2, 3 и 5".
Член 2
Во членот 22 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"3) На друштвата за осигурување не се применуваат одредбите од Законот за трговските
друштва за прокура, трговски полномошник и трговски патник."
Член 3
Во членот 28 став 1 по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи: "7. кое е
вработено во друштвото за осигурување." Во ставот 2 бројот "2" се заменува
со бројот "1".
Во ставот 4 зборовите: "ставот 4" се заменуваат со зборовите: "ставот 1".
Член 4
Во членот 34 став 1 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: "5. расположливите
податоци и информации укажуваат дека основачите на друштвото и/или лицата поврзани со
него, како последица на правната или финансиската состојба, односно начинот на кој
работат или природата на нивните активности индицира тенденција на висок ризик со што
може да биде загрозена стабилноста, сигурноста и репутацијата на друштвото за
осигурување, односно неговото работење во согласност со прописите;". Точките 5, 6, 7, 8 и
9 стануваат точки 6, 7, 8, 9 и 10.
Член 5
Во членот 36 став 2, точката 1 се менува и гласи:
"1. доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал на засебна
привремена сметка кај носител на платниот промет, односно дека странскиот основач ги
уплатил девизните средства на посебна сметка кај Народната банка на Република
Македонија; ".
Ставот 3 се брише.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.
Член 6
Во членот 38 став 1 точка 5 зборовите: "кои треба да бидат покриени од
организациониот фонд" се бришат.
Член 7
Во членот 129 по ставот 1 се додаваат четири нови става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:
"2) Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување
да достави барање за добивање согласност за друштвото за ревизија кое го определило да
врши ревизија на деловните биланси и годишните извештаи, во рок од 15 дена од денот кога
го определило.
3) Агенцијата ќе издаде согласност за друштвото за ревизија од ставот 2 на
овој член доколку друштвото за ревизија:
1. има повеќе од три години искуство во вршење на ревизии;
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2. не е поврзано лице со друштвото;
3. во последните три години не давало консултантски услуги на друштвото за осигурување;
4. не извршило пет последователни ревизии на деловните биланси и годишните извештаи
на друштвото за осигурување и
5. во последните три години не му биле изречени мерки од страна на Институтот на
овластени ревизори.
4) Агенцијата за супервизија на осигурување е должна во рок од 15 дена од
денот на добивање на барањето за добивање согласност од ставот 2 на овој
член да издаде согласност или да го одбие барањето и да побара од
друштвото да определи друго друштво за ревизија.
5) Друштвото за осигурување е должно да определи друго друштво за
ревизија во рок од 30 дена од денот на добивање на решението со кое се
одбива барањето за добивање согласност."
Член 8
Во членот 133 став 2 точка 5 зборовите: "е директно" се заменуваат со зборовите:
"претставува дополнување или е".
Член 9
Во членот 134 ставот 7 се менува и гласи:
"7) Правните и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат
информации на клиенти 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."
Член 10
Во членот 134-в став 2 точката 2 се менува и гласи: "2. да
има најмалку средно образование;".
Член 11
Во членот 134-ѓ став 1 зборовите: "член 134-г" се заменуваат со зборовите: "член
134-д".
Член 12
Во членот 134-ж по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"4) Агенцијата за супервизија на осигурување е должна да ја издаде
согласноста од ставот 3 на овој член во рок од 30 дена од денот на добивање на
барањето од Народната банка на Република Македонија."
Ставот 4 станува став 5.
Член 13
По членот 134-к се додава нов наслов на членот 134-л и нов член 134-л, кои гласат:
"Забрана за вршење на работи на застапување,
посредување и продажба на полиси во станиците за
технички преглед
Член 134-л
Се забранува подготовка и склучување на договори за осигурување, посредување и
застапување при склучување на договори за осигурување, како и каков било облик на
рекламирање на друштва за осигурување и договори за осигурување во кругот на станиците
за технички преглед на моторни возила."
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Член 14
Насловот на членот 158-д и членот 158-д се менуваат и гласат:
"Орган на Агенцијата
Член 158-д
Орган на Агенцијата е Советот на експерти."
Член 15
Во членот 158-ѓ по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: "2) Претседателот на Советот на
експерти раководи со Агенцијата и ја застапува во односите со трети лица." Ставот 2 станува
став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: "уште еден" се бришат.
Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: "ставот 3" се заменуваат со зборовите: "ставот
4", а зборовите: "ставот 2" се заменуваат со зборовите: "ставот 3".
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7, а во ставот 7 кој станува став 8 зборовите:
"ставот 2" се заменуваат со зборовите: "ставот 3".
Член 16
Насловот на членот 158-ж се менува и гласи: "Права на претседателот, членовите на
Советот на експерти и вработените".
Во ставовите 1, 3, 4, 5 и 6 запирката пред зборот и зборот "директорот" се бришат.
Член 17
Во членот 158-ѕ точка 6 зборовите: "годишна сметка" се заменуваат со зборовите:
"финансиски извештаи".
Член 18
Насловот на членот 158-ј и членот 158-ј се бришат.
Член 19
Насловот на членот 158-к и членот 158-к се бришат.
Член 20
Во членот 158-л став 1 запирката пред зборот и зборот "директорот" се бришат.
Член 21
Во насловот на членот 158-њ зборовите: "Годишна сметка" се заменуваат со зборовите:
"Финансиски извештаи".
Член 22
Во членот 158-њ ставот 1 се менува и гласи:
"1) Советот на експерти е должен најдоцна до 30 јуни во тековната година да достави до
Собранието на Република Македонија финансиски извештаи за претходната година
подготвени согласно со меѓународните стандарди за финансиско известување и ревидирани
од овластен ревизор."
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"2) Советот на експерти е должен најдоцна до 31 декември во тековната година да
достави до Собранието на Република Македонија финансиски план за наредната година."
Ставот 2 станува став 3.
Ставовите 3 и 4 се бришат.
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Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите: "годишната сметка" се заменуваат со
зборовите: "финансиските извештаи за претходната година".
Член 23
Во членот 220 по зборовите: "за донесување решение" се додаваат зборовите:
"согласно со Тарифникот за утврдување надоместоци за спроведување супервизија на
осигурување на Агенцијата за супервизија на осигурување".
Член 24
Во членот 224 став 1 зборот "шест" се заменува со зборот "четири". Во ставот 2 зборот "три
" се заменува со зборот "два", а зборовите: "два месеци" се заменуваат со зборовите: "30
дена".
Член 25
Во членот 236 став 2 во точката 2 зборовите: "134-з ставови 5, 6 и 8" се бришат.
Член 26
Во членот 237 став 1 точката 17 се менува и гласи:
"17. деловните биланси и годишните извештаи ги поднесе на ревизија до друштво за
ревизија за кое не добило согласност од Агенцијата согласно со членот 129 став 3 од овој
закон и до Агенцијата не ги достави извештаите од ревизијата во предвидениот рок согласно
со членот 129 став 1 од овој закон;".
По точката 20 се додава нова точка 21, која гласи:
"21. постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон."
Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "како и
постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон".
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"3) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршок на застапник во осигурувањето, односно осигурителен брокер доколку
постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон."
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.
Член 27
Во членот 91 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на
осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 79/2007) ставот 3 се брише.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.
Во ставот 6 кој станува став 5 бројот "5" се заменува со бројот "4". Ставовите
7, 8 и 9 стануваат ставови 6, 7 и 8.
Во ставот 10 кој станува став 9 бројот "9" се заменува со бројот "8". Ставот 11
станува став 10.
Член 28
Членот 99 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на
осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 79/2007) се брише.
Член 29
1) Лицата кои на денот на влегувањето во сила на овој закон вршат работи на
подготовка и склучување на договори за осигурување во име и за сметка на друштвата за
осигурување се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон до
Агенцијата за супервизија на осигурување да достават барање за добивање на лиценца за
застапник во осигурувањето согласно со членот 134-в од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 27/2002, 84/2002, 98/2002,
33/2004 и 79/2007).
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2) Кон барањето за добивање лиценца за застапник во осигурувањето се приложува
документација со која се докажува дека лицето ги исполнува условите од членот 134-в став
2 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија"
број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007), освен условите од членот 134-в став 2
точка 1 на овој закон.
3) На лицата кои ги исполнуваат условите од членот 134-в став 2 од
Законот
за
супервизија
на
осигурување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија" број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007), освен условите
од членот 134-в став 2 точка 1 од овој закон, Агенцијата за супервизија на
осигурување ќе им издаде лиценца за застапник во осигурувањето.
4) Лицата од ставот 3 на овој член се должни во рок од четири месеца од
денот на влегување во сила на подзаконскиот акт со кој се пропишуваат условите
за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење на
работи на застапување во осигурувањето согласно со членот 154 став 1 точка 2 од
Законот
за
супервизија
на
осигурување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија" број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007) до Агенцијата за
супервизија на осигурување да приложат доказ за положен стручен испит за
застапник во осигурувањето.
5) На лицата од ставот 3 на овој член кои нема да приложат доказ за
положен стручен испит за застапник во осигурувањето во рокот од ставот 4 на
овој член Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им ја одземе лиценцата за
застапник во осигурувањето.
Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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