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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
623.
ОБЈАВА
О Д В Л А ДА Т А НА РЕ П УБ Л И К А М А КЕ Д О Н ИЈ А

Условите предвидени со Одлуката за прогласување на Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на
Уставот на Република Македонија се исполнети и Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот
на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија ги донесе на седницата одржана на 11
јануари 2019 година, влегуваат во сила на 12 февруари 2019 година.
Со влегувањето во сила на уставните амандмани XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI влегува во сила и
Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јануари 2019 година.

Бр. 45-1304/1
12 февруари 2019 година

Од Владата

Скопје

на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
624.
ОБЈАВА

Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на
Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба
од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните, потпишана на 17 јуни 2018
година во Преспа, Грција, ратификувана од Собранието на Република Македонија на 5 јули 2018 година
и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 7/2019 година, влегува во сила на 12 февруари 2019 година.

Министер
12 февруари 2019 година
Скопје

за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

12 февруари 2019

Бр. 36 - Стр. 3

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
625.
Врз основа на член 158-ѕ, точка 1) и член 74, точка 6) од Законот за супервизија на осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11,
112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 198/18), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на ден 28.1.2019 година,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ
НА СРЕДСТВАТА КОИ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ И СРЕДСТВАТА КОИ ЈА ПОКРИВААТ МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА, КАКО И ДЕТАЛНО ПЛАСИРАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА
ТИЕ ВЛОЖУВАЊА И НИВНО ВРЕДНУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и
нивно вреднување („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/11, 127/14 и 61/16) , во членот 6 зборовите „точка 6)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 5)”.
Член 2
Во член 7 зборовите „точка 7)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 6)”.
Член 3
Во член 8 зборовите „точка 8)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 7)”.
Член 4
Во член 9 зборовите „точка 9)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 8)”.
Член 5
Во член 10 во ставот (1) зборовите „точка 10)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 9)”.
Член 6
Во член 11 во ставот (1) зборовите „точка 11)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 10)”.
Член 7
Во член 12 во ставот (1) зборовите „точка 12)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 11)”.
Член 8
Во член 13 зборовите „точка 13)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 12)”.
Член 9
Во член 14 зборовите „точка 14)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 13)”.
Член 10
Во член 15 зборовите „точка 15)ˮ се заменуваат со зборовите „точка 14)”.
Член 11
Во Прилогот кон Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие
вложувања и нивно вреднување, „Образецот ВТР” се заменува со нов „Образец ВТР”и „Образецот ВМР” се
заменува со нов „Образец ВМР”, кои се дадени во Прилог на овој правилник и се негов составен дел.
Член 12
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за првиот
квартал за 2019 година.
Бр. 02-119/3
28 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 36

12 февруари 2019

12 февруари 2019

Бр. 36 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 36

12 февруари 2019

626.
Врз основа на член 158-ѕ точка 1) и член 74 точка 9) а во врска со член 104 став (1) точка 9) од Законот за
супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008,
67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на ден 28.1.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ
РЕОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/2012 и 61/2016), во Прилогот 1, Образецот “ВК: Извештај за вложувања кои не ги покриваат техничките / математичката резерва” се
заменува со нов Образец “(ВК): Извештај за вложувања кои не ги покриваат техничките/ математичката резерва”, кој е даден во Прилог на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-119/4
28 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

12 февруари 2019

Бр. 36 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 36

12 февруари 2019

627.
Врз основа на членовите 158-s точка 1) и 139 став (2) а во врска со член 138 став (1) од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010,
44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на
Агенцијата за супервиизија на осигурување на седница одржана на ден 31.1.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
Член 1
Во Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер („Службен
весник на Република Македонија” бр. 152/2017) во член 2 ставот (3) се менува и гласи:
“(3) Кон барањето од став (1) на овој член, лицето ја доставува следната документација:
“1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија или документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија;
3. Потврда за стекнато најмалку една година искуство од областа на осигурувањето или посредување во
осигурувањето издадена од работодавец каде лицето го стекнало искуството, со наведување на работните задачи кои лицето ги извршувало и периодот на неговиот ангажман во субјектот и договор за работа или друг
вид на договор склучен со работодавецот со кој се докажува стекнатото искуство во областа на осигурувањето односно посредувањето во осигурување;
4. Изјава дека лицето не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за
осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или
ликвидациона постапка;
5. Потврда од Централен регистар на Република Македонија или друг јавен регистар дека против лицето
нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето и финансиите;
6. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните
дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните
дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;
7. Извод од матична книга на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме, доколку личното име и презиме на документите од точка 1, 2, 3, 4, 5 или 6 од овој став не е идентично со оние
наведени во барањето од став (1) на овој член;
8. Доказ за платен надоместок за издавање лиценца за осигурителен брокер согласно Тарифникот на
Агенцијата.”
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Потврдата од ставот (3) точка 6) од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). “
Ставот (5) станува став (6).
Ставот (6) се брише.
Член 2
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-139/11
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

12 февруари 2019

Бр. 36 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 36

12 февруари 2019

12 февруари 2019

Бр. 36 - Стр. 11

628.
Врз основа на членовите 158-s точка 1) и 134-г став (4) а во врска со член 134-в став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008,
67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на
експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 31.1.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУРУВАЊЕТО
Член 1
Во Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 152/2017) во член 2 ставот (3) се менува и гласи:
“(3) Кон барањето од став (1) на овој член, лицето ја доставува следната документација:
1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија или документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија;
3. Изјава дека лицето не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за
осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или
ликвидациона постапка;
4. Потврда од Централен регистар на Република Македонија или друг јавен регистар дека против лицето
нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето и финансиите;
5. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните
дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните
дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;
6. Договор за застапување во осигурување склучен со друштво за осигурување односно друштво за застапување во осигурување или договор за вработување склучен со друштво за застапување во осигурување односно банка која има согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на Агенцијата;
7. Извод од матична книга на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме, доколку личното име и презиме на документите од точка 1, 2, 3, 4, 5 или 6 од овој став не е идентично со оние
наведени во барањето од став (1) на овој член и
8. Доказ за платен надоместок за издавање лиценца за застапник во осигурување согласно Тарифникот на
Агенцијата.“
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Потврдата од ставот (3) точка 5) од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот).“
Ставот (5) станува став (6).
Ставот (6) брише.
Член 2
Во член 3 во ставот (2) зборовите: “став (3) точки 2 и 3 и став (6) од овој член” се заменуваат со зборовите: „член 2 став (3) точки 1,3,4,5,6 и 7 од овој правилник“.
Член 3
Во член 4 во ставот (1) зборовите: “став 3 и член 3” се заменуваат со зборовите: “став (1) и член 3 став
(1)”.
Член 4
Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов составен дел.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-139/12
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 36

12 февруари 2019

12 февруари 2019

Бр. 36 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 36

12 февруари 2019
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 90 денари
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