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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.112 од 25.07.2014 година)  

 

Член 1 

Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13 и 43/14), во членот 5 
точката 2 се менува и гласи:  
„Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено 
осигурување, и тоа:  
- доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно 
здравствено осигурување и/или  
- исплата на фиксни парични износи и/или  
- надоместок за покритие на други трошоци кои не се покриени со доброволното 
здравствено осигурување.“ 

Во точката 19 бројот „23“ се заменува со бројот „25“. 

По точката 23 се додаваат две нови точки 24 и 25, кои гласат: 

„24. Осигурување на ануитети за корисници на пензии од задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување согласно со Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и 

25. Осигурување на ануитети за корисници на пензиски надоместоци од доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување согласно со Законот за исплата на 
пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“ 

Член 2 

Во членот 6 став (1) точка 2 бројот „23“ се заменува со бројот „25“. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„По исклучок на одредбите од ставот (1) на овој член, друштвото за осигурување што 
врши работи на осигурување во групата на осигурување на живот може, како 
дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, да врши работи на 
осигурување од класите на осигурување од членот 5 точки 1 и 2 од овој закон.“ 

Член 3 

Во членот 23 ставот (5) се менува и гласи:  
„Доколку бројот на членовите на органот на управување се намали под минималниот 
број согласно со Законот за трговските друштва, надзорниот орган на друштвото е 
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должен во рок од 60 дена од денот на престанувањето на функцијата на членот на 
орган на управување до Агенцијата за супервизија на осигурување да поднесе барање 
за добивање на согласност за именување на член на орган на управување.“ 

Член 4 

Во членот 27 став (1) точка 2 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со 
точка и запирка. 

Во точката 3 зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (1), (2), (3) и 
(4)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“. 

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:  
„4) лицето е разрешено од функцијата член на орган на управување во друштвото.“ 

Член 5 

Во членот 40 став (1) точка 1 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: 
„шест месеци“. 

Во ставот (3) точка 3 зборовите: „од точките 1 до 4“ се бришат. 

Член 6 

Во членот 66 став (1) точка 4 точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“. 

Во точката 5 сврзникот „и“ се заменува со точка. 

Точката 6 се брише. 

Член 7 

Во членот 88 став (1) точка 3 зборовите: „Република Македонија или“ се бришат. 

Точката 4 се менува и гласи:  
„обврзници и други должнички хартии од вредност издадени или за кои гарантира 
Република Македонија на домашниот пазар;“. 

Член 8 

Во членот 89 став (2) точка 4 по зборот „вредност“ се додаваат зборовите: „и удели“. 

Член 9 

Во членот 92 ставот (2) се менува и гласи:  
„Друштвото за осигурување е должно да издвои посебни средства (фондови на 
средства), кои ја покриваат математичката резерва за секоја од следниве класи на 
осигурување:  
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1) осигурување од групата на осигурување на живот, освен осигурувањето од точките 
2, 3, 4 и 5 на овој став;  
2) осигурување на живот каде што инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, 
со исклучок на преносните премии, резерви за штети и дополнителните технички 
резерви за гарантираното минимално плаќање;  
3) осигурување на тонтина;  
4) осигурување на ануитети за корисници на пензии од задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 24 од овој закон;  
5) осигурување на ануитети за корисници на пензии од доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 25 од овој закон;  
6) здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено 
осигурување и  
7) други класи на осигурување за кои се издвојува математичка резерва.“ 

Член 10 

Членот 98 се менува и гласи: 

„Друштвото за осигурување е должно за секој одделен фонд на средства, кои ја 
покриваат математичката резерва, да отвори посебна сметка во банка на која ќе се 
вршат сите уплати и од која ќе се извршуваат сите исплати што се однесуваат на 
средствата кои ја покриваат математичката резерва.“ 

Член 11 

Во членот 116 став (7) зборовите: „членот 120“ се заменуваат со зборовите: „членот 
121“. 

Член 12 

Во членот 120 ставот (2) се менува и гласи:  
„Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да 
достави неревидиран годишен финансиски извештај најдоцна до 1 март во тековната 
за претходната година.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување 
да достави примерок од годишниот извештај за работењето заедно со извештајот за 
извршената ревизија во рок од осум дена од денот на усвојувањето на годишниот 
извештај за работењето.“ 

Ставот (3) станува став (4). 

Член 13 

Во членот 127 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат: 
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„(3) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член се поднесуваат до надзорниот орган 
на друштвото за осигурување на мислење. 

(4) Надзорниот орган на друштво за осигурување е должен годишниот извештај за 
внатрешната ревизија заедно со мислењето од ставот (3) на овој член да ги достави до 
Собранието на акционери, а во рок од осум дена од денот на усвојувањето од страна 
на Собранието на акционери да ги достави до Агенцијата за супервизија на 
осигурување.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
„(5) Годишниот извештај за внатрешната ревизија заедно со мислењето од ставот (3) 
на овој член задолжително се става на дневен ред на Годишното собрание на 
акционери, заедно со ревизорскиот извештај на друштвото за осигурување.“ 

Член 14 

Во членот 129 став (1) втората реченица се брише. 

Во ставот (3) алинеја 2 по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „за 
осигурување“. 

Член 15 

Во членот 130 зборовите: „ревизорот е должен за тоа веднаш да ја извести Агенцијата 
за супервизија на осигурување“ се заменуваат со зборовите: „друштвото за ревизија е 
должно за тоа веднаш писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на 
осигурување“. 

Член 16 

Во членот 131 ставовите (3) и (4) се бришат. 

Член 17 

По членот 131 се додаваат два нови наслови и два нови члена 131-а и 131-б, кои 
гласат: 

„Доставување на ревизорски извештаи до Агенцијата за супервизија на осигурување 

Член 131-а 

(1) Друштвото за ревизија е должно ревизорскиот извештај истовремено да го достави 
до органот на управување и надзорниот орган на друштвото за осигурување и до 
Агенцијата за супервизија на осигурување најдоцна до 30 април во тековната година за 
претходната календарска година. 

(2) Агенцијата за супервизија на осигурување може од друштвото за ревизија да бара 
дополнителни објаснувања и податоци во врска со извештајот за извршената ревизија. 
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(3) Друштвото за ревизија е должно на барање на Агенцијата за супервизија на 
осигурување да и ги направи достапни работните материјали од ревизијата на 
друштвото. 

(4) Агенцијата за супервизија на осигурување нема да го прифати извештајот за 
извршена ревизија ако утврди дека не се темели врз објективни податоци за 
финансиската состојба во друштвото, доколку не е изработен во согласност со членот 
131 од овој закон и/или друштвото за ревизија при вршење на ревизијата не 
постапувало согласно со ревизорските стандарди и процедури. 

(5) Доколку Агенцијата за супервизија на осигурување не го прифати извештајот за 
извршената ревизија, за тоа ги известува друштвото за осигурување, Институтот за 
овластени ревизори и Советот за унапредување и надзор на ревизијата во рок од 45 
дена од добивањето на извештајот. 

(6) Во случаите од ставот (4) на овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе 
побара од друштвото за осигурување да назначи друго друштво за ревизија кое ќе 
изготви нов извештај. 

(7) Сите трошоци настанати во врска со назначување на друго друштво за ревизија 
согласно со ставот (6) на овој член ги поднесува друштвото за осигурување. 

Неиздавање на согласност и не прифаќање на извештај на друштво за ревизија 

Член 131-б 

Агенцијата за супервизија на осигурување во наредните три години нема да даде 
согласност на друштво за ревизија да врши ревизија на финансиските и 
консолидираните финансиски извештаи на друштво за осигурување и нема да прифати 
извештај од друштво за ревизија:  
1) кое вршело ревизија во друштво за осигурување без согласноста од членот 129 од 
овој закон и/или  
2) чиј извештај за извршена ревизија Агенцијата за супервизија на осигурување не го 
прифатила заради причините од членот 131-а од овој закон.“ 

Член 18 

Во членот 148 ставот (4) се брише. 

Ставот (5) станува став (4). 

Член 19 

Во членот 150-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Осигурителното брокерско друштво е должно еднаш месечно до Агенцијата за 
супервизија на осигурување да доставува извештај за бројот на склучени договори и за 
износот на наплатената и пренесената премија.“ 
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Во ставот (3) кој станува став (4) по зборот „премија“ се додаваат зборовите: „и за 
доставување на извештаите од ставот (3) на овој член“. 

Член 20 

Во членот 151 став (1) точка 3 зборовите: „148 став (4) “ се бришат. 

Член 21 

Во членот 154-ѓ зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Агенцијата“. 

Член 22 

Во членот 154-ф став (6) зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (7)“. 

Член 23 

Во членот 154-х став (4) по зборовите: „почеток на“ се додаваат зборовите : „обуката, 
односно“, а по зборот „дозволи“ се додаваат зборовите: „присуство на обуката, 
односно“. 

Член 24 

Во членот 158-б став (1) точка 5 зборовите: „до Агенцијата“ се бришат. 

Член 25 

Во членот 158-љ став (1) точката 7) се менува и гласи:  
„надоместоци за спроведување на обуки и испити согласно со членовите 154-х и 154-ш 
од овој закон и“. 

Член 26 

Во членот 158-м зборовите: „во износ определен со финансискиот план на Агенцијата“ 
се бришат. 

Член 27 

Во членот 158-њ ставот (3) се брише. 

Ставот (4) станува став (3). 

Член 28 

Во членот 165 став (1) точка 9 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава 
нова точка 10, која гласи:  
„10) бројот на членови на органот на управување се намалил под минималниот број 
утврден со Законот за трговските друштва, а друштвото за осигурување подолго од 60 
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дена не поднело барање за добивање согласност за член на орган на управување за 
друго лице и“. 

Точката 10 станува точка 11. 

Член 29 

Во членот 168 став (1) точката 5 се менува и гласи:  
„бројот на членови на органот на управување се намалил под минималниот број 
утврден со Законот за трговските друштва, а друштвото за осигурување не добило 
согласност за член на орган на управување подолго од шест месеци;“. 

По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:  
„6) од извештајот на посебната управа од членот 168-д став (2) од овој закон 
Агенцијата процени дека финансиската состојба на друштвото не се подобрила;“. 

Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8. 

Член 30 

Во членот 168-е став (4) зборовите: „се подобрила“ се заменуваат со зборовите „не се 
подобрила, а “, зборовите: „одлука за отворање на ликвидација над друштвото за 
осигурување, односно одлука за утврдување услови за отворање на ликвидација“ се 
заменуваат со зборовите: „ќе донесе решение за исполнување на услови за отворање 
на ликвидација, односно решение за исполнување на услови за отворање на стечајна 
постапка“. 

Член 31 

Во членот 169 став (1) точка 1 точката и запирката се заменуваат со запирка и се 
додаваат зборовите „а не постојат услови за стечај и“. 

Во точката 2 точката и запирката се заменуваат со запирка и се оддаваат зборовите: „а 
не постојат услови за стечај.“ 

Точките 3 и 4 се бришат. 

Во ставот (2) точка 2 точката и запирката се заменуваат со точка. 

Точките 3 и 4 се бришат. 

Член 32 

Членот 179 се менува и гласи: 

„(1) Договорите за осигурување од класите на осигурување во рамките на групата на 
неживотно осигурување склучени со друштвата за осигурување престануваат по 
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истекот на 30 дена од отворање на ликвидационата постапка на друштвото за 
осигурување. 

(2) Договорите за осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон престануваат по 
истекот на 30 дена од отворање на ликвидационата постапка на друштвото за 
осигурување, освен доколку истите, со согласност на осигурениците, се пренесат на 
други друштва за осигурување. 

(3) Договорите за осигурување на ануитети на корисници на пензија и пензиски 
надоместоци од задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско 
осигурување од членот 192 точки 2 и 3 од овој закон не престануваат со денот на 
отварање на ликвидационата постапка и истите задолжително се пренесуваат на други 
друштва за осигурување, односно на пензиските фондови. 

(4) На преносот на договорите од ставовите (2) и (3) на овој член соодветно се 
применуваат одредбите за пренос на договорите во стечајна постапка од членовите 
194, 195 и 195-а од овој закон.“ 

Член 33 

Во членот 185 зборовите: „На спроведување на стечајна“ се заменуваат со зборовите: 
„Доколку со овој закон поинаку не е уредено, на стечајната“. 

Член 34 

Членот 189 се менува и гласи: 

„(1) Договорите за осигурување во класите на осигурување од групата на неживотно 
осигурување престануваат по истекот на 30 дена од денот на отворањето на стечајната 
постапка на друштвото за осигурување. 

(2) Договорите за осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон престануваат по 
истекот на 30 дена од денот на отворањето на стечајната постапка на друштвото за 
осигурување, освен доколку истите, со претходна согласност на осигурениците, се 
пренесат на други друштва за осигурување согласно со одредбите од членот 195-а од 
овој закон. 

(3) Договорите за осигурување од членот 192 точки 2 и 3 од овој закон не престануваат 
со денот на отворање на стечајната постапка и истите задолжително се пренесуваат 
согласно со одредбите од членовите 194 и 195 од овој закон.“ 

Член 35 

Членот 191 се менува и гласи: 

„(1) Побарувањата кои произлегуваат од договорите за осигурување имаат првенство 
на намирување од останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса 
пред побарувањата на останатите стечајни доверители. 
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(2) Побарувањата од ставот (1) на овој член од останатите расположливи средства кои 
влегле во стечајната маса се намируваат по следниов редослед:  
1) побарувања кои произлегуваат од осигурувањето од членот 192 точка 2 од овој 
закон, во висина на потребното покритие за осигурувањето од кое произлегува тоа 
побарување, а кои не можат да бидат намирени од фондот на средства кои ја покриват 
математичката резерва за тоа осигурување;  
2) побарувања кои произлегуваат од осигурувањето од членот 192 точка 3 од овој 
закон, во висина на потребното покритие за осигурувањето од кое произлегува тоа 
побарување, а кои не можат да бидат намирени од фондот на средства кои ја покриват 
математичката резерва за тоа осигурување;  
3) побарувања кои произлегуваат од осигурувањето од членот 192 точки 1 и 4 од овој 
закон, во висина на потребното покритие за осигурувањето од кое произлегува тоа 
побарување, а кои не можат да бидат намирени од фондот на средства кои ја покриват 
математичката резерва за тоа осигурување;  
4) побарувања кои произлегуваат од неживотното осигурување и други класи на 
осигурување за кои не биле издвоени средства кои ја покриваат математичката 
резерва, а кои се однесуваат на надоместок на штети настанати пред денот на 
отворањето на стечајна постапка и  
5) побарувања по основ на компензација на дел од премијата за периодот по 
престанокот на договорите за осигурување. 

(3) Редоследот во намирување на побарувањата утврден во ставот (2) на овој член 
соодветно се применува при пренос на договорите за осигурување согласно со 
членовите 194, 195 и 195-а од овој закон.“ 

Член 36 

Членот 192 се менува и гласи: 

„Одредбите од членовите 193, 194, 195, 195-а, 195-б, 196, 197 и 198 од овој закон се 
применуваат на:  
1) осигурувањето на живот од членот 5 точки 19, 20, 21, 22 и 23 од овој закон;  
2) осигурувањето на ануитети на корисници на пензија од задолжителното капитално 
финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 24 од овој закон;  
3) осигурувањето на ануитети на корисници на пензиски надоместоци од 
доброволното капитално финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 25 од 
овој закон и  
4) осигурувањето од последици на несреќен случај и доброволно здравствено 
осигурување за кои се применуваат табели за веројатност и пресметки слично како кај 
осигурувањето на живот.“ 

Член 37 

Насловот на членот 193 и членот 193 се менуваат и гласат: 

„Постапки во случај на стечај на друштво кое врши работи на осигурување во класите 
на осигурување за кои се издвојува математичка резерва 
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Член 193 

(1) Стечајниот управник е должен во рок од осум дена од денот на отворање на 
стечајната постапка на друштво за осигурување кое врши работи на осигурување во 
класите на осигурување за кои се издвојува математичка резерва од кураторот да бара 
во рок од осум дена да ја утврди висината на побарувањата од договорите за 
осигурување, висината на средствата кои ја покриваат математичката резерва и 
заклучување на списокот на сите вложувања на средствата кои ја покриваат 
математичката резерва на секој поединечен фонд на средства кои ја покриваат 
математичката резерва со состојба на денот на отворањето на стечајната постапка. 

(2) Во стечајната постапка секој поединечен фонд на средства кој ја покрива 
математичката резерва претставува посебна стечајна маса. 

(3) По утврдување на висината на побарувањата од договорите за осигурување, 
висината на средствата кои ја покриваат математичката резерва и заклучување на 
списокот на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва во 
однос на секој поединечен фонд на средства од страна на кураторот и заклучување на 
списокот на останати расположливи средства на друштвото кои влегле во стечајната 
маса од страна на стечајниот управник со состојба на денот на отворање на стечајната 
постапка, се спроведуваат следниве постапки по следниов редослед:  
1) пренос на договорите за осигурување од членот 192 точка 2 од овој закон, заедно со 
фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори, 
а доколку овие средства не се доволни, согласно со одредбите од членот 191 став (2) 
точка 1 од овој закон, се пренесува и соодветен дел од останатите расположливи 
средства на друштвото кои влегле во стечајната маса на друштвото, во висина на 
потребното покритие;  
2) пренос на договорите за осигурување од членот 192 точка 3 од овој закон, заедно со 
фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори, 
а доколку овие средства не се доволни, согласно со одредбите од членот 191 став (2) 
точка 2 од овој закон, се пренесува и соодветен дел од останатите расположливи 
средства на друштвото кои влегле во стечајната маса на друштвото, во висина на 
потребното покритие;  
3) пренос на договорите за осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон за кои 
осигурениците дале согласност за пренос, заедно со соодветен дел од фондот на 
средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори, а доколку 
овие средства не се доволни, согласно со одредбите од членот 191 став (2) точка 3 од 
овој закон, се пренесува и соодветен дел од останатите расположливи средства на 
друштвото кои влегле во стечајната маса на друштвото, во висина на потребното 
покритие по тие договори за осигурување и  
4) поединечно намирување на побарувањата по основ на договорите за осигурување 
од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон за кои осигурениците не дале согласност за 
пренос, од соодветниот дел од фондот на средства кои ја покриваат математичката 
резерва во однос на тие договори, а доколку овие средства не се доволни, согласно со 
одредбите од членот 191 став (2) точка 3 од овој закон и од соодветниот дел на 
останатите расположливи средства на друштвото кои влегле во стечајната маса на 
друштвото, во висина на потребното покритие по тие договори за осигурување. 
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(4) Преносот на договорите за осигурување од членот 192 точки 2 и 3 од овој закон е 
задолжителен и истиот се спроведува согласно со одредбите од членот 194, односно 
членот 195 од овој закон. 

(5) Преносот на договорите за осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон не 
е задолжителен и истиот се спроведува само за договорите за кои осигурениците дале 
претходна согласност за пренос и доколку аукцијата е успешна. Преносот се 
спроведува согласно со одредбите од членот 195-а од овој закон. 

(6) Под останати расположливи средства кои влегле во стечајната маса на друштвото 
се подразбираат расположливите средства на друштвото во стечај намалени за 
фондовите на средства кои ја покриваат математичката резерва. 

(7) Преносот на договорите се врши по пат на аукции спроведени од Агенцијата. 

(8) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот на спроведување на аукциите и на 
преносот на договорите на други друштва за осигурување, како и начинот на 
утврдување на соодветниот дел на расположливите средства од членовите 194 
ставови (4), (5) и (8), 195 ставови (1) и (3) и 195-а став (1) од овој закон и на соодветниот 
дел од средствата на фондот на математичката резерва од членот 195-а став (1) од овој 
закон.“ 

Член 38 

Насловот на членот 194 и членот 194 се менуваат и гласат: 

„Постапка на пренос на договорите за осигурување на ануитети на корисници на 
пензија од задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување 

Член 194 

(1) Во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на висината на побарувањата од 
договорите за осигурување, висината на средствата кои ја покриваат математичката 
резерва и заклучување на списокот на сите вложувања на средствата кои ја покриваат 
математичката резерва на секој поединечен фонд со состојба на денот на отворањето 
на стечајната постапка од страна на кураторот согласно со членот 193 став (1) од овој 
закон, Агенцијата спроведува аукција за пренос на договорите за осигурување на 
живот од членот 192 точка 2 од овој закон и на средствата од фондот на средства кои ја 
покриваат математичката резерва по однос на тие договори и, доколку е потребно, на 
останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса на друштвото за 
осигурување. 

(2) На аукцијата може да учествуваат друштвата за осигурување кои имаат дозвола од 
Агенцијата за вршење на осигурување на живот од класата на осигурување од членот 
192 точка 2 од овој закон. 

(3) На аукцијата друштвата за осигурување даваат понуди за најнизок износ на 
средства кои ја покриваат математичката резерва кои треба да ги добијат од 
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друштвото кое е во постапка на стечај притоа преземајќи целосна одговорност за 
исплата на 100% од обврските по договорите за осигурување на живот од членот 192 
точка 2 од овој закон. 

(4) Доколку фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на 
договорите од членот 192 точка 2 од овој закон е понизок од најнискиот понуден износ 
на средства кои треба да се добијат од друштвото кое е во постапка на стечај, со цел да 
се зголеми износот на средства кои се пренесуваат, стечајниот управник става на 
располагање и соодветен дел од останатите расположливи средства кои влегле во 
стечајната маса на друштвото во висина на потребното покритие по тие договори за 
осигурување. 

(5) Доколку и вкупниот износ на средства од фондот на средства кои ја покриваат 
математичката резерва и останатите расположливи средства кои влегле во стечајната 
маса на друштвото е понизок од најнискиот понуден износ на средства кои треба да се 
добијат од друштвото кое е во постапка на стечај, договорите за осигурување заедно 
со фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва и соодветниот дел од 
останатите расположливи средства се пренесуваат на друштвото за осигурување кое 
понудило најнизок износ на средства при што обврските спрема осигурениците 
пропорционално се намалуваат согласно со учеството на вкупниот износ на средства 
кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори за осигурување и 
соодветниот дел од останатите расположливи средства во најнискиот понуден износ 
на средства кои треба да се добијат од друштвото во стечај. 

(6) За преносот на договорите согласно со ставот (5) на овој член е потребна согласност 
од друштвото за осигурување кое понудило најниска цена. 

(7) Во случај на преземање на целосна одговорност согласно со ставот (3) на овој член, 
доколку фондот на средства кој ја покрива математичката резерва во однос на 
договорите од членот 192 точка 2 од овој закон е повисок од најнискиот понуден износ 
на средства кои треба да се добијат од друштвото кое е во постапка на стечај, фондот 
на средства кој ја покрива математичката резерва во целост се пренесува на 
друштвото кое понудило најнизок износ на средства. 

(8) Доколку на аукцијата не се јави ниту едно друштво кое врши осигурување на работи 
на живот од класата на осигурување од членот 192 точка 2 од овој закон, или 
друштвото кое понудило најнизок износ на средства не даде согласност од ставот (6) 
на овој член, стечајниот управник во рок од пет дена од завршувањето на аукцијата ги 
пренесува договорите за осигурување од класата на осигурување на ануитети за 
надоместоци на пензии, заедно со фондот на средства кој ја покрива математичката 
резерва во однос на тие договори и сите или дел од останатите расположливи 
средства кои влегле во стечајната маса на друштвото, во задолжителен пензиски фонд 
со кој управува пензиско друштво кое наплатува најнизок износ на надоместокот од 
членот 98 став (1) точка б) од Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување. Доколку пензиските друштва наплатуваат ист надоместок, 
средствата се пренесуваат во задолжителниот пензиски фонд кој остварил највисок 
принос објавен во јуни, односно декември пред датумот на аукцијата. 
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(9) Пред преносот на средствата во задолжителниот пензиски фонд, стечајниот 
управник до пензиското друштво доставува евиденција со лични податоци и износ на 
средства за секое лице кое има склучено договор за осигурување од членот 192 точка 
2 од овој закон. 

(10) Со преносот на средствата од ставот (8) на овој член од друштвото за осигурување 
во задолжителниот пензиски фонд се пренесува и правото на сопственост на тие 
средства, односно финансиските инструменти и останатите расположливи средства 
кои се пренесуваат. Друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд е 
должно да го усогласи инвестирањето на овие инструменти и средства со видовите на 
инструменти и ограничувањата за инвестирање согласно со Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување, во рок од шест месеци од денот на 
преносот на средствата. 

(11) По преносот на средствата согласно со ставот (8) на овој член, исплатата на пензии 
се врши преку програмирани повлекувања согласно со Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување. 

(12) Преносот на договорите и средствата и исплатата на пензиите согласно со 
ставовите (8), (9), (10) и (11) на овој член се врши согласно со Законот за исплата на 
пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“ 

Член 39 

Насловот на членот 195 и членот 195 се менуваат и гласат: 

„Постапка на пренос на договорите за осигурување на ануитети на корисници на 
пензиски надоместоци од доброволното капитално финансирано пензиско 

осигурување 

Член 195 

(1) Во рок од пет дена од преносот на договорите согласно со членот 194 од овој закон, 
а доколку друштвото над кое е отворена стечајна постапка нема договори за 
осигурувања на живот од членот 192 точка 2 од овој закон во рок од 15 дена од денот 
на утврдувањето на висината на побарувањата од договорите за осигурување, 
висината на средствата кои ја покриваат математичката резерва и заклучување на 
списокот на сите вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва на 
секој поединечен фонд со состојба на денот на отворањето на стечајната постапка од 
страна на кураторот согласно со членот 193 став (1) од овој закон, Агенцијата 
спроведува аукција за пренос на договорите за осигурувања од членот 192 точка 3 од 
овој закон и на средствата од фондот на средства кои ја покриваат математичката 
резерва по однос на тие договори и, доколку е потребно, на останатите расположливи 
средства кои влегле во стечајната маса на друштвото. 

(2) На аукцијата и преносот на договорите и средствата од ставот (1) на овој член 
соодветно се применуваат одредбите од членот 194 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од 
овој закон. 
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(3) Доколку на аукцијата не се јави ниту едно друштво кое врши осигурување на работи 
на живот од класата на осигурување од членот 192 точка 3 од овој закон, или 
друштвото кое понудило најнизок износ на средства не даде согласност согласно со 
членот 194 став (6) од овој закон, стечајниот управник во рок од пет дена од 
завршувањето на аукцијата ги пренесува договорите за осигурување од класата на 
осигурување на ануитети за надоместоци на пензии заедно со расположливиот фонд 
на средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори и/или 
сите или дел од останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса на 
друштвото, во доброволен пензиски фонд со кој управува пензиско друштво кое 
наплатува најнизок износ на надоместокот од членот 117 став (1) точка б) од Законот 
за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Доколку пензиските 
друштва наплатуваат ист надоместок, средствата се пренесуваат во доброволниот 
пензиски фонд кој остварил највисок принос објавен во јуни, односно декември пред 
датумот на аукцијата. 

(4) Пред преносот на средствата во доброволниoт пензиски фонд, стечајниот управник 
до пензиското друштво доставува евиденција со лични податоци и износ на средства 
за секое лице кое има склучено договор за осигурување од членот 192 точка 3 од овој 
закон. 

(5) Со преносот на средствата од ставот (3) на овој член од друштвото за осигурување 
во доброволниот пензиски фонд се пренесува и правото на сопственост на тие 
средства, односно финансиските инструменти и останатите расположливи средства 
кои се пренесуваат. Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд е 
должно да го усогласи инвестирањето на овие инструменти и средства со видовите на 
инструменти и ограничувањата за инвестирање согласно со Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување, во рок од шест месеци од денот на 
преносот на средствата. 

(6) По преносот на средствата согласно со ставот (3) на овој член, исплатата на пензии 
се врши преку програмирани повлекувања согласно со Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување. 

(7) Преносот на договорите и средствата и исплатата на пензиите согласно со ставовите 
(3), (4), (5) и (6) на овој член се врши согласно со Законот за исплата на пензии и 
пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“ 

Член 40 

По членот 195 се додаваат два наслови и два нови члена 195-а и 195-б, кои гласат: 

„Постапка на пренос на договорите за осигурување на живот, освен договорите за 
осигурувањето на ануитети на корисници на пензија од задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување и доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување и на договорите за осигурувањето од последици на несреќен случај и 

доброволно здравствено осигурување 
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Член 195-а 

(1) Во рок од пет дена од преносот на договорите согласно со членот 194, односно 
членот 195 од овој закон, а доколку друштвото над кое е отворена стечајна постапка 
нема договори за осигурување на живот од членот 192 точки 2 и 3 од овој закон, во 
рок од 15 дена од денот на утврдувањето на висината на побарувањата од договорите 
за осигурување, висината на средствата кои ја покриваат математичката резерва и 
заклучување на списокот на сите вложувања на средствата кои ја покриваат 
математичката резерва на секој поединечен фонд со состојба на денот на отворањето 
на стечајната постапка од страна на кураторот согласно со членот 193 став (1) од овој 
закон, Агенцијата спроведува аукција за пренос на договорите за осигурувања од 
членот 192 точки 1 и 4 од овој закон и на соодветен дел од средствата од фондот на 
средства кои ја покриваат математичката резерва по однос на тие договори и, доколку 
е потребно, на соодветен дел од останати расположливи средства кои влегле во 
стечајната маса на друштвото. 

(2) На аукцијата и преносот од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат 
одредбите од членот 194 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој закон. 

(3) За пренос на договорите за осигурување од ставот (1) на овој член е потребна 
поединечна согласност од секој осигуреник. 

(4) Доколку на аукцијата не се јави ниту едно друштво кое врши осигурување на работи 
на живот од класата на осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон, или 
друштвото кое понудило најнизок износ на средства не даде согласност согласно со 
членот 194 став (6) од овој закон, побарувањата по договорите од ставот (1) на овој 
член се намируваат поединечно согласно со членот 195-б од овој закон. 

Постапка на поединечно намирување на побарувањата од договорите за осигурување 
на живот, освен договорите за осигурувањето на ануитети на корисници на пензија од 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување и на договорите за осигурувањето од последици 

на несреќен случај и доброволно здравствено осигурување 

Член 195-б 

(1) Во рок од пет дена од денот на спроведувањето на аукција на која не се јавило ниту 
едно друштво кое врши работи од класата на осигурување од членот 192 точки 1 и/или 
4 од овој закон, или друштвото кое понудило најнизок износ на средства не даде 
согласност согласно со членот 194 став (6) од овој закон, кураторот ги презема сите 
мерки за поединечно намирување на побарувањата по основ на договорите за 
осигурување за кои осигурениците дале согласност за пренос, како и по основ на 
договорите за осигурување за кои осигурениците не дале согласност за пренос. 

(2) Лицата кои имаат право на побарување во однос на договорите за осигурување од 
членот 192 точки 1 и/или 4 од овој закон имаат првенство на намирување на овие 
побарувања од фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва, во износ 
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еднаков на потребното покритие предвидено со договорите за осигурување од кои 
произлегуваат овие побарувања пред побарувањата на останатите стечајни 
доверители. 

(3) Доколку расположливиот фонд на средства кои ја покриваат математичката 
резерва на друштвото кое е во стечајна постапка не се доволни за покривање на 100% 
од износот на побарувањата од ставот (2) на овој член, стечајниот управник ги користи 
сите расположливи средства на друштвото кое е во стечајна постапка што влегле во 
стечајната маса на друштвото, а кои не биле пренесени на друго друштво за 
осигурување, односно пензиските друштва. 

(4) Доколку и вкупниот износ на расположливите средства кои ја покриваат 
математичката резерва и останатите расположливи средства кои влегле во стечајната 
маса на друштвото е понизок од износот на побарувања од ставот (2) на овој член, 
побарувањата се намируваат пропорционално на односот меѓу вкупната вредност на 
расположливите средства и износот на вкупните побарувања кои друштвото има 
обврска да ги намири.“ 

Член 41 

Во членот 197 став (1) зборовите: „ставот 1 на членот 195“ се заменуваат со зборовите: 
„член 192“. 

Член 42 

Во членот 198 став (1) зборовите: „ставот 1 од членот 195“ се заменуваат со зборовите: 
„член 192“. 

Член 43 

Членот 199 се брише. 

Член 44 

Во членот 235-а став (1) зборовите: „членот 237, 237-а, 237-б, 237-в и 237-г“ се 
заменуваат со зборовите: „членовите 237, 237-а, 237-б, 237-в, 237-г и 237-д“. 

Член 45 

Во членот 235-в зборовите: „во членот 237 од“ се заменуваат со зборот „со“. 

Член 46 

Во членот 236-а став (1) точка 1 зборовите: „148 ставови (4) и (5)“ се заменуваат со 
зборовите: „148 став (4)“. 
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Член 47 

Членот 236-ж се менува и гласи: 

„(1) 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 околностите 
од членот 116 став (8) од овој закон. 

(2) Покрај глобата за прекршокот од ставот (1) на овој член, на овластениот актуар ќе 
му се изрече забрана за вршење на дејност во времетраење од една до три години.“ 

Член 48 

Во членот 237 став (1) точка 8 зборовите: „не издвои средства кои ги покриваат 
техничките резерви“ се заменуваат со зборовите: „не издвои технички резерви“. 

Во точката 9 зборовите: „не издвои средства кои ја покриваат математичката резерва“ 
се заменуваат со зборовите: „не издвои математичка резерва“. 

Точката 11 се менува и гласи:  
„не води трговски книги и/или не изготвува и доставува годишни извештаи согласно со 
членовите 117 до 121 и 127 од овој закон или работи спротивно на прописите 
донесени врз основа на членот 122 од овој закон.“ 

Во точката 13 зборовите: „и до Агенцијата не ги достави извештаите од ревизијата во 
предвидениот рок согласно со членот 129 став (1) на овој закон“ се бришат. 

Член 49 

По членот 237-г се додава нов член 237-д, кој гласи: 

„Член 237-д 

(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на друштво за ревизија, доколку:  
1) не доставува известувања до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со 
членот 130 од овој закон;  
2) изврши ревизија спротивно на одредбите од членот 131 од овој закон;  
3) не го достави ревизорскиот извештај до Агенцијата во рокот предвиден во членот 
131-а став (1) од овој закон;  
4) на Агенцијата не и ги направи достапни работните материјали од извршената 
ревизија на друштвото согласно со членот 131-а став (3) од овој закон и  
5) ревизорскиот извештај не се темели на објективни факти и докази согласно со 
членот 131-а став (4) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во друштвото за ревизија за прекршокот од ставот (1) на овој член.“ 
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Член 50 

Друштвата за осигурување треба да извршат усогласување на вложувањата на 
техничките резерви согласно со членот 7 од овој закон најдоцна до 15 септември 2014 
година. 

Член 51 

Осигурителните брокерски друштва се должни во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, според динамика што ќе ја утврди Агенцијата, да ја 
пренесат на друштвата за осигурување премијата што ја наплатиле, а не ја пренеле до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Агенцијата ја одзема дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на 
осигурителните брокерски друштва кои нема да постапат согласно со ставот (1) на овој 
член. 

Член 52 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од четири месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 53 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 


