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431. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за супервизија на осигурува-

ње, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 април 2002 година. 
 
       Бр. 07-1655/1     Претседател 
11 април 2002 година     на Република Македонија, 
 
 
          Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
ЗАКОН  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

ДЕЛ ПРВИ 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Основни одредби 

Член 1 
Co овој закон се уредуваат условите под кои можат 

да се вршат работи на осигурување на живот, неживот-
но осигурување и реосигурување, осигурително бро-
керски работи, основање, работење, супервизија и 
престанок со работа на трговските друштва за осигуру-
вање и реосигурување (во натамошниот текст: друштва 
за осигурување), осигурителните брокерски друштва и 
Националното биро за осигурување. 

 
Право на осигурување 

Член 2 
Правните лица и физичките лица кои вршат дејност 

и граѓаните во Република Македонија, се осигуруваат 
во друштвата за осигурување основани согласно со 
овој закон. 

 
Друштва за осигурување 

Член 3 
(1) Друштво за осигурување се основа како акцио-

нерско друштво со седиште во Република Македонија, 
под условите утврдени со овој закон и со Законот за тр-
говските друштва. 

(2) Името "друштво за осигурување" или изведени 
зборови од зборовите: "друштво за осигурување" не 
можат да влезат во називот на трговско друштво или 
друго правно лице кое не ги исполнува условите од ста-
вот 1 на овој член и истото не може како такво да биде 
запишано во трговскиот регистар. 

Работи на осигурување и работи на реосигурување 
Член  4 

(1) Друштвото за осигурување може да врши само 
работи на осигурување и/или реосигурување. 

(2) Работи на осигурување се: 
1) склучување и исполнување на договори за осигу-

рување на живот и неживотно осигурување; 
2) склучување и исполнување на договори за сооси-

гурување и  
3) склучување и исполнување на договори за пасив-

но реосигурување. 
(3) Работи на реосигурување се склучување и ис-

полнување на договори за реосигурување, од страна на 
друштвата за осигурување регистрирани за активно ре-
осигурување, на вишоците на ризици над нивото на 
максимално покритие на друштвата за осигурување. 

(4) Bo рамките на работи на осигурување и реоси-
гурување од ставовите 2 и 3 на овој член, друштвата за 
осигурување можат да ги вршат следниве работи ди-
ректно поврзани со работите на осигурување: 

1) посредување во договарање на осигурување и ре-
осигурување; 

2) операции со фјучерс договори, опции, како и дру-
ги слични финансиски инструменти, доколку истите се 
користат како обезбедување од ризици настанати како 
резултат на флуктуации на девизниот курс и каматните 
стапки, а во согласност со одредбите од членот 87 на 
овој закон; 

3) снимање на ризици; 
4) снимање и процена на штети; 
5) посредување при продажба и продажба на оста-

тоците од осигурени оштетени предмети; 
6) воведување мерки за спречување, намалување и 

отстранување на штетите и ризиците кои претставуваат 
опасност во неживотното осигурување; 

7) укажување правна помош во осигурувањето и ре-
осигурувањето и 

8) укажување на други интелектуални и технички 
услуги поврзани со работи на осигурување и реосигу-
рување. 

(5) Задолжителното осигурување се уредува со закон. 
 

Класи на осигурување 
Член 5 

Работите на осигурување можат да се вршат во рам-
ките на следниве класи на осигурување: 

1. Осигурувањето од последици на несреќен случај 
- незгода (вклучувајќи индустриски повреди и профе-
сионални заболувања), во случај на смрт или нарушу-
вање на здравјето поради повреда, покрива: 

- исплата на осигурената сума во еден целосен из-
нос; 

- исплата на осигурената сума во рати; 
- комбинација на исплати од претходните два слу-

чаи и 
- исплата поради повреди, нарушување на здравјето 

или смрт на патници. 
2. Здравственото осигурување покрива: 
- еднократен паричен надомест за инвалиднина; 
- надомест на трошоците за болничко лекување и 
- комбинација на плаќањата од претходните два случаи. 
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3. Осигурувањето на моторни возила (каско) ги пок-
рива штетите за: 

- моторни возила со сопствен погон, освен шински и 
- влечни патни возила. 
4. Осигурувањето на шински возила (каско) ги пок-

рива штетите настанати на шински возила. 
5. Осигурувањето на воздухоплови (каско) ги пок-

рива штетите настанати на воздухоплови. 
6. Осигурувањето на пловни објекти (каско) ги пок-

рива штетите настанати на речни или езерски пловни 
објекти. 

7. Осигурувањето на стока во превоз (карго) ги пок-
рива штетите или губиток на стока во превоз, вклучу-
вајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот. 

8. Осигурувањето на имот од пожар и природни не-
погоди ги покрива штетите или губитоците на имот 
(освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 
7 на овој член) во случаи на: 

- пожар; 
- експлозија; 
- луња; 
природни непогоди освен луња и земјиште што то-

не или се лизга. 
9. Други осигурувања на имот ги покрива штетите 

или губитоци на имот (освен штетите на имот предви-
дени со точките од 3 до 7 на овој член) поради град или 
мраз, и други штети освен оние од точката 8 на овој 
член (на пример, во случај на кражба). 

10. Осигурување од одговорност од употреба на мо-
торни возила. 

11. Осигурувањето од одговорност од употреба на 
воздухоплови ги покрива штетите настанати од употре-
ба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на 
сопственикот. 

12. Осигурувањето од одговорност од употреба на 
пловни објекти ги покрива штетите настанати од упот-
реба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста 
на сопственикот. 

13. Општото осигурување од одговорност го покри-
ва осигурувањето од други одговорности освен оние од 
точките од 10 до 12 на овој член. 

14. Осигурувањето на кредити покрива: 
- ризик од неплаќање (ненавремено плаќање), пора-

ди неликвидност или други околности; 
- извозни кредити и други ризици во врска со изво-

зот, трговијата и инвестирањето на странски и домашен 
пазар; 

- кредити со отплата на рати; 
- хипотекарни и ломбардни кредити; 
- земјоделски кредити и 
- други кредити и заеми. 
15. Осигурувањето на гаранции ги покрива и дирек-

тно или индиректно гарантира за исполнувањето на об-
врските на должниците. 

16. Осигурувањето од финансиски загуби ги покрива 
финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на: 

- ризик при вработување; 
- недоволен приход (општо); 
- временски неприлики; 
- загубен приход; 
- непредвидени општи трошоци; 
- непредвидени трговски трошоци; 
- загуба на пазарната вредност; 
- загуба на рентата или приходот; 
- индиректни трговски загуби освен оние наведени 

во претходните случаи; 
- други финансиски загуби (освен трговски) и 
- други видови на финансиски загуби. 
17. Осигурувањето на правна заштита ги покрива 

трошоците за правна помош и судски спорови. 
18. Осигурувањето на туристичка помош за лица 

кои се соочуваат со проблеми при патување или други 
случаи на отсуство од дома или од постојаното место 
на живеење. 

19. Осигурувањето на живот (освен она наведено во 
точките од 20 до 23 на овој член). 

20. Осигурувањето на брак или породување. 
21. Осигурувањето на живот во врска со удели во 

инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема 
инвестициониот ризик во однос на промена на вред-
носта на инвестиционите купони или други хартии од 
вредност на инвестиционите фондови. 

22. Осигурувањето на тонтина (здружение на ренти-
ери), е осигурување на лица здружени со цел заеднички 
да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно 
на тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства ме-
ѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак ме-
ѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица. 

23. Осигурувањето на средства за исплата, се бази-
ра на актуарски пресметки при што во замена за еднок-
ратни или периодични уплати, осигурените лица доби-
ваат побарувања со одредено времетраење и износ. 

 
Активности на друштвата за осигурување 

Член 6 
(1) Друштвото за осигурување може да врши работи 

на осигурување во една или повеќе класи на осигурува-
ње, во рамките на една од групите на осигурување: 

1) неживотно осигурување, кое ги опфаќа класите 
од точките 1 до 18 од членот 5 на овој закон и 

2) осигурување на живот, кое ги опфаќа класите од 
точките 19 до 23 од членот 5 на овој закон. 

(2) 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 
исто така да врши работи на осигурување од класите на 
осигурување во кои спаѓаат здравственото осигурување 
и осигурувањето од последици на несреќен случај - нез-
года, наведени во членот 5 точките 1 и 2 од овој закон, 
под услов на нив да се применуваат табелите на веројат-
ност и пресметки слични на осигурувањето на живот. 

(3) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член, друштвото за осигурување кое врши работи на 
осигурување во групата на осигурување на живот, мо-
же исто така во согласност со Законот за капитално фи-
нансирано пензиско осигурување да управува со пензи-
ски фондови, доколку ги исполнува условите предвиде-
ни со тој закон. 

(4) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член друштвата за реосигурување можат да вршат ра-
боти на реосигурување за двете групи на осигурување. 

 
Вршење на работи на осигурување 

Член 7 
(1) Работи на осигурување можат да вршат: 
1) друштво за осигурување со седиште во Републи-

ка Македонија, кое има дозвола за вршење на работи на 
осигурување од страна на министерот за финансии; 

2) филијала на странско друштво за осигурување 
која добила дозвола за вршење на работи на осигурува-
ње од страна на министерот за финансии и 

3) друштво за осигурување на земја членка, кое ос-
новало филијала на територијата на Република Македо-
нија или е овластено директно да врши работи на оси-
гурување на територијата на Република Македонија, 
согласно со овој закон. 

(2) Друштвата за осигурување од ставот 1 на овој 
член имаат право да вршат работи на осигурување само 
за оние класи на осигурување за кои имаат дозвола од 
Министерството за финансии. 

(3) Странска земја, во смисла на овој закон се смета 
секоја земја која не е членка на Европската унија. 

(4) Странско друштво за осигурување, во смисла на 
овој закон се смета друштво за осигурување на терито-
ријата на некоја странска земја, или физичко лице со 
постојано место на живеење на територијата на стран-
ска земја. 
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(5) Друштво за осигурување на земја членка во 
смисла на овој закон се смета друштво за осигурување 
на територијата на земја членка на Европската унија, 
или физичко лице со постојано место на живеење на 
територија на земја- членка. 

 
Забрана за вршење на работи на осигурување 

Член 8 
Работи на осигурување не може да врши ниту едно 

лице, освен оние наведени во членот 7 став 1 на овој 
закон. 

 
Примена на Законот на домашни друштва 

 за осигурување и други субјекти 
Член 9 

(1) Одредбите од овој закон ќе се применуваат на 
друштва за осигурување и осигурително брокерски 
друштва со седиште во Република Македонија, осигу-
рителните брокери и здружението на осигурители. 

(2) Одредбите од овој закон, исто така ќе се приме-
нуваат на друштва за осигурување што вршат исклучи-
во работи на реосигурување (во натамошниот текст: 
друштва за реосигурување), освен ако поинаку не е на-
ведено во овој закон. 

(3) По исклучок на одредбите од ставот 2 на овој 
член, одредбите на членовите од 42 до 44, 49 до 52, 90 
до 98 и 191 до 197 на овој закон нема да се применува-
ат на друштва за реосигурување. 

 
Примена на Законот на друштва за осигурување 

од земји членки 
Член 10 

(1) Одредбите од овој закон ќе се применуваат на 
друштва за осигурување со седиште на територија на 
земја членка (во натамошниот текст: друштва за осигу-
рување на земја членка), доколку: 

1) основаат филијала на територијата на Република 
Македонија или 

2) на територија на Република Македонија, или 
друга земја членка склучуваат договори за осигурува-
ње кои покриваат ризици на територијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: директно вршење 
на работи на осигурување). 

(2) Осигурувањето се смета дека покрива ризици на 
територијата на Република Македонија, доколку: 

1. Bo случај на неживотно осигурување: 
- при осигурување на ризици кои се однесуваат на 

имот, згради, како и подвижен имот што се наоѓа во 
зградите осигуран со ист договор за осигурување, ако 
таквиот имот се наоѓа на територијата на Република 
Македонија; 

- при осигурување на возила, ако тие возила се ре-
гистрирани на територијата на Република Македонија и 

 - при осигурување на ризици што се однесуваат на 
патувања и годишни одмори, кога договорот за осигу-
рување е валиден најмногу четири месеци, ако правни-
от акт на осигурување е извршен на територијата на 
Република Македонија. 

2. Bo случаи на неживотно осигурување, освен оси-
гурувањето наведено во точката 1 од овој став и во 
случај на осигурување на живот: 

- ако осигуреникот е физичко лице со постојано 
место на живеење на територијата на Република Маке-
донија и 

- ако осигуреникот е физичко лице, чиј имот се нао-
ѓа на територијата на Република Македонија. 

 
Примена на Законот на странски друштва  

за осигурување 
 

Член 11 
(1)   Одредбите од овој закон ќе се применуваат на 

друштва за осигурување со седиште на територијата на 

странска земја, доколку истите склучуваат договори за 
осигурување на територијата на Република Македони-
ја, или ако нивните услуги на било кој начин се рекла-
мираат во Република Македонија. 

(2)   Посебните одредби од овој закон кои се одне-
суваат на друштво за осигурување со седиште на тери-
торијата на Швајцарската конфедерација (во натамош-
ниот текст: швајцарско друштво за осигурување) и не-
говите филијали, ќе се однесуваат исклучиво на нежи-
вотно осигурување. 

 
ДЕЛ ВТОРИ 

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Глава 1 

Општи одредби 
Друштво за осигурување 

Член 12 
(1) Друштво за осигурување е акционерско друш-

тво со седиште во Република Македонија кое има доз-
вола од министерот за финансии за вршење работи на 
осигурување. 

(2) Друштвото за осигурување може да се основа 
како: 

1) друштво за осигурување; 
2) друштво за реосигурување и 
3) друштво за осигурување и реосигурување. 
 

Основање на друштво за осигурување 
Член 13 

Друштво за осигурување можат да основаат домаш-
ни и странски физички и правни лица. 

 
Акционери на друштво за осигурување 

Член 14 
Акционер на друштво за осигурување не може да 

биде лице спрема кое е во тек стечајна постапка или 
ликвидација. 

 
Акционерски капитал 

Член 15 
(1) Акционерскиот капитал на друштвото за осигу-

рување треба да биде најмалку во висина на гарантни-
от фонд од членот 77 на овој закон. 

(2) Co актот за основање на друштвото за осигуру-
вање се определува висината на акционерскиот капи-
тал за основање и работа на друштвото за осигурување. 

(3) Покрај акционерскиот капитал од ставот 2 на 
овој член, друштвото за осигурување при основањето е 
должно да располага со дополнителни средства за пок-
ривање на трошоците за административно и организа-
ционо воспоставување на друштвото за осигурување, а 
согласно со проценката на овие трошоци во планот за 
работа (во натамошниот текст: организационен фонд). 

(4) Денарската противвредност на акционерскиот 
капитал од ставот 2 на овој член, како и на организаци-
ониот фонд од ставот 3 на овој член, пресметана по 
курсот на Народната банка на Република Македонија 
на денот на уплатата, домашните правни и физички ли-
ца ја уплатуваат на засебни привремени сметки кај но-
сителот на платен промет. 

(5) Странските правни и физички лица средствата од 
ставовите 2 и 3 на овој член, ги уплатуваат на девизна 
сметка кај Народната банка на Република Македонија. 

(6) Друштвото за осигурување е должно да ја одр-
жув  вредноста на акционерски капитал. а

 
Учество во капиталот на друштвото за осигурување 

Член 16 
(1) Учеството на поединечен акционер во капиталот 

на друштвото за осигурување може да биде најмногу 
до 25% од износот на акциите на друштвото за осигу-
рување со право на управување. 
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(2) Кога друштво за осигурување или банка основа-
ат друштво за осигурување, учеството во капиталот на 
друштвото е неограничено. 

(3) Под поединечен акционер во смисла на ставот 1 
од овој член се смета секое правно или физичко лице, 
или поврзани лица. 

(4) Поврзани лица во смисла на овој закон се смета-
ат две или повеќе правни или физички лица, поврзани 
управувачки или капитално, или на било кој друг на-
чин, при што тие заедно ја определуваат нивната де-
ловна политика и работат во координација еден со друг 
со намера да обезбедат вообичаени комерцијални пред-
ности, или кога едно лице значително влијае на донесу-
вањето на финансиските и деловните одлуки на друго 
лице, или работењето на едно лице или резултатите од 
неговото работење значително влијаат на работењето 
или резултатите од работењето на друго лице. Лицата 
се поврзани и на тој начин што едно правно или физич-
ко лице има значителен интерес во друго правно лице. 

 (5) Значителен интерес во смисла на овој закон се 
смета директно или индиректно учество, или презема-
ње на 20% или повеќе од акциите со право на управу-
вање на едно правно лице од страна на друго правно 
или физичко лице. 

(6) Две физички лица во смисла на овој закон, се 
сметаат за поврзани, доколку едното физичко лице е 
сопруг, родител или дете на другото физичко лице. 

(7) Министерот за финансии поблиску го пропишу-
ва дефинирањето и начинот на утврдување на поврзани 
лица. 

 
Индиректно стекнување 

Член 17 
(1) Индиректен имател на акции, удели или други 

права со кои се обезбедува учество во управувањето со 
капиталот ќе биде лице за чија сметка друго лице, како 
директен имател се стекнал со тие акции, удели или 
други права со кои се обезбедува учество во управува-
њето. 

(2) Индивидуално лице ќе се смета за индиректен 
имател на акции, удели, или други права со кои се 
обезбедува учество во управувањето, доколку дирек-
тниот имател е лице поврзано со тоа лице. 

 
Глава 2 

Квалификувани удели 
Согласност за стекнување на квалификувани удели 

Член 18 
(1) За директно или индиректно стекнување на ак-

ции во друштво за осигурување чиј вкупен износ е ед-
наков или го надминува нивото на квалификувани уде-
ли во друштвото за осигурување потребно е добивање 
на согласност од страна на министерот за финансии. 

(2.) Согласност од став 1 на овој член е потребна и 
за стекнување постапно или одеднаш на 20%, 33%, 
50% или 75% од акциите со право на управување од 
друштвото за осигурување. 

(3) Кога лицето кое добило согласност од ставовите 
1 и 2 од овој член, има намера да ги продаде акциите, 
со што ќе се намали неговото учество под лимитот за 
кој е дадена таа согласност, должно е за тоа да го из-
вести Министерството за финансии. 

(4) Министерот за финансии, пред да донесе реше-
ние за давање на согласност за стекнување на акциите 
од ставовите 1 и 2 на овој член, е должен да го извести 
надлежниот орган за супервизија од земја членка, до-
колку заинтересираниот имател на квалификувани уде-
ли е: 

1) друштво за осигурување кое има дозвола за вр-
шење работи на осигурување во таа земја членка; 

2) владејачко или зависно друштво на друштвото за 
осигурување од точката 1 од овој став. 

(5) Ако заинтересираниот имател на квалификувани 
удели е друштво за осигурување од земја членка или 
странско друштво за осигурување, тогаш кон барањето 
за добивање на согласност за стекнување на квалифи-
кувани удели се приложува и согласност или мислење 
од надлежниот орган за супервизија на таа земја. 

(6) Квалификувани удели во смисла на овој закон 
ќе биде директно или индиректно поседување на ак-
ции, или други права врз основа на кои имателот стек-
нува 10% од акциите со право на управување во друго 
правно лице. 

 
Донесување на решение за давање согласност за 

стекнување на квалификувани удели 
Член 19 

(1) Лицето кое сака да стекне квалификувани удели 
(во натамошниот текст: заинтересиран имател на ква-
лификувани удели), треба да поднесе барање за доби-
вање согласност до Министерството за финансии. 

(2) Министерот за финансии со решение ќе го од-
бие барањето за добивање согласност за стекнување на 
квалификувани удели, доколку од поднесените доку-
менти се утврди дека: 

1) во однос на активностите или работите кои ги 
врши заинтересираниот имател на квалификувани уде-
ли или со него поврзани лица, работењето на друштво-
то за осигурување може да биде загрозено согласно со 
правилата за управување со ризик и 

2) во однос на активностите или работите кои ги 
врши заинтересираниот имател на квалификувани уде-
ли или со него поврзани лица, или во однос на видот на 
односите меѓу тие лица, супервизијата над друштвото 
за осигурување не може да се спроведе или истата ќе 
биде значително отежната. 

(3) Министерот за финансии со решение ќе одбие 
да даде согласност за стекнување на квалификувани 
удели на странско лице - заинтересиран имател на ква-
лификувани удели, доколку според прописите во земја-
та на тоа лице или практиката при примена на тие про-
писи, супервизијата над друштвото за осигурување 
согласно со одредбите на овој закон не може да се 
спроведе или истата ќе биде значително отежната.  

(4) Кога правно лице поднесува барање за добивање 
дозвола за вршење на работи на осигурување, постап-
ката за донесување на решение за давање согласност од 
ставот 1 на овој член, ќе биде споена со постапката за 
донесување на решение за давање дозвола за вршење 
на работи на осигурување. 

 
Санкции поради незаконитости 

Член 20 
Акциите стекнати спротивно на ставовите 1 или 2 

од членот 18 на овој закон, не носат право на глас. 
 
Повлекување на согласност за стекнување  

квалификувани удели 
Член 21 

(1) Министерот за финансии ќе донесе решение за 
повлекување на согласност за стекнување на квалифи-
кувани удели, доколку: 

1) согласност е добиена со наведување на невисти-
нити податоци; 

2) имателот на квалификувани удели или со него 
поврзани лица преку преземање на одредени активнос-
ти или работи, го загрозуваат работењето на друштвото 
за осигурување согласно со правилата за управување 
со ризик; 

3) имателот на квалификувани удели или со него 
поврзани лица преку вршење на одредени активности 
или работи, или во однос на видот на односите меѓу 
тие лица, супервизијата над друштвото за осигурување 
не може да се спроведе или истата ќе биде значително 
отежната и 
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4) во случај на странско лице - имател на квалифи-
кувани удели: ако во однос на прописите кои се во си-
ла во земјата на тоа лице или практиката при примена 
на тие прописи, супервизијата над друштвото за осигу-
рување не може да се спроведе или истата ќе биде зна-
чително отежната. 

(2) По правосилноста на решението за повлекување 
на согласност за стекнување на квалификувани удели, 
имателот на квалификувани удели ќе го изгуби правото 
на глас за акциите кои го надминуваат нивото од 10% 
од вкупниот број на акции со право на глас во друш-
твото за осигурување. 

 
Глава 3  

Орган на управување и надзорен орган  
на друштвото за осигурување 

Орган на управување и надзорен орган  
на друштвото за осигурување 

Член 22 
(1) За орган на управување во смисла на овој закон 

се смета управен одбор, односно извршни директори 
на друштвото за осигурување. 

(2) За надзорен орган во смисла на овој закон се 
смета надзорен одбор, односно неизвршни директори 
на друштвото за осигурување. 

 
Услови за вршење на функција член на органот на 

управување во друштвото за осигурување 
Член 23 

(1) За член на орган на управување може да се име-
нува лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) соодветна стручна подготовка и искуство за уп-
равување со друштво за осигурување и 

2) потврда за неосудуваност за кривично дело про-
тив имотот и кривично дело од областа на финансиско-
то работење. 

(2) Условот од ставот 1 точка 1 на овој член се сме-
та за исполнет, доколку лицето има високо образова-
ние - VIII степен и најмалку три години работно иску-
ство во управување со вршење на работи на осигурува-
ње или финансиски работи. 

 
Согласност за вршење на функцијата член на орган 

на управување 
Член 24 

(1) За вршење на функцијата член на орган на упра-
вување потребно е добивање на согласност за вршење 
на функцијата член на орган на управување на друш-
твото за осигурување од страна на министерот за фи-
нансии. 

(2) Друштвото за осигурување за добивање соглас-
ност од ставот 1 на овој член е должно да поднесе ба-
рање за добивање согласност до Министерството за 
финансии. 

(3) Кон барањето од ставот 2 на овој член се прило-
жува соодветна документација со која се докажува де-
ка се исполнети условите од членот 23 на овој закон. 

(4) Министерството за финансии во текот на пос-
тапката за донесување на решение за давање соглас-
ност од ставот 1 на овој член, може да одлучи лицето 
да презентира концепт за управување со друштвото за 
осигурување. 

(5) Министерот за финансии ќе донесе решение за 
давање согласност од ставот 1 на овој член, доколку од 
поднесената документација од ставот 3 на овој член се 
утврди дека лицето ги исполнува условите за вршење 
на функцијата член на орган на управување на друштво 
за осигурување. 

(6) Министерот за финансии, може да одбие да даде 
согласност, доколку од приложената документација за 
дотогашното работење и активности на лицето се утвр-

ди дека истото би го загрозило работењето на друштво-
то за осигурување согласно со правилата за управува-
ње со ризик. 

(7) Доколку лице добило согласност за вршење на 
функцијата член на орган на управување во едно друш-
тво за осигурување, тогаш истото е должно пред име-
нување на иста функција во друго друштво за осигуру-
вање, до Министерството за финансии повторно да 
поднесе барање за добивање согласност од ставот 1 на 
овој член, Одредбите од ставовите 4, 5 и 6 на овој член, 
соодветно ќе се применуваат и при давањето соглас-
ност од овој став. 

(8) При поднесување на барање за добивање дозво-
ла за вршење на работи на осигурување,постапката за 
донесување на решение за давање согласност од ставот 
1 на овој член, се спојува со постапката за донесување 
на решение за издавање дозвола за вршење на работи 
на осигурување. 

 
Одговорности на членовите на органот на управу-

вање на друштвото за осигурување 
Член 25 

Членовите на органот на управување на друштвото 
за осигурување се должни да: 

1) обезбедат друштвото за осигурување да работи 
согласно со правилата за управување со ризик, соглас-
но со овој закон и други закони кои го регулираат ра-
ботењето на друштвото за осигурување; 

2) вршат контрола над ризиците од работењето на 
друштвото за осигурување, како и да преземаат соод-
ветни мерки за управување со тие ризици; 

3) воспостават систем на внатрешна контрола во 
сите делови од работењето на друштвото за осигурува-
ње, како и систем на внатрешна ревизија со што ќе се 
обезбеди работењето на друштвото за осигурување да 
биде во согласност со овој закон и 

4) обезбедат дека друштвото за осигурување ги во-
ди трговските книги и другата сметководствена доку-
ментација, ги вреднува ставките во деловните биланси, 
изготвува годишни извештаи, како и извештаи до Ми-
нистерството за финансии, согласно со овој закон. 

 
Известување до надзорниот орган 

Член 26 
(1) Органот на управување на друштвото за осигу-

рување е должен веднаш писмено да го извести надзор-
ниот орган на друштвото, доколку: 

1) е загрозена ликвидноста или солвентноста на 
друштвото; 

2) постојат причини за одземање на дозволата за вр-
шење на работи на осигурување или за одземање на 
дозволата за вршење на работи на осигурување во од-
делна класа на осигурување и 

3) финансиската состојба на друштвото за осигуру-
вање се променила со што друштвото за осигурување 
повеќе не го обезбедува потребното ниво на маргина 
на солвентност согласно со членовите 75 или 76 од 
овој закон. 

(2) Членот на органот на управување на друштвото 
за осигурување е должен веднаш писмено да го извести 
надзорниот орган за следново: 

1) именување или истекување на мандатот во над-
зорни органи на други правни лица и 

2) трансакции врз основа на кои членот на органот 
на управување или негови блиски роднини, директно 
или индиректно се стекнале со акции, или удели во не-
кое правно лице врз основа на што, учеството на чле-
нот на органот на управување заедно со неговите бли-
ски роднини во тоа правно лице, го надминало нивото 
на квалификувани удели, како и во случај неговото 
учество да се намалило под нивото на квалификувани 
удели во тоа правно лице. 
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Повлекување на согласност за вршење  
на функцијата член на орган на управување 

Член 27 
(1) Министерот за финансии ќе донесе решение за 

повлекување на согласност за вршење на функцијата 
член на орган на управување на друштво за осигурува-
ње, доколку: 

1) согласност е добиена со наведување на невисти-
нити податоци и 

2) работењето на членот на органот на управување 
не е во согласност со членовите 25 и 26 од овој закон. 

(2) Кога е поведена постапка за повлекување на сог-
ласност за вршење на функцијата член на орган на уп-
равување поради незаконитости, кои се причина и за 
поведување на постапка за одземање на дозволата за 
вршење на работи на осигурување на друштвото за 
осигурување, Министерството за финансии може да ги 
спои двете постапки. 

 
Надзорен орган на друштвото за осигурување 
Членови на надзорен орган на друштвото  

за осигурување 
Член 28 

За член на надзорен орган на друштво за осигурува-
ње не може да биде именувано лице, кое: 

1) е поврзано лице, со правно лице во кое друштво-
то за осигурување поседува акции со право на управу-
вање над нивото на квалификувани удели и 

2) е член на надзорен орган или орган на управува-
ње во друго друштво за осигурување. 

 
Надлежности на надзорниот орган во друштвото 

за осигурување 
Член 29 

Покрај надлежностите предвидени со Законот за тр-
говските друштва, надзорниот орган на друштво за 
осигурување ги има и следниве надлежности: 

1) ги одобрува одлуките донесени од страна на ор-
ганот на управување по однос на деловната политика 
на друштвото за осигурување; 

2) ги одобрува одлуките донесени од страна на ор-
ганот на управување по однос на финансискиот план 
на друштвото за осигурување; 

3) ги одобрува одлуките донесени од страна на ор-
ганот на управување во врска со воспоставување на 
системот за внатрешна ревизија; 

4) ја одобрува годишната програма за внатрешна ре-
визија донесена од страна на органот на управување и 

5) донесува одлуки по други прашања согласно со 
овој закон. 

 
Одговорности на членовите на надзорниот орган  

во друштво за осигурување 
Член 30 

(1) Членовите на надзорниот орган на друштво за 
осигурување се должни да: 

1) спроведуваат супервизија на адекватноста на 
постапките и ефикасноста во работењето на внатреш-
ната ревизија; 

2) расправаат за наодите на Министерството за фи-
нансии, даночната инспекција и други надлежни орга-
ни, во постапката за спроведување на супервизија на 
друштво за осигурување; 

3) ги ревидираат годишните извештаи и деловните 
биланси на друштвото за осигурување и изготвуваат 
мислење по истите и 

4) изготвуваат мислење по однос на годишниот из-
вештај на внатрешната ревизија и годишниот извештај 
на органот на управување и истите ги доставуваат до 
Собранието на акционери на друштвото за осигурува-
ње на усвојување. 

(2) Членовите на надзорниот орган на друштвото за 
осигурување се солидарно одговорни со друштвото за 
осигурување за сите загуби настанати како резултат на 
неисполнување на одговорностите од ставот 1 на овој 
член, освен доколку докажат дека работата ја извршу-
вале со соодветно внимание, совесност и чесност. 

(3) Членот на надзорниот орган на друштвото за 
осигурување е должен веднаш писмено да го извести 
надзорниот орган за следново: 

1) именување или истекување на мандатот во над-
зорни органи на други правни лица; 

2) трансакции врз основа на кои членот на органот 
на управување или негови блиски роднини, директно 
или индиректно се стекнале со акции или удели во не-
кое правно лице врз основа на што, учеството на чле-
нот на органот на управување заедно со неговите бли-
ски роднини во тоа правно лице, го надминало нивото 
на квалификувани удели, како и во случај неговото 
учество да се намалило под нивото на квалификувани 
удели во тоа правно лице. 

 
ДЕЛ ТРЕТИ 

ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Глава 1 
Дозволи во врска со вршење на работи на осигурување 

1. Видови на дозволи 
Член 31 

(1) Друштвото за осигурување е должно за вршење 
на работи на осигурување да добие дозвола од страна 
на министерот за финансии (во натамошниот текст: 
дозвола за вршење на работи на осигурување). 

(2) Друштвото за осигурување е должно за воведува-
ње нова класа на осигурување да добие дозвола од стра-
на на министерот за финансии (во натамошниот текст: 
дозвола за воведување нова класа на осигурување). 

(3) Друштвото за осигурување е должно за пренос 
на договорите за осигурување на друго друштво за оси-
гурување да добие дозвола од страна на министерот за 
финансии (во натамошниот текст: дозвола за пренос на 
осигурително портфолио). 

(4) Друштвото за осигурување е должно за склучу-
вање на договор за пренос на значаен дел од своите ак-
тивности на друго друштво за осигурување или правно 
лице да добие дозвола од страна на министерот за фи-
нансии (во натамошниот текст: дозвола за пренос на 
надворешни активности). 

(5) Друштвото за осигурување е должно за статусни 
измени на друштвото за осигурување да добие дозвола 
од страна на министерот за финансии (во натамошниот 
текст: дозвола за статусни измени). 

(6) Странско друштво за осигурување е должно за 
основање и работа на филијала во Република Македони-
ја да добие дозвола од страна на министерот за финан-
сии (во натамошниот текст: дозвола за основање и рабо-
та на филијала на странско друштво за осигурување). 

(7) Друштвото за осигурување е должно за основа-
ње и работа на филијала во странство да добие дозвола 
од страна на министерот за финансии (во натамошниот 
текст: дозвола за основање и работа на филијала во 
странство). 

 
2. Дозвола за вршење на работи на осигурување 
Барање за добивање дозвола за вршење на работи 

на осигурување 
Член 32 

(1) Кон барањето за добивање на дозвола за вршење 
работи на осигурување се приложува: 

1) предлог на акт за основање; 
2) предлог на статут; 
3) план за работа; 
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4) предлог на акти на деловната политика наведени 
во членот 39 од овој закон; 

5) предлог на членови на органот на управување; 
6) доказ дека се уплатени парични средства на име 

акционерски капитал и организационен фонд на засеб-
ни привремени сметки кај носител на платен промет; 

7) список на акционери, со наведување на име, пре-
зиме 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 ак-
ционерскиот капитал на друштвото за осигурување; 

8) во однос на акционерите кои се иматели на ква-
лификувани удели:  

- копија од уписот во трговскиот регистар, доколку 
акционерот е правно лице; 

- информации за меѓусебната непосредна и посред-
на капитална, управувачка и роднинска поврзаност на 
акционерите и нивната финансиска состојба, како и до-
каз дека против акционерите/правни лица не е во тек 
стечајна постапка или ликвидација, а акционерите/фи-
зички лица не се осудувани за кривично дело против 
имотот или од областа на финансиското работење; 

- копија од акционерската книга, доколку акционе-
рот е акционерско друштво, а за акционери/странски 
правни лица, овој документ треба да се презентира со 
заверен превод; 

- ревизорски извештај од овластено друштво за ре-
визија за последните две деловни години за акционе-
ри/правни лица; 

9) предлог на договори за вршење на надворешни 
активности, ако друштвото за осигурување планира да 
овласти други субјекти за вршење на надворешни ак-
тивности и 

10)документација врз основа на која може да се 
констатира дека друштвото за осигурување е кадров-
ски, технички и организационо оспособено за вршење 
на работите предвидени со актот за основање на друш-
твото за осигурување. 

(2) Доколку акционерот е странско правно лице или 
домашно правно лице, кое е непосредно или посредно 
во мнозинска сопственост на странски физички или 
правни лица, кон барањето за добивање дозвола за вр-
шење на работи на осигурување, покрај документација-
та од ставот 1 на овој член се приложува и: 

1) доказ од странското друштво за осигурување де-
ка има дозвола за вршење на работи на осигурување во 
матичната земја, ако странскиот акционер е друштво за 
осигурување. 

2) мислење на странска институција овластена за 
супервизија на друштвото за осигурување, ако стран-
скиот акционер е друштво за осигурување и 

3) ревизорски извештај од првокласно друштво за ре-
визија за последната деловна година, ако странскиот ак-
ционер е правно лице кое не е друштво за осигурување. 

(3)   Кон барањето за добивање  дозвола за вршење 
на работи на осигурување, треба да се приложи и пот-
врда од овластен актуар дека друштвото за осигурува-
ње, во однос на планираниот вид и обем на активности 
ќе може да го обезбеди потребното ниво на маргина на 
солвентност. 

 
Одлучување за издавање дозвола за вршење  

на работи на осигурување 
Член 33 

(1) Bo решението со кое се издава дозвола за вршење 
на работи на осигурување, се утврдуваат класите на оси-
гурување кои може да ги врши друштвото за осигурува-
ње. Ако дозволата се издава за сите класи на осигурува-
ња во рамките на одделна група на осигурување, тогаш 
во решението ќе се наведе групата на осигурување. 

(2) Министерот за финансии ќе издаде дозвола за 
вршење на работи на осигурување во рамките на од-
делна класа на осигурување, ако друштвото за осигуру-
вање ги исполнува условите за вршење на работи на 
осигурување во рамките на таа класа на осигурување. 

(3) По исклучок на ставовите 1 и 2 од овој член, ми-
нистерот за финансии во решението за издавање дозво-
ла за вршење на работи на реосигурување ќе наведе де-
ка дозволата се однесува исклучиво на работи на рео-
сигурување, како и дека истата ги покрива сите класи 
на осигурување. 

 
Одбивање на барањето за добивање дозвола  

за вршење на работи на осигурување 
Член 34 

(1) Министерот за финансии ќе го одбие барањето 
за добивање дозвола за вршење на работи на осигуру-
вање, доколку: 

1) акционерите кои се иматели на квалификувани 
удели немаат согласност согласно со членот 18 ставови 
1 и 2 од овој закон; 

2) предлогот на членовите на органот на управува-
ње немаат согласност за вршење на функцијата члено-
ви на органот на управување согласно со членот 24 
став 1 од овој закон; 

3) од доставената документација се утврди дека 
друштвото за осигурување не е кадровски, технички и 
организационо оспособено за вршење на работите 
предвидени со планот за работа; 

4) од предлогот на актите на деловната политика на 
друштвото за осигурување се утврди дека не се воспос-
тавени услови за вршење на работите на осигурување 
на друштвото за осигурување, согласно со овој закон; 

5) предлогот на статутот и предлогот на актите на 
деловната политика на друштвото за осигурување се во 
спротивност со одредбите на овој закон; 

6) пресметаните премии и резерви не се доволни за 
постојано и целосно покривање на обврските на друш-
твото за осигурување кои произлегуваат од договорите 
за осигурување и 

7) друштвото за осигурување не ги исполнува дру-
гите услови предвидени со овој или друг закон, или 
пропис кои се однесуваат на вршење на работи на оси-
гурување општо и/или вршење на работи на осигурува-
ње во рамките на одредена класа на осигурување на ко-
ја се однесува дозволата за вршење на работи на осигу-
рување. 

(2) Покрај случаите од ставот 1 на овој член, минис-
терот за финансии ќе го одбие барањето за добивање 
дозвола за вршење на работи на осигурување во класи 
на задолжително осигурување, како и дополнително 
здравствено осигурување, доколку Општите и посебни 
услови на полиси се во спротивност на одредбите кои 
го регулираат задолжителното осигурување и дополни-
телното здравствено осигурување. 

 
Акт за основање 

Член 35 
Друштвото за осигурување го донесува Актот за ос-

новање во рок од 60 дена од денот на донесувањето на 
решението со кое се издава дозвола за вршење на рабо-
ти на осигурување. 

 
Упис во трговскиот регистар 

Член 36 
(1) Друштвото за осигурување стекнува својство на 

правно лице со упис во трговскиот регистар. 
(2) Кон пријавата за упис во трговскиот регистар, 

покрај документацијата утврдена со Законот за тргов-
ските друштва се приложува и: 

1) доказ дека се уплатени паричните средства на 
име акционерски капитал и организационен фонд на 
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засебни привремени сметки кај носителот на платниот 
промет, односно доказ дека странскиот основач ги уп-
латил девизните средства на посебна сметка кај Народ-
ната банка на Република Македонија и 

2) дозвола од членот 31 став 1 на овој закон. 
(3) Bo рок од 30 дена од денот на уписот на друш-

твото за осигурување во трговскиот регистар, средства-
та на акционерите во непаричен облик на име органи-
зационен фонд се префрлаат во сопственост на друш-
твото за осигурување. 

(4) По извршената регистрација во трговскиот ре-
гистар, судот е должен до Министерството за финан-
сии да достави примерок од решението за упис во тр-
говскиот регистар. 

(5) Министерството за финансии води евиденција 
на друштвата за осигурување регистрирани во тргов-
скиот регистар. 

 
Започнување со работа 

Член 37 
(1) Друштвото за осигурување е должно да започне 

со работа во рок од шест месеци од денот на донесува-
њето на решението со кое се издава дозвола за вршење 
на работи на осигурување. 

(2) Друштвото за осигурување е должно писмено да 
го извести Министерството за финансии за започнува-
ње или престанок со работа во рамките на секоја од 
класите на осигурување за кои добило дозвола за врше-
ње на работи на осигурување, веднаш по започнување-
то, односно престанокот. 

 
План за работа 

Член 38 
(1) Планот за работа од точката 1 став 1 на членот 

32 од овој закон содржи: 
1) основи на деловната политика; 
2) класи на осигурување во рамките на кои друш-

твото за осигурување планира да врши работи на оси-
гурување; 

3) принципи за реосигурување, вклучувајќи табели 
за максимално покритие за сите класи на осигурувања; 

4) пресметка на потребното ниво на маргината на сол-
вентност согласно со членовите 75 или 76 од овој закон; 

5) планиран обем на трошоци за основање, органи-
зациски трошоци и трошоци за развој, кои треба да би-
дат покриени од организациониот фонд на друштвото; 

6) проценка на ликвидноста, како и финансиски из-
вори потребни за исполнување на обврските и обезбе-
дување потребно ниво на маргина на солвентност и 

7) елаборат со проекција за очекувани деловни ре-
зултати за најмалку тригодишен период, пред се во вр-
ска со очекуваниот приход од премиите, очекуваните 
штети, расходите за спроведување на осигурувањето, 
очекуваната добивка, очекуваните обесштетувања, ка-
ко и висината на технички и други резерви. 

(2) Ако планот за работа се однесува на работи на рео-
сигурување, тогаш истиот ќе ги содржи само одредбите 
предвидени во точките 1, 4, 5 и 7 од ставот 1 на овој член. 

(3) Ако друштвото за осигурување има намера да 
врши работи на осигурување вклучувајќи ги и работите 
од точката 18 став 1 на членот 5 од овој закон, планот 
за работа, исто така треба да вклучува спецификација 
на расположливи средства на друштвото за осигурува-
ње кои се потребни за задоволување на непаричните 
обврски (средства за помош), кои произлегуваат од таа 
класа на осигурување. 

(4) Друштвото за осигурување е должно на годиш-
но ниво да изготвува план за работа кој ќе ги содржи 
одредбите предвидени со ставот 1 на овој член, со ис-
клучок на точките 5 и 7. Планот за работа, друштвото 
за осигурување го доставува до Министерството за фи-
нансии најдоцна до 31 декември во тековната година за 
наредната година. 

Акти на деловната политика 
Член 39 

(1) Акти на деловната политика на друштвото за 
осигурување се: 

1) општи и посебни услови за осигурување по класи 
на осигурување; 

2) тарифи на премии по групи и класи на осигуру-
вање со структура на премијата согласно со членовите 
78 и 79 од овој закон; 

3) правилник за формирање на технички резерви на 
осигурување и политика за управување со средствата; 

4) правилник за пласирање на средствата на технич-
ките резерви; 

5) акт за формирање, управување и користење на 
математичката резерва за осигурување на живот и за 
други групи на осигурување во кои се применуваат та-
белите на смртност и други слични веројатносни табе-
ли и пресметки што се однесуваат на осигурување на 
живот; 

6) правилник за формирање фонд за превентива и 
управување и користење на фондот, доколку формира-
ње на фондот за превентива е предвидено со статутот 
на друштвото; 

7) програма за потребите од реосигурување, соглас-
но со членот 100 на овој закон и 

8) правилник за остварување на регреси. 
(2) Актите од ставот 1 на овој член се изготвуваат и 

за сите задолжителни осигурувања. 
 
Истекување на дозволата за вршење на работи  

на осигурување 
Член 40 

(1) Дозволата за вршење на работи на осигурување 
во одделна класа на осигурување, или за сите класи на 
осигурување за кои друштвото има дозвола за вршење 
на работи на осигурување, ќе истече доколку: 

1) друштвото за осигурување не започне со работа 
во период од една година од денот на донесувањето на 
решението за издавање на дозвола за вршење на работи 
на осигурување; 

2) друштвото за осигурување не донесе акт за осно-
вање во рок од 60 дена од денот на донесувањето на ре-
шението за издавање на дозвола за вршење на работи 
на осигурување; 

3) друштвото за осигурување ќе престане да врши ра-
боти на осигурување во период подолг од шест месеци; 

4) по отворање на стечајна постапка; 
5) по отворање на ликвидација и 
6) по пренос на сите договори за осигурување на 

друго друштво за осигурување. 
(2) При настанување на случаите од ставот 1 на овој 

член, министерот за финансии ќе донесе решение за 
истекување на дозволата за вршење на работи на оси-
гурување. 

(3) Друштвото за осигурување не може да склучува 
нови договори за осигурување: 

1) во случаите од точките 1 до 3 од ставот 1 на овој 
член, од денот на донесувањето на решението од ста-
вот 2 на овој член; 

2) во случај од точката 4 од ставот 1 на овој член, 
од денот на објавувањето на отворањето на стечајната 
постапка на огласна табла на надлежниот суд; 

3) во случај од точката 5 од ставот 1 на овој член, 
од истекот на роковите од точките 1 до 4 од ставот 2 
член 169 на овој закон, во зависност од основата за от-
ворање на ликвидација и 

4) во случај од точката 6 од ставот 1 на овој член, 
од денот кога друштвото за осигурување добило дозво-
ла за пренос на договорите за осигурување од страна 
на министерот за финансии. 
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3. Дозвола за воведување нова класа  
на осигурување 

Член 41 
(1) Друштвото за осигурување кое има дозвола за вр-

шење на работи на осигурување во рамките на одделни 
класи на осигурување, е должно за вршење на работи на 
осигурување во рамките на други класи на осигурување 
да добие дозвола за воведување нова класа на осигуру-
вање, од страна на министерот за финансии. 

(2) Министерот за финансии ќе го одбие барањето 
за добивање дозвола за воведување нова класа на оси-
гурување, доколку: 

1) се утврди дека со воведување на новата класа на 
осигурување, работењето на друштвото за осигурување 
може да биде загрозено согласно со правилата за упра-
вување со ризик и 

2) друштвото за осигурување не ги исполнува дру-
гите услови за вршење на работи на осигурување во 
рамките на класите на осигурување за кои е поднесено 
барање за добивање на дозволата. 

(3) Bo однос на дозволата за воведување нова класа на 
осигурување од ставот 1 на овој член, ќе се применуваат 
одредбите од членовите 32 до 34, 38 и 40 на овој закон, 
освен ако поинаку не е определено со овој закон. 

 
4. Дозвола за пренос на осигурително портфолио  

Пренос на осигурително портфолио 
Член 42 

(1) Друштвото за осигурување може преку договор 
да изврши пренос на договорите за осигурување во 
рамките на една или повеќе класи на осигурување (во 
натамошниот текст: осигурително портфолио), заедно 
со средствата кои ги покриваат техничките резерви 
и/или математичката резерва, во висина на техничките 
резерви и/или математичката резерва кои треба да би-
дат издвоени за осигурителното портфолио кое е пред-
мет на пренос на друго друштво за осигурување. 

(2) За пренос на осигурително портфолио не е пот-
ребна согласност од осигурениците. 

(3) Договорот од ставот 1 на овој член влегува во 
сила на денот кога министерот за финансии ќе донесе 
решение за издавање дозвола за пренос на осигурител-
но портфолио. 

(4) Друштвото за осигурување кое го презема оси-
гурителното портфолио е должно во период од пет де-
на последователно, во најмалку два дневни весници на 
територијата на која се покриваат ризиците со осигури-
телното портфолио, да ги информира осигурениците за 
извршениот пренос. 

(5) Друштвото за осигурување може да изврши пре-
нос на осигурително портфолио на: 

1) друго друштво за осигурување со седиште во Ре-
публика Македонија; 

2) друштво за осигурување од земја членка или не-
гова филијала во Република Македонија или некоја 
друга земја членка и 

3) филијала на странско друштво за осигурување во 
Република Македонија. 

 
Барање за добивање дозвола за пренос  

на осигурително портфолио 
Член 43 

Барањето за добивање дозвола за пренос на осигу-
рително портфолио содржи: 

1) листа на договори за осигурување според оддел-
ни класи на осигурување кои се предмет на пренос, ка-
ко и Општите и посебни услови за осигурување за тие 
договори за осигурување и соодветни пресметки за 
техничките резерви и/или математичката резерва; 

2) податоци за средствата кои ги покриваат технич-
ките резерви и/или математичката резерва, со наведу-
вање на нивниот обем и податоци врз основа на кои 
може да се изврши проверка на обемот; 

3) измени во планот на работа на друштвото за оси-
гурување кое го презема осигурителното портфолио, а 
кои се јавуваат како резултат на преносот и 

4) договор за пренос на осигурително портфолио. 
 
Донесување решение за издавање на дозвола  

за пренос на осигурително портфолио 
Член 44 

(1) Министерот за финансии ќе го одбие барањето 
за добивање дозвола за пренос на осигурително пор-
тфолио, ако обемот на средствата кои ги покриваат 
техничките резерви и/или математичката резерва се по-
ниски од техничките резерви и/или математичката ре-
зерва кои требало да се издвојат за осигурителното 
портфолио што е предмет на пренос, или ако постојат 
други услови поради што ќе бидат загрозени интереси-
те на осигурениците. 

(2) Bo случаите од точките 1 и 3 од ставот 5 на чле-
нот 42 од овој закон, министерот за финансии ќе го од-
бие барањето за добивање дозвола за пренос на осигу-
рително портфолио, ако друштвото за осигурување кое 
го презема осигурителното портфолио не ги исполнува 
условите за вршење на работи на осигурување во рам-
ките на класите на осигурување во чии рамки е осигу-
рителното портфолио или ако поради преземање на 
осигурителното портфолио, работењето на друштвото 
за осигурување може да биде загрозено согласно со 
правилата за управување со ризик. 

(3) Ако друштвото за осигурување го пренесе осигу-
рителното портфолио на негова филијала во земја член-
ка, пред да се донесе решение за издавање на дозвола за 
пренос на осигурително портфолио, Министерството за 
финансии е должно да побара мислење од надлежниот 
орган за супервизија на земјата членка. Ако во рок од 
три месеци од приемот на барањето за мислење, надлеж-
ниот орган за супервизија на земјата членка не одговори, 
ќе се смета дека истиот нема приговор во однос на пре-
носот на осигурителното портфолио. 

(4) Bo случај од точката 2, став 5 од членот 42 на 
овој закон, министерот за финансии ќе издаде дозвола 
за пренос на осигурително портфолио, само доколку 
надлежниот орган за супервизија на земјата членка из-
даде потврда дека друштвото за осигурување од земја-
та членка го обезбедува потребното ниво на маргина на 
солвентност по извршениот пренос на осигурителното 
портфолио. 

(5) Ако во случај од ставот 4 на овој член, осигури-
телното портфолио покрива ризици на територијата на 
некоја друга земја членка, министерот за финансии ќе 
издаде дозвола за пренос на осигурителното портфо-
лио, доколку надлежниот орган за супервизија на таа 
земја членка се согласи со преносот. Доколку во рок од 
три месеци од приемот на барањето за добивање сог-
ласност, надлежниот орган за супервизија на таа земја 
членка не издаде согласност, ќе се смета дека истиот 
нема приговор во однос на преносот на осигурителното 
портфолио. 

(6) Одредбите од ставот 4 на овој член ќе се приме-
нуваат и на пренос на осигурителното портфолио на 
филијала на швајцарско друштво за осигурување во Ре-
публика Македониjа. 

(7) Ако за пренос на осигурително портфолио од 
своја филијала во земја членка, странско друштво  за  
осигурување  бара  согласност  од Министерството за 
финансии, тогаш Министерството за финансии е дол-
жно да одлучи по барањето. 

(8) Ако друштвото за осигурување на земја членка 
планира да изврши пренос на осигурително портфолио 
на нејзина филијала во Република Македонија, Минис-
терството за финансии е должно во рок од три месеци 
од приемот на барањето за согласност да го информира 
надлежниот орган на супервизија на земјата членка за 
можниот приговор против преносот. 
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(9) Ако е побарана потврда од Министерството за 
финансии за пренос на осигурителното портфолио од 
друштвото за осигурување на земја членка согласно со 
ставот 4 од овој член, Министерството за финансии е 
должно да издаде соодветна потврда или да одбие да 
издаде потврда. 

(10) Ако друштво за осигурување од земја членка 
има намера да изврши пренос на осигурително портфо-
лио на друштво за осигурување од друга земја членка, 
при што осигурителното портфолио што е предмет на 
пренос, исто така покрива ризици на територијата на Ре-
публика Македонија, тогаш министерот за финансии мо-
же да одбие да издаде согласност за пренос согласно со 
ставот 5 од овој член, доколку се загрозени интересите 
на осигурениците. Решението за одбивање за давање 
согласност ќе се донесе во рок од три месеци од приемот 
на известувањето за планираниот пренос од страна на 
надлежниот орган на супервизија на земјата членка. 

 
5. Дозвола за пренос на надворешни активности  
Договор за пренос на надворешни активности 

Член 45 
(1) Договорот за пренос на надворешни активности 

претставува договор со кој друштвото за осигурување 
пренесува значаен дел од своите активности на друго 
друштво за осигурување или друго правно лице. 

(2) За надворешни активности во смисла на овој за-
кон се сметаат: 

1) управување со средствата кои ги покриваат тех-
ничките резерви или математичката резерва на друш-
твото за осигурување; 

2) реализација на оштетни побарувања и 
3) водење на сметководство. 
(3) Bo договорот за пренос на надворешни актив-

ности се наведува дека субјектот што прифаќа да ги вр-
ши надворешните активности е должен да му ги обез-
беди на друштвото за осигурување податоците соглас-
но со ставот 2 од членот 47 на овој закон, кои друштво-
то за осигурување може да ги користи само за намени-
те од ставот 2 на членот 47 од овој закон. 

 
Дозвола за пренос на надворешни активности 

Член 46 
(1) Министерот за финансии ќе го одбие барањето 

за добивање дозвола за пренос на надворешни актив-
ности, доколку поради видот и обемот на надворешни-
те активности ќе бидат загрозени интересите на осигу-
рениците, или доколку преносот на надворешните ак-
тивности значително ќе го оневозможи или отежни 
спроведувањето на супервизијата на друштвото за оси-
гурување. 

(2) За издавање на дозвола за пренос на надвореш-
ни активности, Министерството за финансии може да 
побара исполнување на дополнителни услови од страна 
на субјектите кои прифаќаат да ги вршат надворешни-
те активности, доколку тоа е потребно за заштита на 
интересите на осигурениците. 

 
Супервизија на вршењето на надворешни  

активности 
Член 47 

(1) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на 
супервизија на друштвата за осигурување ќе се приме-
нуваат и врз субјектите кои прифаќаат да ги вршат над-
ворешните активности. 

(2) Друштвото за осигурување е должно до Минис-
терството за финансии да достави податоци за правни-
от статус, финансиската состојба и работењето на суб-
јектот со кој е склучен договорот за пренос на надво-
решните активности. 

(3) Министерот за финансии ќе ја одземе дозволата 
за пренос на надворешните активности, ако: 

1) настанат случаите предвидени со ставот 1 од чле-
нот 46 на овој закон и 

2) субјектот кој прифаќа да ги врши надворешните 
активности повеќе не ги исполнува условите наведени 
во ставот 2 од членот 46 на овој закон. 

 
6. Дозвола за статусни измени 

Член 48 
(1) Друштвото за осигурување е должно за статусни 

измени да добие дозвола за статусни измени од страна 
на министерот за финансии. 

(2) Под статусни измени од ставот 1 на овој член се 
подразбира спојување на друштва за осигурување, при-
појување на едно друштво кон друго или поделба на 
друштво за осигурување на повеќе самостојни друштва 
за осигурување. 

(3) Bo однос на дозволата за статусни измени од 
ставот 1 на овој член, ќе се применуваат одредбите од 
членовите 32 до 39 на овој закон, освен ако поинаку не 
е определено со овој закон. 

(4) Решението за издавање на дозвола од ставот 1 
на овој член, ќе се донесе заедно со решението за изда-
вање на дозвола за вршење на работи на осигурување 
од членот 31 став 1 на овој закон, освен ако барањето 
за добивање дозвола од ставот 1 на овој член е подне-
сено откако друштвото за осигурување добило дозвола 
за вршење на работи на осигурување. 

 
Глава 2 

Услови на полиси и известувања на осигурениците 
Договори за осигурување и Општи услови на полиси 

Член 49 
(1) Ако осигурувањето покрива ризици на терито-

ријата на Република Македонија, договорот за осигуру-
вање особено ќе ги содржи следниве податоци: 

1) настани врз основа на кои настанува обврска на 
друштвото за осигурување за плаќања кои произлегу-
ваат од договорот за осигурување, како и настани пора-
ди кои обврската на друштвото за осигурување за пла-
ќање престанува; 

2) начин на извршување, обем и пристигнување на 
обврските на друштвото за осигурување; 

3) износот и условите за плаќање на премија, како и 
правни последици во случај на неплаќање; 

4) период на важење на договорот за осигурување, 
во кој особено треба да се наведе: 

- начин на автоматско обновување на договорот за 
осигурување; 

- начин на кој договорот за осигурување може да се 
откаже, делумно или целосно да се прекине, како и об-
врски на друштвото за осигурување во тие случаи; 

5) последици од побарувања кои произлегуваат од 
договори за осигурување во случај на пропуштање на 
предвидените рокови и 

6) во однос на осигурување на живот, рокови и ус-
лови, како и обем на авансни плаќања согласно со по-
лисите за осигурување, рокови и услови кои се однесу-
ваат на учество на осигурениците во добивката на 
друштвото за осигурување, како и критериуми за прес-
метка на нивното учество, и услови и методи за прес-
метка и исплата на откупна вредност. 

(2) Bo случај на осигурување на правна заштита од 
точката 17 став 2 од членот 5 на овој закон, во догово-
рот за осигурување децидно се наведува дека друштво-
то за осигурување ги покрива исклучиво трошоците за 
правно застапување преку адвокат или друго лице наз-
начено од друштвото за осигурување. 

(3) Договорот за осигурување не смее да биде во 
спротивност со одредбите на други закони кои ги регу-
лираат договорите за осигурување. 
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Известување на осигурениците при склучување  

на договори за осигурување 
Член 50 

(1) Ако осигуреникот е физичко лице, друштвото за 
осигурување или осигурителното брокерско друштво е 
должно, при склучување на договорот за осигурување 
од членот 49 на овој закон, во писмена форма да го из-
вести лицето за следново: 

1) назив, правен статус, седиште и адреса на друш-
твото за осигурување, како и филијалата преку која е 
склучен договорот за осигурување; 

2) општите и посебни услови на полиси кои се при-
менуваат на осигуреникот и осигурителот и законот 
што го регулира договорот за осигурување; 

3) случаи при кои општите и посебни услови на по-
лисата не се применуваат на односот меѓу осигурите-
лот и осигуреникот, извршување, обемот и пристигну-
вање на обврските на друштвото за осигурување; 

4) период на важење на договорот за осигурување; 
5) износот на премија, како и пресек на премијата 

по одделни ризици (доколку со договорот за осигуру-
вање се покриени ризици кои произлегуваат од некол-
ку класи на осигурување) и износите на даноци, такси 
и други трошоци по основа на премијата и вкупниот 
износ што треба да се плати; 

6) право на одложување или прекинување на дого-
ворот за осигурување и 

7) упатување на Министерството за финансии, како 
надлежен орган за супервизија на друштвото за осигурува-
ње до кое може да се достави жалба во однос на друштвата 
за осигурување и осигурителните брокерски друштва. 

(2) Bo случај на осигурување на живот или осигуру-
вање од последици на несреќен случај со право на пов-
рат на еден дел од премијата за осигурување, известува-
њето на осигуреникот покрај наведените податоци од 
ставот 1 на овој член, треба да содржи и податоци за: 

1) основи и критериуми за распределба на добивката; 
2) табела на откупната вредност на полисата; 
3) минималната премија и минималното времетрае-

ње на осигурувањето потребни за капитализација на 
договорот за осигурување и правата кои ги има осигу-
реникот во тој случај; 

4) во случај кога инвестициониот ризик е на товар 
на осигуреникот, издвоени средства кои ја покриваат 
математичката резерва за тоа осигурување, како и 
структурата на вложување на тие средства и 

5) даночната регулатива која се однесува на осигу-
рувањето. 

 
Известување на осигурениците во тек на периодот 

на важење на договорот за осигурување 
Член 51 

(1) Bo текот на периодот на важење на договорот за 
осигурување од членот 83 на овој закон, друштвото за 
осигурување или осигурителното брокерско друштво 
се должни да го известат осигуреникот за: 

1) промена на назив, правен статус, седиште или ад-
реса на друштвото за осигурување, или филијалата 
преку која бил склучен договорот за осигурување; 

2) промена на податоците од членот 50 на овој за-
кон или податоците од точките од 1 до 4 од ставот 2 од 
членот 50 на овој закон, доколку тие промени настана-
ле како резултат на измена на некои прописи. 

(2) Bo текот на периодот на важење на договорот за 
осигурување од ставот 2 од членот 50 на овој закон, 
друштвото за осигурување или осигурителното брокер-
ско друштво, се должни еднаш годишно да ги известат 
осигурениците за нивното учество во добивката. 

 
Содржина на Општите и посебни услови на полиси 

и известувања за полисите 
Член 52 

Текстот на Општите и посебни услови на полиси и 
известувањето од членовите 50 и 51 на овој закон, тре-
ба да бидат составени на јасен и разбирлив начин на 
македонски јазик. 

Глава 3 
Вршење на работи на осигурување надвор  
од територијата на Република Македонија 

Вршење на работи на осигурување во земји членки 
Член 53 

(1) Друштвото за осигурување преку филијала или 
директно, може да врши работи на осигурување на те-
риторијата на земјата членка, и тоа за оние класи на 
осигурување за кои има дозвола од министерот за фи-
нансии за вршење работи на осигурување на територи-
јата на Република Македонија, доколку ги исполнува 
условите согласно со прописите на таа земја членка. 

(2) Ако друштвото за осигурување склучува дого-
вори за осигурување кои покриваат ризици во земјата 
членка, ќе се смета дека тоа врши работи на осигурува-
ње во таа земја членка. 

(3) При определување на земјата во која се покрива-
ат ризиците, ќе се применува ставот 2 од членот 10 на 
овој закон. 

 
Почеток на вршење на работи на осигурување  

во земја членка 
Член 54 

(1) Друштво за осигурување кое има намера да за-
почне со вршење на работи на осигурување во земја 
членка е должно за тоа претходно да го извести Ми-
нистерството за финансии, притоа наведувајќи jа земја-
та членка. Известувањето содржи опис на работите на 
осигурување кои ќе ги врши друштвото, видот и обе-
мот на работа по одделни класи на осигурување, до-
полнет план за работа, како и потврда согласно со ста-
вот 2 од членот 32 на овој закон. 

(2) Ако друштвото за осигурување има намера да 
отвори филијала во земја членка, тогаш известувањето 
од ставот 1 на овој член содржи и: 

1) имиња на лицата кои ќе управуваат со филијалата; 
2) адреса на филијалата во земјата членка, од каде 

може да се добие документација за филијалата. 
(3) Министерството за финансии е должно најдоцна 

во рок од еден месец, да го поднесе известувањето од 
ставовите 1 и 2 на овој член до надлежниот орган за су-
первизија на земјата членка и за тоа да го извести 
друштвото за осигурување. 

(4) Кон известувањето од ставовите 1 и 2 на овој член, 
Министерството за финансии е должно до надлежниот 
орган за супервизија на земјата членка да приложи: 

1) документ од кој може да се утврди дека друштво-
то за осигурување го обезбедува потребното ниво на 
маргината на солвентност; 

2) податоци за класите на осигурување кои друш-
твото за осигурување има право да ги врши согласно со 
дозволата за вршење работи на осигурување. 

(5) Друштвото за осигурување може да започне со 
вршење работи на осигурување на територијата на зем-
ја членка, по приемот на известувањето од ставот 3 на 
овој член. 

(6) По исклучок на одредбите од ставот 3 на овој 
член, Министерството за финансии ќе одбие да подне-
се известување до надлежниот орган за супервизија на 
земјата членка, ако врз основа на презентираните пода-
тоци и документација од ставовите 1 и 2 на овој член, 
како и во зависност од планираниот обем на работа, се 
утврди дека друштвото за осигурување не го обезбеду-
ва потребното ниво на маргината на солвентност или 
ако по започнувањето со вршење  работи на осигурува-
ње во земјата членка, работењето на друштвото за оси-
гурување ќе биде загрозено согласно со правилата за 
управување со ризик. 

(7) При постоење на околностите од ставот 6 на 
овој член, Министерството за финансии ќе изрече заб-
рана друштвото за осигурување да врши работи на оси-
гурување во земјата членка. 
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Промени во однос на податоците наведени 
во известувањето 

Член 55 
(1) Одредбите од членот 54 на овој закон ќе се при-

менуваат и во случај кога, друштвото за осигурување 
кое започнало со вршење на работи на осигурување во 
земја членка согласно со ставот 5 од членот 54 на овој 
закон, има намера да го прошири своето работење на 
други класи на осигурувања кои не се наведени во из-
вестувањето од ставовите 1 и 2 од членот 54 на овој за-
кон или ако настанале промени во други околности или 
услови. 

(2) Bo случаите од ставот 1 на овој член, Минис-
терството за финансии е должно да го извести надлеж-
ниот орган за супервизија на земјата членка согласно 
со ставот 3 од членот 54 на овој закон. 

(3) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, Ми-
нистерството за финансии е должно веднаш да го из-
вести надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка, доколку друштвото за осигурување повеќе не 
го обезбедува потребното ниво на маргината на сол-
вентност. 

 
Супервизија над вршењето на работи на осигурување  

во земја членка 
Член 56 

(1) Министерството за финансии спроведува супер-
визија на работењето на филијалите на друштво за оси-
гурување во земјата членка, како и на директното вр-
шење на работи на осигурување во земјата членка. 

(2) Министерството за финансии може да побара од 
надлежниот орган за супервизија на земјата членка во 
која друштвото за осигурување врши работи на осигуру-
вање, да спроведува супервизија на работењето на фили-
јалата во таа земја членка, ако тоа е во насока на побрзо 
или поедноставно спроведување на супервизијата или е 
во согласност со принципите за ефикасност, ефектив-
ност и економичност на постапката. Во овој случај, ов-
ластените лица на Министерството за финансии можат 
да учествуваат во супервизијата која ја спроведува над-
лежниот орган за супервизија на земјата членка. 

(3) Ако друштвото за осигурување кое врши работи 
на осигурување во земја членка и покрај опомената од 
надлежниот орган за супервизија на земјата членка, 
продолжи да не ги почитува законските прописи на таа 
земја членка, тогаш Министерството за финансии ќе 
преземе мерки за супервизија согласно со овој закон. 
Министерството за финансии е должно веднаш да го 
извести надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка за преземените мерки. 

(4) Ако министерот за финансии ја одземе дозвола-
та за вршење на работи на осигурување на друштвото 
за осигурување на територијата на Република Македо-
нија, Министерството за финансии е должно веднаш да 
го извести надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка, во која друштвото за осигурување врши работи 
на осигурување. 

 
Поднесување извештаи за работењето во земја членка 

Член 57 
(1) Друштво за осигурување кое врши работи на 

осигурување во земја членка, е должно до Министерс-
твото за финансии да поднесува годишен извештај за 
работењето во секоја земја членка одделно. За работите 
на осигурување кои се вршат преку филијали и за рабо-
тите на осигурување кои се извршуваат директно, се 
изготвува посебен извештај. 

(2) Извештајот од ставот 1 на овој член, треба да со-
држи податоци за премии, штети и провизии, вклучу-
вајќи ги оние за реосигурување. 

(3) Министерот за финансии поблиску ја пропишу-
ва деталната содржина на извештаите и крајниот рок за 
поднесување на истите. 

(4) Ha барање на надлежниот орган за супервизија 
на земјата членка, Министерството за финансии доста-
вува збирна информација за податоците од извештаите 
од ставот 1 на овој член. 

 
Вршење на работи на осигурување во странска земја 

Член 58 
(1) Друштво за осигурување може да врши работи 

на осигурување во странска земја исклучиво преку фи-
лијала. 

(2) Друштвото за осигурување за основање и работа 
на филијала во странска земја е должно да добие дозво-
ла од страна на министерот за финансии. 

(3) При донесување на решение за издавање на доз-
вола за основање и работа на филијала во странство, се 
применуваат одредбите од ставовите 1, 2, 4, 5 и 6 од 
членот 54 на овој закон. 

(4) Министерот за финансии, исто така ќе одбие да 
издаде дозвола за основање и работа на филијала во 
странство, ако земајќи ги предвид прописите на земјата 
во која се основа филијалата и/или земајќи ја предвид 
практиката стекната со примена на овие прописи во таа 
земја, постои можност сериозно да биде отежнато 
спроведувањето на супервизијата согласно со одредби-
те од овој закон. 

 
Глава 4 

Слободно вршење на работи на осигурување од 
страна на друштво за осигурување од земја членка 

Друштва за осигурување од земја членка 
Член 59 

(1) Друштво за осигурување кое има дозвола за вр-
шење на работи на осигурување за одделни класи на 
осигурување во земја членка, за тие класи има право да 
врши работи на осигурување на територијата на Репуб-
лика Македонија, преку филијала или директно. 

(2) Bo однос на работењето на друштвото за осигу-
рување од ставот 1 на овој член или филијала на друш-
твото на територијата на Република Македонија, ќе се 
применуваат следниве одредби на овој закон: 

1) членовите од 49 до 52 на овој закон; 
2) членот 145 од овој закон и 
3) одредбите од законот кој го уредува задолжител-

ното осигурување. 
 

Започнување со вршење на работи на осигурување 
Член 60 

(1) Филијалата на друштво за осигурување од земја 
членка може да започне со вршење на работи на осигу-
рување во Република Македонија, ако надлежниот ор-
ган за супервизија на земјата членка: 

1) го извести Министерството за финансии за пода-
тоците од ставовите 1 и 2 од членот 54 на овој закон, за 
кои бил претходно известен од страна на друштвото за 
осигурување и 

2) ја достави документацијата согласно со став 4 од 
членот 54 на овој закон. 

(2) Филијалата на друштво за осигурување на земја 
членка може да започне со вршење на работи на осигу-
рување во Република Македонија по истекот на двоме-
сечен период, сметано од денот кога Министерството 
за финансии го примило известувањето од надлежниот 
орган за супервизија на земјата членка, согласно со 
ставот 1 на овој член. 

(3) Одредбите од точката 2 од ставовите 1 и 2 на 
овој член, ќе се применуваат за секоја промена во кла-
сите на осигурување во рамките на кои друштвото за 
осигурување врши работи на осигурување во земјата 
членка. 
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(4) Филијалата на друштво за осигурување на земја 
членка е должна да престане да врши работи на осигу-
рување во Република Македонија, доколку: 

1) надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка одлучи дека друштвото за осигурување не рас-
полага со доволно капитал за понатамошно вршење на 
работи на осигурување преку филијала, или 

2) истече дозволата за вршење на работи на осигуру-
вање на друштвото за осигурување во земјата членка. 

(5) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, 
друштвото за осигурување од земја членка може да за-
почне да врши работи на задолжително осигурување на 
територијата на Република Македонија, доколку до 
Министерството за финансии поднесе документ изда-
ден од страна на Националното здружение на осигуру-
вачи со кој ќе се докаже дека друштвото за осигурува-
ње е член на тоа здружение. 

(6) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, 
друштвото за осигурување од земја членка може да за-
почне да врши работи на задолжително осигурување 
при транспорт или дополнително здравствено осигуру-
вање, доколку од Министерството за финансии добие 
одобрување на Општите и посебни услови на полиси, 
во однос на овие класи на осигурување. 

 
Супервизија на друштво за осигурување  

на земја членка 
Член 61 

(1) Супервизија на друштво за осигурување на земја 
членка кое врши работи на осигурување на територија-
та на Република Македонија, спроведува надлежниот 
орган за супервизија на земјата членка. 

(2) Надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка или негови овластени лица имаат право непос-
редно да спроведат супервизија на работењето на 
друштвото за осигурување на територијата на Републи-
ка Македонија. 

(3) Bo случај на ставот 1 од овој член, надлежниот 
орган за супервизија на земја членка или негови овлас-
тени лица, имаат исти овластувања како и Министерс-
твото за финансии согласно со одредбите од членот 
202 на овој закон. 

(4) Министерството за финансии е должно, на бара-
ње на надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка, да спроведе супервизија на работењето на 
друштвото за осигурување од таа земја членка на тери-
торијата на Република Македонија. 

(5) По исклучок на одредбите од ставовите од 1 до 
4 на овој член, Министерството за финансии е должно 
да спроведе супервизија на работењето на друштвото 
за осигурување од земја членка на територијата на Ре-
публика Македонија, во врска со ставот 2 од членот 59 
на овој закон, a согласно со одредбите на членовите од 
216 до 219 на овој закон. 

 
Мерки на супервизија на друштва за осигурување 

од земја членка 
Член 62 

(1) Доколку друштвото за осигурување од земја 
членка на територијата на Република Македонија не ги 
почитува одредбите од ставот 2 од членот 59 на овој 
закон, министерот за финансии ќе издаде наредба за 
отстранување на незаконитостите. 

(2) Ако друштвото за осигурување од земјата член-
ка не го усогласи работењето во рок предвиден со на-
редбата од ставот 1 на овој член, Министерството за 
финансии е должно за тоа да го информира надлежни-
от орган за супервизија на земјата членка. 

(3) За незаконитостите извршени на територијата на 
Република Македонија од страна на друштво за осигу-
рување на земја членка, Министерството за финансии 
ќе одреди дополнителна мерка - забрана за склучување 
на нови договори за осигурување, доколку настанат 
околностите наведени во точката 10 од ставот 2 на чле-
нот 167 од овој закон. 

(4) Пред да се одреди мерката од ставот 3 на овој 
член, Министерството за финансии е должно за тоа да 
го информира надлежниот орган за супервизија на зем-
јата членка. 

(5) По исклучок на одредбите од ставот 4 на овој 
член, Министерството за финансии може привремено 
да изрече забрана за склучување нови договори за оси-
гурување на друштвото за осигурување од земја член-
ка, без претходно да го извести надлежниот орган за 
супервизија на земјата членка, ако тоа е за заштита на 
интересите на осигурениците. 

(6) Министерството за финансии е должно да го ин-
формира надлежниот орган за супервизија на земјата 
членка и Европската комисија во најкраток можен рок 
за привременото изрекување на забрана за склучување 
нови договори за осигурување. 

 
Глава 5 

Вршење на работи на осигурување од страна на 
странско друштво за осигурување 

Вршење на работи на осигурување од страна на 
странско друштво за осигурување 

Член 63 
(1) Странско друштво за осигурување може да вр-

ши работи на осигурување на територијата на Републи-
ка Македонија исклучиво преку филијала. 

(2) За основање и работа на филијала на странско 
друштво за осигурување треба да бидат исполнети 
следниве услови: 

1) со работењето на филијалата да управуваат двај-
ца менаџери, на кои ќе се применуваат одредбите на 
членовите од 22 до 25 и 27 од овој закон; 

2) филијалата треба да биде соодветно кадровски, 
технички и организационо оспособена за вршење на ра-
ботите предвидени со планот за работа на филијалата; 

3) филијалата треба да има доволно капитал на рас-
полагање, одредбите од членовите 75 или 76 на овој за-
кон ќе се применуваат во однос на капиталот на фили-
јалата и 

4) филијалата е должна, на посебна сметка во На-
родната банка на Република Македонија да депонира 
определен износ на парични средства како обезбедува-
ње за покривање на обврските што произлегуваат од 
договорите за осигурување склучени на територијата 
на Република Македонија, и/или за покривање на ризи-
ци во Република Македонија и тоа во износ од една 
третина од капиталот на филијалата (во натамошниот 
текст: гарантен депозит). 

(3) Bo врска со работењето на филијалата на стран-
ско друштво за осигурување ќе се применуваат следни-
ве одредби од овој закон: 

1) членот од 49 до 52 на овој закон; 
2) членот 145 од овој закон; 
3) одредбите од законот кој го уредува задолжител-

ното осигурување и 
4) одредбите од Деловите 4, 5 и 7 на овој закон. 
(4) Bo врска со супервизијата на странско друштво 

за осигурување и негова филијала основана на терито-
ријата на Република Македонија, ќе се применуваат од-
редбите од Делот 11 на овој закон. 

 
Дозвола за основање на филијала 

Член 64 
(1) Странско друштво за осигурување е должно за 

основање и работа на филијала на територијата на Ре-
публика Македонија, да добие дозвола за основање и 
работа од министерот за финансии. 
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(2) Кон барањето за добивање дозвола за основање 
и работа на филијала на странско друштво за осигуру-
вање се приложува: 

1) статут на филијалата; 
2) примерок од решението за упис во трговскиот 

регистар или друг релевантен регистар што се води во 
државата во која се наоѓа седиштето на друштвото за 
осигурување кое ја основа филијалата; 

3) статут и други акти кои го регулираат работење-
то на друштвото за осигурување кое ја основа филија-
лата; 

4) ревидирани финансиски извештаи за последните 
три деловни години на друштвото за осигурување кое 
ја основа филијалата; 

5) документ со податоци за сопствениците и изно-
сот на акции со право на управување во друштвото за 
осигурување кое ја основа филијалата, доколку во до-
кументот од точката 2 на овој став не се наведени сопс-
твениците на друштвото за осигурување кое ја основа 
филијалата; 

6) примерок од решението за упис во трговскиот 
регистар или релевантен регистар од земјата во која се 
наоѓа седиштето на правните лица кои имаат квалифи-
кувани удели во друштвото за осигурување кое ја осно-
ва филијалата; 

7) план на работа за период од две години, согласно 
со членот 38 од овој закон; 

8) изјава дека филијалата ќе води евиденција и ќе ја 
чува целокупната документација во однос на своето ра-
ботење во седиштето на филијалата во Република Ма-
кедонија; 

9) дополнителна документација со која се потврду-
ва дека е обезбеден минимален капитал, како и дека е 
депониран гарантниот депозит и 

10) документација од која се утврдува дека филија-
лата е кадровски, технички и организационо оспособе-
на за вршење на работите наведени во барањето за до-
бивање дозвола за основање и работа на филијала. 

(3) Bo однос на издавање на дозвола за основање и 
работа на филијала на странското друштво за осигуру-
вање, соодветно се применуваат одредбите на членови-
те од 32 до 34 на овој закон. 

(4) Министерот за финансии ќе одбие да издаде 
дозвола за основање на филијала на странско друштво 
за осигурување, доколку: 

1) земајќи ги предвид прописите на земјата во која 
се наоѓа седиштето на друштвото за осигурување кое ја 
основа филијалата, и/или земајќи ја предвид практика-
та стекната со примена на овие прописи, постои мож-
ност сериозно да биде отежнато спроведувањето на су-
первизијата согласно со одредбите од овој закон, или 

2) друштвата за осигурување со седиште во Репуб-
лика Македонија не можат да вршат работи на осигу-
рување во земјата во која се наоѓа седиштето на друш-
твото за осигурување кое ја основа филијалата, или ако 
поради прописите на таа земја или практика стекната 
со примена на овие прописи, друштвата за осигурува-
ње со седиште во Република Македонија немаат конку-
рентска можност за вршење на работи на осигурување, 
како и националните друштва за осигурување. 

 
Посебни одредби за основање и работа на филијала 

на швајцарско друштво за осигурување 
Член 65 

(1) Пред да се донесе решение за давање дозвола за 
основање и работа на филијала на швајцарско друштво 
за осигурување, Министерството за финансии е дол-
жно да го извести и воедно да побара мислење од над-
лежниот орган за супервизија на Швајцарската конфе-
дерација. Ако за период од три месеци од приемот на 
известувањето, надлежниот орган за супервизија на 
Швајцарската конфедерација не даде одговор, ќе се 
смета дека не постои пречка за отворање и работа на 
филијалата. 

(2) Пред да се донесе решение за одземање на доз-
волата за основање и работа на филијала на швајцарско 
друштво за осигурување, Министерството за финансии 
е должно да го извести и воедно да побара мислење од 
надлежниот орган за супервизија на Швајцарската кон-
федерација. Ако во периодот пред да се добие мисле-
њето, Министерството за финансии изрече забрана за 
склучување договори за осигурување на филијалата на 
швајцарското друштво за осигурување, за тоа веднаш 
треба го извести надлежниот орган за супервизија на 
Швајцарската конфедерација. 

 
Глава 6 

Согласност 
Согласност 
Член 66 

(1) Друштвото за осигурување е должно да бара 
согласност од министерот за финансии за: 

1) измена на статутот; 
2) измена на актот за основање; 
3) стекнување постапно или одеднаш, на акции чиј 

вкупен кумулативен номинален износ изнесува: 10, 20, 
33, 50 и 75% од вкупниот број акции со право на управу-
вање со друштвото за осигурување, без оглед на тоа дали 
акциите ги стекнуваат едно или повеќе поврзани лица; 

4) предлог на членови на органот на управување; 
5) измена на назив на друштво за осигурување и 
6) отстапување на договорите за осигурување пред-

видено со членот 199 од овој закон. 
(2) Министерот за финансии поблиску го пропишу-

ва начинот, постапката и документацијата потребна за 
добивање согласност од ставот 1 на овој член. 

 
ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

УПРАВУВАЊЕ CO РИЗИК 
Глава 1  

Општи одредби 
Управување со ризик 

Член 67 
(1) Друштвото за осигурување е должно во секое 

време да располага со соодветен капитал во однос на 
обемот на работа и класите во рамките на кои врши ра-
боти на осигурување, како и ризиците на кои е изложе-
но при вршење на тие работи (во натамошниот текст: 
капитал). 

(2) Друштвото за осигурување е должно да работи 
на начин кој ќе обезбеди, ризиците на кој е изложено 
друштвото за осигурување при вршење на работи на 
осигурување, да не ги надминува ограничувањата 
предвидени со овој закон. 

(3) Друштвото за осигурување е должно да работи 
на начин кој ќе овозможи, во секое време да ги намири 
пристигнатите долгови (ликвидност), како и редовно 
да ги покрива сите свои обврски (солвентност). 

 
Глава 2 

Капитал на друштвото за осигурување 
Капитал на друштвото за осигурување 

Член 68 
Капиталот на друштвото за осигурување се состои 

од основен и дополнителен капитал и се пресметува на 
начин утврден согласно со одредбите од оваа глава. 

 
Основен капитал 

Член 69 
(1) При пресметка на основниот капиталот на 

друштвото за осигурување ќе се земат предвид следни-
ве ставки: 
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1) уплатен акционерски капитал со исклучок на уп-
латениот акционерски капитал од кумулативните прио-
ритетни акции; 

2) резерви на друштвото (законски и статутарни), 
кои не произлегуваат од договорите за осигурување; 

3) пренесена нераспределена добивка и 
4) нераспределена добивка од тековната година (по 

одбивање на даноците и другите придонеси, како и ди-
видендата предвидена за исплата), доколку износот на 
добивка е потврден од овластен ревизор. 

(2) При пресметка на основниот капиталот на 
друштвото за осигурување следниве ставки ќе се сме-
таат за одбивни: 

1) сопствени акции кои ги поседува друштвото за 
осигурување; 

2) долгорочни нематеријални средства; 
3) пренесена непокриена загуба и загуба од теков-

ната година и 
4) други потенцијални обврски кои друштвото за 

осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилан-
сна евиденција. 

 
Резерви на сигурност 

Член 70 
(1) Резерви на сигурност се средства наменети за 

покривање на обврските од договорите за осигурување 
во подолг временски период. 

(2) Друштвото за осигурување е должно во резерви-
те на сигурност да издвои најмалку една третина од ос-
тварената добивка искажана по годишната сметка, ако 
добивката не се користи за покривање на загубите од 
претходните години. 

(3) Друштвото за осигурување што формирало ре-
зерви на сигурност најмалку во висина на 50% од ос-
тварената просечна премија на осигурување во послед-
ните две години, при што премиите од претходните го-
дини се зголемуваат за индексот на порастот на цените 
на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува 
остварената добивка, не е должно да издвојува од до-
бивката во резервите на сигурност. 

 
Дополнителен капитал 

Член 71 
(1) При пресметка на дополнителниот капитал на 

друштвото за осигурување ќе се земат предвид следни-
ве ставки: 

1) уплатен акционерски капитал од кумулативни 
приоритетни акции; 

2) субординирани должнички инструменти, 
3) хартии од вредност со неопределен рок на прис-

тигнување и 
4) половина од неуплатениот акционерски капитал, 

само доколку износот на уплатен капитал е повеќе од 
25% од вкупниот акционерски капитал на друштвото за 
осигурување. 

(2) При пресметка на капиталот на друштвото за оси-
гурување, дополнителниот капитал од ставот 1 на овој 
член, ќе се земе предвид само во износ не повеќе од 50% 
од основниот капитал од членот 69 на овој закон. 

(3) Субординирани должнички инструменти, се хар-
тии од вредност и други финансиски инструменти, кои 
во случај на стечај или ликвидација на издавачот, можат 
да се наплатат само после намирување на другите долго-
ви на издавачот, и кои според нивното достасување и 
други карактеристики се соодветни за покривање на 
можните загуби кои настанале како резултат на ризици-
те на кои е изложено друштвото за осигурување. 

 
Пресметка на капиталот на друштвото  

за осигурување 
Член 72 

При пресметка на капиталот на друштвото за осигу-
рување, износот на основниот и дополнителниот капи-
тал ќе се намали за следниве ставки: 

1) вложувања на друштвото за осигурување во ак-
ции или субординирани должнички инструменти изда-
дени од друго друштво за осигурување или друга фи-
нансиска институција кај кои друштвото за осигурува-
ње има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања 
во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на ка-
питалот на тие субјекти и 

2) вложувања на друштво за осигурување во акции 
или субординирани должнички инструменти, издадени 
од друштва за осигурување или финансиски институ-
ции освен оние наведени во точката 1 на овој став, кои 
се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото 
за осигурување пресметан пред одбивање на ставките 
наведени во точката 1 и оваа ставка. 

 
Вложување на капиталот на друштвото  

за осигурување 
Член 73 

(1) Друштвото за осигурување е должно да ги држи 
средствата од капиталот на друштвото на сметки и во 
пласмани во Република Македонија. 

(2) Одделните ограничувања за вложувања на капи-
талот на друштвото за осигурување можат да изнесува-
ат најмногу до: 

1) 60% од капиталот за вложувања во недвижности, 
како и капитални вложувања во други друштва за оси-
гурување, финансиски институции и други правни ли-
ца и 

2) 15% од капиталот за вложувања во аконтации и 
заеми што друштвото според Општите услови на оси-
гурувањето ги одобрува со презентација на сопствени-
те полиси за кои премијата е навремено уплатена, при 
што одделното вложување на друштвото за осигурува-
ње во вакви заеми не може да надмине 1% од капита-
лот. 

(3) Друштвото за осигурување може да ги вложува 
средствата на капиталот во банки (освен за капитални 
вложувања) и да одобрува заеми на правни лица со 
обезбедување на банкарска гаранција неограничено, 
притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, си-
гурност и рентабилност. 

(4) Заемите од ставот 3 на овој член се одобруваат 
со рок на враќање најмногу до една година. 

(5) Вкупните финансиски вложувања на друштвото за 
осигурување во една банка можат да изнесуваат најмногу 
до 25% од капиталот на друштвото за осигурување. 

(6) Вкупните финансиски вложувања на друштвото 
за осигурување кај поединечен субјект кој не е банка, 
можат да изнесуваат најмногу до 10% од капиталот на 
друштвото за осигурување. 

(7) Под вкупни финансиски вложувања во смисла 
на овој член се сметаат капитални вложувања на друш-
твото за осигурување (вложувања во акции), купени 
должнички хартии од вредност, дадени заеми, дадени 
депозити во банки, како и пресметана камата по основа 
на овие вложувања. 

(8) Под вкупни вложувања во смисла на овој член 
се сметаат вкупни финансиски вложувања и вложува-
ња во недвижности (земјиште и градежни објекти). 

 
Прописи за управување со ризик 

Член 74 
Министерот за финансии поблиску ќе ги пропише: 
1) начинот и степенот до кој одредени ставки ќе се 

користат при пресметка на капиталот и потребното ни-
во на маргината на солвентност на друштвото за осигу-
рување; 

2) видови и опис на ставки што ќе се земат предвид 
при пресметка на капиталот на друштвото за осигуру-
вање; 

3) карактеристики на субординираните должнички 
инструменти од ставот 3 на членот 71 од овој закон; 
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4) правила за пресметка на потребното ниво на мар-
гината на солвентост на друштвото за осигурување сог-
ласно со членот 75 или членот 76 од овој закон; 

5) правила и минимални стандарди за пресметка на 
техничките резерви; 

6) видови и карактеристики на средствата кои ги пок-
риваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат 
математичката резерва, како и детални пласирања и огра-
ничување на тие вложувања и нивно вреднување; 

7) метод за пресметка на износот на сопствените ак-
ции на друштвото за осигурување во табелата за макси-
мално покритие и методот за пресметување на макси-
мална можна штета; 

8) метод за пресметка на коефициентите на ликвид-
ност и минимална ликвидност и 

9) детална содржина на извештаите од членот 104 
на овој закон, како и крајни рокови и начини на извес-
тување. 

 
Потребно ниво на маргината на солвентност на 
друштвата за осигурување кои вршат работи  

на неживотно осигурување 
Член 75 

(1) Капиталот на друштвото за осигурување кое вр-
ши работи на неживотно осигурување и/или реосигуру-
вање во секое време треба да биде барем еднаков на пот-
ребното ниво на маргината на солвентност на друштвото 
за осигурување, кое се пресметува со примена на мето-
дот стапка на премија или методот - стапка на штети, во 
зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. 

(2) Co примена на методот стапка на премија, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност се пресме-
тува на следниов начин: 

1. Вкупниот износ на бруто полисирани премии за 
осигурување и реосигурување во последната деловна 
година, се намалува за износот на сторнираните, од-
носно отпишаните износи на премија во таа деловна 
година. 

2. Вака добиениот износ: 
- во висина до 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.18 и 
- остатокот над 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.16. 
1) Резултатот од примена на овој метод се добива 

кога збирот од двата производа од точката 2 на овој 
став се множи со коефициентот (но не помал од 50%) 
добиен како резултат на: 

- вкупниот износ на бруто исплатените штети во 
последната деловна година, исклучувајќи ги штетите 
покриени со реосигурување и 

- вкупниот износ на бруто исплатените штети во 
последната деловна година, вклучувајќи ги штетите 
покриени со реосигурување. 

(3) Co примена на методот стапка на штети, потреб-
ното ниво на маргината на солвентност се пресметува 
на следниов начин: 

1. Вкупниот износ на бруто исплатени штети за оси-
гурување и реосигурување во последните три деловни 
години, зголемен за бруто резервите за штети по основа 
на осигурување и реосигурување на крајот на последна-
та деловна година од периодот, и намален за бруто ре-
зервите за штети по основа на осигурување и реосигуру-
вање на почетокот на тој период, се дели со 3. 

2. Вака добиениот износ: 
- во висина до 7.000.000 ЕВРА се множи со 0.26 и 
- остатокот над 7.000.000 ЕВРА се множи со 0.23. 
3) Резултатот од примена на овој метод се добива 

кога збирот од двата производа од точката 2 на овој 
став ќе се помножи со коефициентот (но не помал од 
50%) добиен како резултат на: 

- вкупниот износ на бруто исплатените штети во 
последната деловна година, исклучувајќи ги штетите 
покриени со реосигурување и 

- вкупниот износ на бруто исплатените штети во 
последната деловна година, вклучувајќи ги штетите 
покриени со реосигурување. 

(4) Друштвата за осигурување кои вршат осигуру-
вање на еден или повеќе ризици: кредити и гаранции, 
луња, град или мраз, при пресметка на износот од ста-
вот 3 точка 1 на овој член, го земаат предвид периодот 
од последните седум деловни години, при што истиот 
се дели со 7. 

(5) Потребното ниво на маргината на солвентност 
за почетната деловна година од работењето на друш-
твото за осигурување се пресметува само со примена 
на методот стапка на премија. 

(6) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност во однос на 
здравственото осигурување на кое се применуваат та-
белите на веројатност и пресметките слични на живот-
но осигурување, ќе биде еднакво  на една третина од 
потребното ниво на маргината на солвентност од ста-
вот 1 на овој член, или еднакво на потребното ниво на 
маргината на солвентност од ставот 2 на членот 76 од 
овој закон, под услов истото да биде повисоко, како и 
да се исполнети следниве услови: 

1) премиите на осигурување да се пресметани врз 
основа на пресметките на веројатност, користејќи акту-
арска основа; 

2) во однос на ова осигурување, издвоени се посеб-
ни резерви за старост од страна на друштвото за осигу-
рување; 

3) премиите на осигурување вклучуваат дополни-
телна премија за сигурност; 

4) по истекот на најмногу три годишен период, 
друштвото за осигурување го изгубило правото да ги 
прекине договорите за осигурување и 

5) друштвото за осигурување предвидува можност 
за зголемување на премиите или намалување на обврс-
ките на друштвото за осигурување. 

 
Пресметка на потребното ниво на маргината на 
солвентност на друштвата за осигурување кои  
вршат работи на осигурување на живот 

Член 76 
(1) Капиталот на друштвото за осигурување   кое 

врши работи на осигурување на живот во секое време, 
треба да биде барем еднаков на потребното ниво на 
маргината на солвентност која се пресметува како збир 
од резултатите добиени од ставовите 2 и 3 на овој член. 

(2) Првиот резултат се пресметува на следниов на-
чин: 

1. Вкупниот износ на математичката резерва на 
последниот ден од претходната деловна година, вклу-
чувајќи ја математичката резерва по основа на осигуру-
вање покриено со реосигурување се множи со 0.04; 

2. Производот од точката 1 на овој став се множи со 
коефициентот од последната деловна година (но не по-
мал од 85%) добиен како резултат на: 

- вкупниот износ на математичката резерва на пос-
ледниот ден од претходната деловна година, исклучувај-
ќи ја математичката резерва по основа на осигурување 
покриено со реосигурување и вкупниот износ на мате-
матичката резерва на последниот ден од претходната де-
ловна година, вклучувајќи ја математичката резерва по 
основа на осигурување покриено со реосигурување. 

(3) Вториот резултат се пресметува за оние класи 
на осигурување кај кои ризичниот капитал не е негати-
вен број, и тоа на следниов начин: 

1. Вкупниот износ на ризичен капитал на последни-
от ден од претходната деловна година, вклучувајќи го 
износот на ризичен капитал по основа на осигурување 
покриено со реосигурување се множи со 0.003; 

2. Производот од точка 1 од овој став се множи со 
коефициентот за последната деловна година (но не по-
мал од 50%) добиен како резултат на: 

- вкупниот износ на ризичен капитал на последниот 
ден од претходната деловна година, исклучувајќи го 
износот на ризичен капитал по основа на осигурување 
покриено со реосигурување; и 
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- вкупниот износ на ризичен капитал на последниот 
ден од претходната деловна година, вклучувајќи го из-
носот на ризичен капитал по основа на осигурување 
покриено со реосигурување. 

(4) Ризичниот капитал од ставот 3 на овој член, 
претставува разлика меѓу сумата на осигурување во 
случај на смрт и издвоената математичка резерва. 

(5) При пресметување на потребното ниво на мар-
гината на солвентност на друштвата за осигурување 
кои вршат работи на осигурување на живот во случај 
на смрт, износот од ставот 3 точка 1 на овој член се 
множи со 0.001 ако договорот за осигурување е склу-
чен за период до три години, односно 0.0015 ако дого-
ворот за осигурување е склучен за период поголем од 
три, а помал од пет години. 

(6) Кога друштвото за осигурување кое врши работи 
на осигурување на живот врши дополнително осигуру-
вање, кое се однесува на осигурување од лични повреди 
вклучувајќи и неспособност за работа, осигурување од 
смрт како резултат на незгода, како и осигурување од 
инвалидитет како резултат на незгода или болест, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност за овие класи 
на осигурување се пресметува на следниов начин: 

1. Вкупниот износ на бруто премиите за осигурува-
ње и реосигурување во последната деловна година, се 
намалува за износот на сторнираните, односно отпиша-
ните износи на премија во таа деловна година; 

2. Вака добиениот износ: 
- во висина до 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.18 и 
- остатокот над 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.16; 
3. Збирот на двата производа од точката 2 на овој 

став ќе се помножи со коефициентот од последната де-
ловна година (но не помал од 50%) добиен како резул-
тат на: 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, исклучувајќи ги штетите покриени 
со реосигурување и 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, вклучувајќи ги штетите покриени со 
реосигурување. 

(7) Освен одредбите во ставот 1 од овој член, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност во однос на 
осигурување на средства за исплата согласно со членот 
5 став 1 точка 23 од овој закон, се пресметува според 
првиот резултат од ставот 2 на овој член. 

(8) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член пот-
ребното ниво на маргината на солвентност во однос на 
осигурување на живот во врска со удели во инвестици-
они фондови согласно со членот 5 став 1 точка 21 од 
овој закон, се пресметува на следниов начин: 

1) ако осигуреникот има право на гарантирано ми-
нимално плаќање, потребното ниво на маргината на 
солвентност се пресметува според првиот резултат од 
ставот 2 на овој член; 

2) ако инвестициониот ризик е на товар на осигуре-
никот, потребното ниво на маргината на солвентност 
се пресметува според првиот резултат од ставот 2 на 
овој член, при што износот од ставот 2 точка 1 се мно-
жи со 0.01 и 

3) ако ризикот во случај на смрт е на товар на друш-
твото за осигурување, резултатот од ставот 3 треба да се 
додаде на резултатот од точката 1 или 2 на овој став. 

(9) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност во однос на 
тонтина (здружение на рентиери), согласно со членот 5 
став 1 точка 22 од овој закон, е еднакво на 0.01 од вред-
носта на капитализираните средства. 

 
Гарантен фонд 

Член 77 
(1) Гарантниот фонд претставува една третина од 

потребното ниво на маргината на солвентност од чле-
нот 75 или 76 на овој закон. 

(2) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, га-
рантниот фонд на друштвото за осигурување кое врши 
работи на осигурување во рамките на класите на нежи-
вотното осигурување, не смее да биде понизок од: 

1) 750.000 ЕВРА, ако полисите на друштвото за 
осигурување ги покриваат сите или некои ризици од 
класите на осигурување предвидени во точките 
10,11,12,13 и 15 од ставот 2 на членот 5 од овој закон; 

2) 500.000 ЕВРА, ако полисите на друштвото за оси-
гурување ги покриваат сите или неколку ризици од кла-
сите на осигурување предвидени во точките 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8,16 и 18 од ставот 2 на членот 5 од овој закон; 

3) 350.000 ЕВРА, ако полисите на друштвото за 
осигурување ги покриваат сите или неколку ризици од 
класите на осигурување предвидени во точките 9 и 17 
од ставот 2 на членот 5 од овој закон; 

4) 2.500.000 ЕВРА , ако полисите на друштвото за 
осигурување ги покриваат сите ризици или неколку ри-
зици од класата на осигурување предвидена во точката 
14 од ставот 2 на членот 5 од овој закон, со исклучок 
на случајот под точката 5 и 

5) 1.400.000 ЕВРА, ако полисите на друштвото за 
осигурување ги покриваат сите или неколку ризици од 
класата на осигурувања предвидена во точката 14 од 
ставот 2 на членот 5 од овој закон, доколку годишниот 
износ на премија од оваа класа во секоја од последните 
три деловни години е понизок од 230.000 ЕВРА или 
4% од вкупниот износ на осигурителни премии во тој 
период од сите класи во рамките на кои друштвото за 
осигурување врши работи на осигурување. 

(3) И покрај одредбите од ставот 1 на овој член, га-
рантниот фонд не смее да биде понизок од 750.000 ЕВ-
РА, под услов полисите на друштвото за осигурување 
да ги покриваат сите или некои ризици од групата на 
осигурување на живот. 

(4) И покрај одредбите од ставот 1 на овој член, га-
рантниот фонд на друштвото за осигурување кое врши 
работи на реосигурување не смее да биде помал од 
1.500.000 ЕВРА. 

(5) Bo случај кога друштвото за осигурување покрива 
ризици од две или повеќе класи на неживотно осигурува-
ње, при определување на износот на акционерски капи-
тал, ќе се земе предвид пропишаниот износ на гарантниот 
фонд од ставот 2 на овој член, за онаа класа на осигурува-
ње за која износот на гарантен фонд е највисок. 

 
Премија 
Член 78 

(1) Премијата за осигурување се состои од техничка 
премија и дел на премијата за вршење на дејноста на 
осигурувањето. 

(2) Техничката премија е дел од премијата наменет за 
исполнување на обврските од договорите за осигурување. 

 
Премија за осигурување на живот 

Член 79 
Премијата за осигурување на живот се состои од: 
1) дел од премија на име математичка резерва - 

штеден дел; 
2) дел од премија на име ризико премија и 
3) дел од премија на име трошоци за работење на 

друштвото за осигурување. 
 

Глава 3 
Технички резерви 
Технички резерви 

Член 80 
(1) Заради трајно обезбедување на извршувањето на 

обврските по договорите за осигурување, друштвото за 
осигурување е должно да формира технички резерви, 
кои се состојат од: 

1) резерви за преносни премии; 
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2) резерви за бонуси и попусти; 
3) резерви за штети и 
4) други технички резерви. 
(2) Друштвото за осигурување кое врши осигурува-

ње на живот и/или други осигурувања за кои се однесу-
ваат табелите на веројатност и пресметките кои се 
слични со осигурувањето на живот се должни, исто та-
ка да издвојат и математичка резерва во утврден про-
цент од уплатените премии по овие осигурувања, сог-
ласно со техничките основи. 

(3) Друштвото за осигурување кое склучува осигу-
рителни полиси кај кои инвестициониот ризик е на то-
вар на осигуреникот, исто така е должно, во однос на 
тие осигурителни полиси да издвои посебни средства 
кои ги покриваат техничките резерви. 

 
Резерви за преносни премии 

Член 81 
Резерви за преносни премии се издвојуваат во виси-

на на оној дел од премијата што се пренесува во идни-
от пресметковен период во сразмер меѓу истечениот 
осигурителен период и преостанатиот период до исте-
кот на договорот за осигурување. 

 
Резерви за бонуси и попусти 

Член 82 
Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во ви-

сина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право 
да ги примат врз основа на: 

1) право на учество во добивката како и други пра-
ва кои произлегуваат од договорите за осигурување 
(бонуси); 

2) право на делумно намалување на премиите (по-
пусти) и 

3) право на враќање на еден дел од премијата која 
се однесува на неискористениот период на осигурува-
ње кој се должи на прерано прекинување на осигурува-
њето (откажување). 

 
Резерви за штети 

Член 83 
(1) Резерви за штети се издвојуваат во висина на про-

ценетите обврски кои друштвото за осигурување е дол-
жно да ги намири, врз основа на договорите за осигурува-
ње каде што осигурениот настан се појавил до крајот на 
пресметковниот период, без оглед дали настанот е прија-
вен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од 
ненавременото извршување на обврските на друштвата за 
осигурување по комплетирани отштетни барања. 

(2) Резервите за штети покрај проценетите обврски 
за пријавени, a ce уште неликвидирани штети, ги вклу-
чуваат и проценетите обврски за настанати, a неприја-
вени штети. 

 
Математичка резерва 

Член 84 
(1) Математичката резерва ce издвојува во висина 

на сегашната вредност на проценетите идни обврски на 
друштвото за осигурување кои произлегуваат од дого-
ворите за осигурување, намалени за сегашната вред-
ност на идните премии кои треба да ce платат врз осно-
ва на тие договори. 

(2) Математичката резерва ce пресметува со корис-
тење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи 
ги предвид сите идни обврски на друштвото за осигу-
рување кои произлегуваат од поединечните договори 
за осигурување, вклучувајќи го и следново: 

1) гарантирани плаќања на кои осигурениците има-
ат право; 

2) бонуси на кои осигуреникот има право, поеди-
нечно или заедно со други осигуреници без оглед на 
видот на тие бонуси; 

3) сите права кои осигуреникот може да ги избере 
врз основа на договорите за осигурување и 

4) трошоци, вклучувајќи провизии. 
(3) При одбирање на методите за актуарска процен-

ка, треба да ce имаат предвид методите за проценка на 
средствата кои ги покриваат техничките резерви што 
ги применува друштвото за осигурување. 

(4) Математичката резерва мора да ce пресметува за 
секој договор за осигурување поединечно. Соодветни 
генерализации можат единствено да ce применат кога е 
очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе 
биде приближно ист како и оној од поединечната прес-
метка. 

(5) Кога врз основа на договорот за осигурување, 
осигуреникот има право на исплата на откупната вред-
ност на полисата, математичката резерва издвоена врз 
основа на договорот за осигурување, не смее да биде 
под откупната вредност на полисата. 

(6) Друштвото за осигурување, во прилог на годиш-
ниот извештај, е должно да обезбеди објаснување на 
основите и методите кои ce применуваат за пресмету-
вање на математичката резерва. 

 
Други технички резерви 

Член 85 
Други технички резерви ќе се издвојат за планира-

ните идни обврски и ризици од поголеми штети кои 
произлегуваат од осигурителното покритие за одговор-
ност на фармацевтските производители, земјотрес, 
поплава како и други обврски и ризици од договорите 
за осигурување на кои не се однесува ниту една одред-
ба на точките од 1 до 3 од ставот 1 и ставовите 2 и 3 на 
членот 80 од овој закон. 

 
Глава 4 

Средства кои ги покриваат техничките резерви 
Средства кои ги покриваат техничките резерви 

Член 86 
(1) Средствата кои ги покриваат техничките резер-

ви, се оние средства на друштвото за осигурување кои 
служат за покривање на идните обврски на друштвото 
за осигурување кои произлегуваат од договорите за 
осигурување, како и можните загуби во однос на оние 
ризици поврзани со вршење на работи на осигурување 
за кои друштвото за осигурување е должно да издвои 
средства за технички резерви. 

(2) Друштвото за осигурување е должно да вложува 
средства во висина барем еднаква на вредноста на тех-
ничките резерви (во натамошниот текст: средства кои 
ги покриваат техничките резерви), согласно со одред-
бите од оваа глава и прописите донесени врз основа на 
точката 6 од членот 74 на овој закон. 

 
Вложување на средства кои ги покриваат 

техничките резерви 
Член 87 

(1) При изборот на видот на вложувањето на сред-
ства кои ги покриваат техничките резерви, друштвото 
за осигурување е должно да ги земе предвид класите во 
рамките на кои врши работи на осигурување, на начин 
кој ќе обезбеди сигурност, профитабилност и ликвид-
ност на вложувањата. 

(2) Средствата кои ги покриваат техничките резер-
ви мора да бидат диверсифицирани на начин кој ќе 
обезбеди дека не постои значително потпирање на би-
ло каква категорија на средства, пазар или инвестиција. 

(3) Друштвото за осигурување е должно да изврши 
приспособување на вложувањата на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви, а кои се изложени на 
ризик од потенцијални загуби поради промена на ка-
матните стапки, флуктуации на девизниот курс, креди-
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тен ризик и други пазарни ризици, со обврските кои 
произлегуваат од договорите за осигурување на кои 
влијаат овие промени. 

(4) При вложување на средствата кои ги покриваат 
техничките резерви, друштвото за осигурување е дол-
жно да ја земе предвид пристигнатоста на своите обвр-
ски кои произлегуваат од договорите за осигурување. 

(5) Покрај одредбите од ставот 4 на овој член, 
друштвото за осигурување може да ги приспособи сво-
ите вложувања на средствата кои ја покриваат матема-
тичката резерва со своите обврски кои произлегуваат 
од договорите за осигурување, чии износи зависат од 
флуктуацијата на девизниот курс на странските валути 
само до 80%. 

 
Видови на дозволени вложувања 

Член 88 
(1) Средствата кои ги покриваат техничките резер-

ви можат да бидат во форма на следниве вложувања: 
1) банкарски сметки и депозити во банки кои имаат 

дозвола издадена од Народната банка на Република 
Македонија, доколку истите носат камата; 

2) обврзници и други хартии од вредност што ги из-
дала или за кои гарантира Народната банка на Репуб-
лика Македонија; 

3) цертификати за депозит и други хартии од вред-
ност издадени или гарантирани од банки кои имаат 
дозвола издадена од Народната банка на Република 
Македонија; 

4) хартии од вредност врз основа на хипотека изда-
дени од банки кои имаат дозвола издадена од Народна-
та банка на Република Македонија; 

5) обврзници и други хартии од вредност што ги из-
дава или за кои гарантира Република Македонија; 

6) акции издадени врз основа на одобрение од Ко-
мисијата за хартии од вредност, кои се регистрирани на 
првиот или вториот пазар на Македонската берза или 
на друг организиран пазар на хартии од вредност што 
го контролира Комисијата; 

7) обврзници и други хартии од вредност издадени 
од акционерски друштва во Република Македонија врз 
основа на одобрение од Комисијата за хартии од вред-
ност, кои се регистрирани на првиот или вториот пазар 
на Македонската берза, или на друг организиран пазар 
на хартии од вредност што го контролира Комисијата; 

8) комерцијални записи издадени од првокласни ак-
ционерски друштва во Република Македонија; 

9) документи за удел и акции на инвестициони фон-
дови во Република Македонија кои работат врз основа 
на Законот за инвестиционите фондови; 

10) обврзници и други хартии од вредност издадени 
од странски влади и централни банки на земји членки 
на Европската унија, Јапонија или САД; 

11) обврзници и други хартии од вредност со фик-
сен приход издадени од недржавни, странски компании 
или банки од земји членки на ЕУ, Јапонија или САД; 

12) акции и хартии од вредност со кои се тргува на 
главните берзи во земји членки на ЕУ, Јапонија или САД; 

13) документи за удел и акции издадени од овласте-
ни инвестициони фондови со седиште во земја членка на 
ЕУ, Јапонија или САД што инвестирале претежно во 
(котирани) регистрирани акции на берзите во тие земји; 

14) форвард-договори што гласат на валутни курсе-
ви и финансиски деривати, доколку тоа вложување има 
исклучиво за цел заштита од валутен ризик и 

15) друг вид на вложување согласно со правилата 
на Министерството за финансии, под услов тоа да не е 
во спротивност со ставот 2 од членот 89 на овој закон. 

(2) Министерот за финансии врз основа на членот 
74 точка 6 од овој закон, може да пропише и други ви-
дови на вложувања на средствата кои ги покриваат тех-
ничките резерви, притоа водејќи сметка истите да ги 
задоволуваат принципите на сигурност, профитабил-
ност и можност за тргување. 

(3) Тргувањето со хартиите од вредност на друш-
твата за осигурување се врши исклучиво на регулирани 
секундарни пазари на капитал, освен во случај на др-
жавни хартии од вредност и банкарски цертификати за 
депозит кои можат да се стекнат непосредно од издава-
чот, како и документи за удел и акции на инвестициони 
фондови кои, исто така можат да се стекнат непосред-
но од отворен или затворен инвестиционен фонд. 

 
Ограничувања кај одделни вложувања 

Член 89 
(1) Вложувањата во одделни видови инструменти 

согласно со членот 88 став 1 од овој закон, подлежат на 
следниве ограничувања: 

1) најмногу 20% од средствата кои ги покриваат 
техничките резерви можат да се вложат во инструмен-
ти на странски издавач надвор од Република Македо-
нија. Ова ограничување важи за сите одредби содржа-
ни во овој член; 

2) најмногу 80% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложуваат 
во инструменти наведени во членот 88 став 1 точките 2 
и 5 на овој закон; 

3) најмногу 60% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите од членот 88 став 1 точките 1, 3 и 4 на 
овој закон; 

4) најмногу 40% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став 1 точките 7 
и 8 на овој закон; 

5) најмногу 30% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став 1 точка 6 на 
овој закон и 

6) најмногу 20% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став 1 точка 9 на 
овој закон. 

(2) Покрај ограничувањата од ставот 1 на овој член, 
вложувањата на средствата кои ги покриваат технички-
те резерви подлежат и на следниве ограничувања: 

1) најмногу 5% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложуваат 
во акции, обврзници и други хартии од вредност од ист 
издавач, односно заеми дадени на еден заемопримач и 

2) најмногу 3% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложуваат 
во форма на готовина на рака. 

(3) Средствата кои ги покриваат техничките резер-
ви не смеат да се вложуваат во: 

1) акции, обврзници и други хартии од вредност 
кои не се регистрирани на регулиран пазар или со кои 
јавно не се тргува; 

2) инструменти со кои не може правно да се распо-
лага (кои не можат законски да се отуѓуваат); 

3) материјални добра кои ретко се регистрирани на 
организирани пазари и чија проценка е несигурна, како 
на пример: антиквитети, уметнички дела и моторни во-
зила; 

4) недвижен имот и било каков удел во недвижен 
имот, освен хартии од вредност издадени врз основа на 
хипотека и посредно вложување преку инвестициони 
фондови; 

5) акции, обврзници и други хартии од вредност из-
дадени од: 

1. Акционер на друштвото за осигурување и 
2. Поврзани лица со лицата наведени во потточката 

1 од оваа точка; 
6) фјучерс-договори, опциски договори и други де-

ривативни инструменти, освен во форвард валутните 
договори и во други финансиски деривати чија цел е 
исклучиво заштита од валутен ризик. 
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Глава 5 
Средства кои ја покриваат математичката резерва 

Средства кои ја покриваат математичката резерва 
Член 90 

(1) Средствата кои ја покриваат математичката ре-
зерва, се оние средства кои ги покриваат техничките 
резерви, планирани за покривање на обврските на 
друштвото за осигурување кои настануваат од оние 
класи на осигурување за кои треба да се издвои мате-
матичка резерва. 

(2) Средствата кои ја покриваат математичката ре-
зерва можат да се користат исклучиво за исплата на 
штети кои произлегуваат од оние класи на осигурува-
ње за кои била издвоена математичка резерва. 

 
Потребно покритие 

Член 91 
(1) Потребното покритие ја содржи математичката ре-

зерва. Во однос на осигурувањето на живот, вклучувајќи 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на 
товар на осигуреникот, потребното покритие, покрај ма-
тематичката резерва, содржи и резерви за преносни пре-
мии, резерви за штети и резерви за бонуси и попусти. 

(2) Потребното покритие ќе се пресметува за секоја 
класа на осигурување посебно, согласно со ставот 2 од 
членот 92 на овој закон. 

 
Обврска за издвојување средства на математичката 

резерва 
Член 92 

(1) Друштвото за осигурување кое издава полиси за 
оние класи на осигурување за кои е должно да издвои 
математичка резерва, е должно да издвои средства кои 
ја покриваат математичката резерва и да управува со 
нив одвоено од другите средства на друштвото. 

(2) Друштвото за осигурување е должно да издвои 
посебни средства (фондови на средства), кои ја покри-
ваат математичката резерва за секоја од следниве класи 
на осигурување: 

1) осигурување на живот освен она предвидено во 
точката 2 од овој став; 

2) осигурување на живот каде инвестициониот ризик 
е на товар на осигуреникот со исклучок на преносните 
премии, резервата на штети и дополнителните технички 
резерви за гарантираното минимално плаќање; 

3) здравствено осигурување и 
4) други класи на осигурување за кои се издвојува 

математичка резерва. 
(3) Bo случај кога, согласно со ставот 2 од овој член, 

друштвото за осигурување формира неколку фондови на 
средства кои ја покриваат математичката резерва, одред-
бите од овој закон кои се однесуваат на средствата кои ја 
покриваат математичката резерва и исплатите што се вр-
шат од тие средства, ќе се применуваат одделно на секој 
од формираните фондови на средства. 

(4) Вредноста на средствата кои ја покриваат мате-
матичката резерва треба во секое време да биде барем 
еднаква на висината на потребното покритие. 

(5) Ha крајот на секој квартал, друштвото за осигу-
рување е должно да обезбеди дополнителни средства 
за покривање на математичката резерва, ако тоа е пот-
ребно за изедначување на вредноста на средствата кои 
ја покриваат математичката резерва со висината на 
потребното покритие. 

 
Вложување на средствата на математичката резерва 

Член 93 
(1) Одредбите на членовите од 87 до 89 од овој за-

кон, ќе се применуваат на вложување на средствата кои 
ја покриваат математичката резерва. 

(2) Ограничувањата на одделните видови вложува-
ња согласно со членот 89 од овој закон и прописите до-
несени врз основа на точката 6 од членот 74 на овој за-
кон, ќе се применуваат одделно за секој од формирани-
те фондови на средства кои ја покриваат математичка-
та резерва. 

 
Посебни одредби за осигурување во случај кога ин-
вестициониот ризик е на товар на осигуреникот 

Член 94 
(1) Кога правата на осигурениците кои произлегу-

ваат од договорите за осигурување, директно зависат 
од вредноста на уделот или акцијата на еден инвести-
ционен фонд, вложувањата на средствата кои ја покри-
ваат математичката резерва кои се посебно издвоени 
од страна на друштвото за осигурување во однос на тие 
договори за осигурување, треба до највисок можен сте-
пен да вклучат вложувања во удели или други хартии 
од вредност што претставуваат дел од сопственичката 
структура на тој инвестиционен фонд. 

(2) Кога правата кои ги имаат осигурениците врз ос-
нова на нивните договори за осигурување, директно за-
висат од промената на вредноста на хартиите од вред-
ност или други соодветни вредности, вложувањата на 
средствата на математичката резерва кои се посебно из-
двоени од страна на друштвото за осигурување во однос 
на тие договори за осигурување, треба до најголем мо-
жен степен, да вклучат вложувања во удели и хартии од 
вредност кои во согласност со нивните карактеристики и 
можност за тргување, се еднакви на оние кои служат ка-
ко основа за одредување на вредноста на хартиите од 
вредност или другите соодветни вредности. 

(3) Одредбите од членот 93 на овој закон не се приме-
нуваат на осигурувањата од ставовите 1 и 2 на овој член. 

(4) Покрај одредбите од ставот 3 на овој член, во 
однос на осигурувањата од ставовите 1 и 2 на овој 
член, во случај кога во правата на осигуреникот е вклу-
чено минимално гарантирано плаќање, без оглед на 
промените на вредноста на хартиите од вредност или 
другите соодветни вредности од ставовите 1 и 2 на овој 
член, одредбите од членот 93 на овој закон, ќе се при-
менуваат на оној дел од вложувањата кој се однесува 
на средствата кои ја покриваат математичката резерва, 
а кои одговараат на износот на техничките резерви, кои 
што друштвото за осигурување е должно да ги издвои 
за тие гарантирани плаќања. 

 
Одвојување на средствата кои ја покриваат матема-
тичката резерва од другите средства на друштвото 

за осигурување 
Член 95 

(1) Друштвото за осигурување е должно да ги одвои 
средствата кои ја покриваат математичката резерва од 
своите сопствени средства, на начин предвиден со чле-
новите од 95 до 98 на овој закон. 

(2) Користењето на средствата кои ја покриваат ма-
тематичката резерва од ставот 1 на овој член е дозволе-
но исклучиво за исплата на штети кои произлегуваат 
од оние договори за осигурување, за кои биле издвоени 
средствата кои ја покриваат математичката резерва. 

(3) Кај осигурување на живот и други класи на оси-
гурување на кои се применуваат табелите на веројат-
ност и пресметки слични на осигурување на живот, ко-
ристењето на средствата кои ја покриваат математич-
ката резерва е ограничено до оној дел на средства на 
математичката резерва чија вредност е: 

1) во ист однос со потребното покритие во однос на 
договорот за осигурување од кој произлегува побарува-
њето, како што е односот меѓу вкупните средства кои ја 
покриваат математичката резерва и потребното покри-
тие за сите договори за осигурување на друштвото за 
осигурување во рамките на класата на осигурување за 
која се издвоени средства на математичката резерва и 
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2) не го надминува потребното покритие во однос 
на осигурувањето од кое произлегува побарувањето. 

 
Одвојување на вложувањата во хартии од вредност 

Член 96 
(1) Друштвото за осигурување е должно да отвори 

посебна сметка кај Централниот депозитар за хартии 
од вредност за секое средство кое ја покрива матема-
тичката резерва, a e вложено во хартии од вредност. 

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност е 
должен, на барање на Министерството за финансии да 
го информира истото за состојбата на хартиите од вред-
ност во кои се вложени средствата кои ја покриваат ма-
тематичката резерва, како и да дозволи нивна контрола. 

 
Вложувања во банкарски депозити и заеми 

Член 97 
(1) Bo однос на вложувањата на средствата кои ја 

покриваат математичката резерва во банкарски депози-
ти или заеми, друштвото за осигурување е должно да 
склучи договор со банката, односно должникот, во 
свое име, а за сметка на средствата кои ја покриваат 
математичката резерва. 

(2) Ако заемот од ставот 1 на овој член е обезбеден 
со хипотека на недвижен имот, друштвото за осигуру-
вање е должно да ја внесе хипотеката во катастарот на 
недвижности, односно Централниот регистар, а во ко-
рист на средствата кои ја покриваат математичката ре-
зерва како заемодавач. 

(3) Ако заемот од ставот 1 на овој член е обезбеден 
со залог на хартии од вредност, друштвото за осигуру-
вање е должно да го внесе залогот во Централниот ре-
гистар, а во корист на средствата кои ја покриваат ма-
тематичката резерва како заемодавач. 

(4) Кај сите други видови на ломбардни заеми кои 
не се регулирани со ставовите 2 и 3 од овој член, а во 
врска со ставот 1 од овој член, залогот треба да се пре-
несе во корист на средствата кои ја покриваат матема-
тичката резерва како заемодавач, а согласно со пропи-
сите кои го регулираат заложното право. 

 
Посебна сметка на средствата кои ја покриваат 

математичката резерва 
Член 98 

Друштвото за осигурување е должно, во однос на се-
кој одделен фонд на средства кои ја покриваат матема-
тичката резерва, да отвори посебна сметка во банка. 
Преку овие сметки ќе се извршуваат сите плаќања што 
се однесуваат на средствата кои ја покриваат математич-
ката резерва, a истовремено на нив истите ќе се чуваат. 

 
Глава 6 

Други правила за управување со ризик  
Реосигурување 

Член 99 
(1) Друштвото за осигурување е должно во друштво 

за осигурување регистрирано за активно реосигурува-
ње да ги реосигура обврските од договорите за осигу-
рување, над износот што со табелата за максимално 
покритие е предвидено друштвото да ги покрие со 
сопствени средства. 

(2) Друштвото за осигурување регистрирано за ак-
тивно реосигурување е должно понудените вишоци на 
ризици кои не може да ги покрие со сопствени сред-
ства да ги реосигура кај други друштва за осигурување 
регистрирани за активно реосигурување. 

 
Програма за планирано реосигурување 

Член 100 
(1) Друштвото за осигурување, за секоја деловна го-

дина треба да донесе програма за потребите од реоси-

гурување, во зависност од структурата на осигурител-
ното портфолио и да определи со кои договори за рео-
сигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик. 

(2) Програмата за потребите од реосигурување од 
ставот 1 на овој член, содржи: 

1) табела за максимално покритие изготвена врз ос-
нова на акционерски капитал, резервите на сигурност, 
статутарните резерви и очекуваната премија и 

2) основи и критериуми за утврдување највисоки 
можни штети, врз основа на присутните околности од 
значење за ризикот и нивото на договореното покритие. 

(3) При пресметките од ставот 2 на овој член, друш-
твото за осигурување ќе ги земе предвид: 

1) обемот на капиталот и потребното ниво на мар-
гината на солвентност; 

2) вкупниот обем на работењето; 
3) наплатената премија во рамките на групите и 

класите на осигурување; 
4) износот на преземени ризици (ниво на договоре-

но покритие) по одделни класи на осигурување соглас-
но со основите од точките 2 и 3 на овој став и 

5) приспособување кои се должат на девијации во 
рамките на одделни класи на осигурување. 

 
Соосигурување 

Член 101 
Друштвото за осигурување не смее да го соосигура 

износот на ризик кој го надминува ризикот по одделни 
класи на осигурување, кој не може да го покрие со сопс-
твени средства согласно со Табелата за максимално пок-
ритие од точката 1 став 2 на членот 100 од овој закон. 

 
Статистички стандарди во осигурувањето 

Член 102 
(1) При статистичката обработка на склучени дого-

вори за осигурување, ризици покриени со договорите 
за осигурување, осигурени случаи и штети, друштвото 
за осигурување е должно да се придржува кон статис-
тичките осигурителни стандарди. 

(2) Статистичките осигурителни стандарди ги доне-
сува Националното биро за осигурување, по одобрение 
на Министерството за финансии. 

 
Управување со ликвидност 

Член 103 
(1) Друштвото за осигурување е должно да управу-

ва со средствата на начин кој ќе овозможи друштвото 
за осигурување во секое време да одговори на пристиг-
натите обврски. 

(2) Co цел обезбедување од ризикот на ликвидност, 
друштвото за осигурување е должно да спроведува по-
литика на редовно управување со ликвидноста, преку: 

1) планирање на тековните и можните одливи на 
парични средства и соодветен прилив на истите; 

2) редовна контрола на ликвидноста и 
3) усвојување на соодветни мерки за спречување 

или отстранување на причините за неликвидност. 
(3) Друштвото за осигурување е должно да врши прес-

метка на коефициентите на ликвидност на дневна основа. 
(4) Органот на управување на друштвото за осигу-

рување е должно да го извести Министерството за фи-
нансии, доколку: 

1) е Загрозена ликвидноста или солвентноста на 
друштвото за осигурување и 

2) финансиската состојба на друштвото за осигуру-
вање се променила до степен кога друштвото за осигу-
рување повеќе не го обезбедува потребното ниво на 
маргината на солвентност согласно со членот 75 или 
членот 76 од овој закон. 
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Пресметување и контрола 
Член 104 

(1) Друштвото за осигурување е должно на квартал-
на основа да врши пресметка и контрола на: 

1) обемот на капитал; 
2) потребното ниво на маргината на солвентност; 
3) износот на техничките резерви; 
4) вредност на средствата кои ги покриваат технич-

ките резерви; 
5) видови, вложување и локализација на средствата 

кои ги покриваат техничките резерви или математичка-
та резерва и 

6) статистичките осигурителни податоци. 
(2) Друштвото за осигурување е должно во рок од 

седум дена од завршувањето на секој квартал да го из-
вестува Министерството за финансии за податоците од 
ставот 1 на овој член. 

 
Забрана за распределба на добивка 

Член 105 
Друштвото за осигурување не смее да врши распре-

делба на добивката било во вид на дивиденди или пла-
ќања кои настануваат како резултат на учество во до-
бивката на органот на управување, надзорниот орган 
или на вработените во следниве случаи: 

1) ако друштвото за осигурување не го обезбедува 
потребното ниво на маргината на солвентност согласно 
со членот 75 или членот 76 од овој закон; 

2) ако за сметка на исплатената дивиденда, капита-
лот на друштвото за осигурување се намали под пот-
ребното ниво на маргината на солвентност согласно со 
член 75 или членот 76 од овој закон; 

3) ако друштвото за осигурување не ја постигне ми-
нималната ликвидност предвидена во прописите наве-
дени во точката 8 од членот 74 на овој закон; 

4) ако поради исплатената дивиденда, друштвото за 
осигурување не ја постигне минималната ликвидност 
предвидена во прописите наведени во точката 8 од чле-
нот 74 на овој закон и 

5) ако министерот за финансии издаде наредба 
друштвото за осигурување да го отстрани несоодветно-
то прикажување на ставките во активата и пасивата во 
билансот на состојба чиешто прикажување влијае врз 
билансот на успех на друштвото за осигурување, во 
периодот до кога друштвото за осигурување не ги отс-
трани незаконитостите за кои е издадена наредбата. 

 
Мерки на органот на управување за обезбедување 
потребното ниво на маргината на солвентност 

Член 106 
(1) Ако друштвото за осигурување не го обезбедува 

потребното ниво на маргината на солвентност согласно 
со членот 75 или членот 76 од овој закон, како резултат 
на зголемените потреби од капитал или други причини, 
органот на управување е должен веднаш да прифати 
мерки за обезбедување на потребното ниво на маргина-
та на солвентност во рамките на неговата одговорност 
или да предложи мерки во рамките на надлежностите 
на други органи на друштвото за осигурување. 

(2) Органот на управување е должен да го извести Ми-
нистерството за финансии за предложените, односно презе-
мените мерки од ставот 1 на овој член, а во врска со извеш-
тајот предвиден во ставот 2 од членот 104 на овој закон. 

 
ДЕЛ ПЕТТИ 

ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ 
Доверливост на податоците 

Член 107 
Друштвата за осигурување се должни, сите податоци 

за осигурениците и/или други корисници на осигурува-
ње со кои се стекнале во текот на вршењето на работи на 
осигурување, да ги третираат како доверливи податоци. 

Обврска за чување на доверливи податоци 
Член 108 

(1) Членовите на органите на друштвата за осигуру-
вање, нивните акционери, вработените и други лица, 
кои при работењето имаат пристап до доверливите по-
датоци од членот 107 на овој закон, истите не смеат да 
ги пренесуваат на трети лица, самите или пак трети ли-
ца да дозволат да ги употребуваат, 

(2) Обврската за чување на доверливи податоци не-
ма да се применува во следниве случаи: 

1) ако податоците се потребни за утврдување на 
факти во кривични постапки или друга судска постап-
ка и ако од надлежниот суд е добиено писмено барање 
за доставување на податоци; 

2) во случаи предвидени со Законот за спречување 
перење на пари; 

3) ако податоците се потребни за одредување на 
правните односи меѓу друштвото за осигурување и не-
гов осигуреник и/или друг корисник на осигурувањето 
при спроведување на законски постапки; 

4) ако податоците се потребни заради извршување 
на присилни постапки над недвижен имот на осигуре-
ник или друг корисник на осигурувањето, и ако од над-
лежниот суд е добиено писмено барање за доставување 
на податоци; 

5) ако податоците се побарани од страна на Минис-
терството за финансии или друг надлежен орган за су-
первизија, а заради спроведување на супервизија во 
рамките на утврдените одговорности; 

6) ако податоците се побарани од страна на даночен 
орган, а во врска со водење на постапки во негова над-
лежност и 

7) во случаите предвидени со законот кој го уреду-
ва задолжителното осигурување. 

(3) Министерството за финансии или друг надле-
жен орган за супервизија, даночните органи и судови-
те, податоците согласно со ставот 2 од овој член ги ко-
ристат само за предвидените намени. 

 
Прибирање, чување и користење на лични податоци 

Член 109 
(1) Друштвата за осигурување и Националното би-

ро за осигурување, имаат обврска да прибираат, обра-
ботуваат, чуваат, користат и доставуваат лични подато-
ци кои се потребни при склучување на договорите за 
осигурување, во согласност со Законот за заштита на 
личните податоци и со посебните прописи кои се одне-
суваат на базата на податоци од областа на осигурува-
њето. 

(2) Друштвата за осигурување и Националното би-
ро за осигурување, имаат право да ги воспостават и 
одржуваат следниве бази на податоци: 

1) база на податоци за осигурениците; 
2) база на податоци за настанати штети и 
3) база на податоци за оценување на осигурително 

покритие и степен на оштета. 
(3) За базата на податоци од точката 1 од ставот 2 

на овој член, се прибираат следниве лични податоци: 
1) име и презиме, датум и место на раѓање, постојана 

или привремена адреса на живеење на осигуреникот и 
2) назив на друштвото за осигурување, број на по-

лисата, времетраење на осигурувањето, осигурен слу-
чај и осигурително покритие. 

(4) За базата на податоци од точката 2 од ставот 2 
на овој член, се прибираат следниве лични податоци: 

1) име и презиме, датум и место на раѓање, постоја-
на или привремена адреса на живеење и националност 
на лицата инволвирани во настанатата штета, како и 
истите податоци за сведоците; 

2) кривични дела и прекршоци во врска со настана-
тата штета; 

3) вид на штетен настан; 
4) место, време и тек на настанување на штетата и 
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5) опис на штетата од штетниот настан. 
(5) За базата на податоци од точката 3 од ставот 2 

на овој член, се прибираат следниве лични податоци: 
1) име и презиме, датум и место на раѓање, постоја-

на или привремена адреса на живеење на осигуреникот 
на кој се однесува осигурителното покритие, како и ис-
тите податоци за подносителот на барањето за надо-
мест на штета; 

2) краткотрајни повреди и здравствена состојба, вид 
на физичката повреда, времетраење на третманот и 
последиците како за осигуреното лице така и за подно-
сителот на барањето за надомест на штета; 

3) приходи кои ги остварува осигуреното лице и 
подносителот на барањето за надомест на штетата; 

4) пензионирање (старосно или инвалидско), прек-
валификација и степен на инвалидитет на осигуреното 
лице и подносителот на барањето за надомест на ште-
тата и 

5) трошоци за медицинскиот третман, медицински 
препарати и ортопедски помагала за осигуреното лице 
и подносителот на барањето за надомест на штетата. 

(6) Личните податоци наведени во ставовите 3, 4 и 
5 се прибираат на следниов начин: 

1) како правило, директно од лицето за кое се одне-
суваат; 

2) од други лица ( сведоци при настанување на ште-
тата); 

3) податоците од ставот 3 можат, исто така да се 
прибираат од базите на податоци воспоставени при 
друштвата за осигурување и Националното биро за 
осигурување; 

4) податоците од точките 1, 3, 4 и 5 од ставот 4 на 
овој член, можат исто така да се прибираат од базата на 
податоци воспоставена при Министерството за внат-
решни работи; 

5) податоците од точката 2 од ставот 4 на овој член, 
можат исто така да се приберат од базата на податоци 
воспоставена при судските органи; 

6) податоците од ставот 5 на овој член можат исто 
така да се прибираат на следниов начин: 

- податоците од точките 2 и 5, од базата на подато-
ци воспоставена при здравствените институции; 

- податоците од точката 3, од базата на податоци на 
работодавецот, Фондот за пензиско и инвалидско осигу-
рување и Министерството за труд и социјална политика и 

- податоците од точката 4, од базата на податоци при 
Фондот за пензиското и инвалидското осигурување. 

(7) Органите и организациите од ставот 6 на овој 
член, се должни на писмено барање да ги достават на-
ведените податоци до друштвата за осигурување и/или 
Националното биро за осигурување. 

(8) Податоците од точката 1 од ставот 2 на овој 
член, ќе се чуваат за период од десет години по истекот 
на договорот за осигурување, или во случај на настану-
вање на штета, десет години по затворањето на случа-
јот. Податоците од точките 2 и 3 од ставот 2 на овој 
член, ќе се чуваат десет години по затворањето на слу-
чајот на настанување на штетата. По истекот на горес-
поменатиот период, податоците од базата на податоци 
од ставот 2 на овој член ќе бидат избришани. 

 
ДЕЛ ШЕСТИ  

ОВЛАСТЕНИ АКТУАРИ 
Овластени актуари 

Член 110 
(1) Актуарски работи во смисла на овој закон вршат 

овластени актуари. 
(2) Овластен актуар е лице кое има дозвола за рабо-

та како овластен актуар од страна на министерот за фи-
нансии. 

(3) Министерот за финансии може да овласти орган 
или правно лице кое издава дозвола за работа како ов-
ластен актуар. 

Независност во работењето на овластениот актуар 
Член 111 

Овластениот актуар е независен и самостоен во вр-
шењето на работата и одговара за точноста на утврде-
ните дејствија. 

 
Услови за работа како овластен актуар 

Член 112 
(1) Само лице кое ги исполнува следниве услови ќе 

добие дозвола за работа како овластен актуар: 
1) да има високо образование; 
2) да не е осудуван за кривично дело против имотот 

или кривично дело од областа на финансиското работење; 
3) да има положено стручен испит потребен за вр-

шење на работи како овластен актуар и 
4) да има најмалку три години работно искуство од 

областа на осигурувањето, или да работи на спроведу-
вање на супервизијата на осигурувањето. 

(2) Министерот за финансии поблиску ги пропишу-
ва условите за спроведување на стручниот испит за до-
бивање дозвола за работа како овластен актуар и го ор-
ганизира спроведувањето на истиот. 

(3) Министерот за финансии ќе донесе решение за 
одземање на дозволата за работа како овластен актуар, 
доколку: 

1) дозволата е добиена со наведување на невисти-
нити податоци; 

2) лицето било осудувано за кривично дело против 
имотот или од областа на финансиското работење и 

3) лицето работело спротивно на правилата на акту-
арската професија. 

(4) Министерството за финансии е должно да ги ин-
формира друштвата за осигурување за лицата на кои им 
е одземена дозволата за работа како овластен актуар. 

(5) Супервизија на работењето на овластените акту-
ари врши Министерството за финансии. Во врска со 
супервизијата на работењето на овластените актуари ќе 
се применуваат одредбите на членовите од 159 до 162 
и членовите 165 и 166 од овој закон. 

 
Назначување на овластени актуари 

Член 113 
(1) Друштвото за осигурување коешто добило доз-

вола за вршење на работи на осигурување е должно да 
назначи овластен актуар. 

(2) Друштвото за осигурување е должно да го ин-
формира Министерството за финансии за овластениот 
актуар кој го назначило. 

(3) Доколку друштвото за осигурување не назначи 
овластен актуар во рок од три месеци од влегувањето во 
сила на овој закон или пак назначи лице кое нема дозво-
ла за работа како овластен актуар од надлежен орган, то-
гаш Министерството за финансии ќе назначи такво ли-
це, при што трошоците за ангажирање на овластениот 
актуар ќе ги сноси друштвото за осигурување. 

 
Забрана за работа како овластен актуар 

Член 114 
Овластениот актуар не смее да врши актуарски ра-

боти во друштвото за осигурување, ако: 
1) директно или индиректно учествува во капиталот 

на друштвото за осигурување; 
2) член на органот на управување или на надзорни-

от орган на друштвото за осигурување и 
3) во роднинска поврзаност до втор степен со има-

телите на квалификувани удели или  членовите на 
службата за внатрешна ревизија во друштвото. 

 
Отпуштање на овластениот актуар 

Член 115 
(1) Доколку министерот за финансии донесе реше-

ние за одземање на дозволата за работа како овластен 
актуар или поради настанување на случаите од членот 
114 на овој закон, друштвото за осигурување е должно 
да назначи друг овластен актуар во рок од 30 дена. 



Стр. 24 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 април 2002 
 

(2) Доколку друштвото за осигурување не назначи 
друг овластен актуар во рокот од ставот 1 на овој член, 
министерот за финансии ќе издаде наредба за отстра-
нување на незаконитостите и ќе побара друштвото за 
осигурување во рок од 60 дена да назначи друг овлас-
тен актуар. 

(3) Доколку друштвото за осигурување во рокот од 
ставот 2 на овој член не назначи овластен актуар, минис-
терот за финансии по службена должност ќе назначи ов-
ластен актуар, на товар на друштвото за осигурување. 

 
Задачи на овластениот актуар 

Член 116 
(1) Овластениот актуар е должен да ја провери 

усогласеноста на податоците во годишните сметки со 
осигурителните сметководни стандарди и правилноста 
на пресметките во годишните сметки во однос на фор-
мирањето на техничките резерви и другите резерви на 
друштвата за осигурување. 

(2) Овластениот актуар е должен да провери дали 
премиите и техничките резерви се пресметани во сог-
ласност со одредбите од овој закон, како и дали истите 
се пресметани и издвоени на начин кој ќе овозможи 
долгорочно исполнување на обврските кои произлегу-
ваат од договорите за осигурување од страна на друш-
твото за осигурување. 

(3) За преземените дејствија од ставовите 1 и 2 на 
овој член, овластениот актуар издава потврда. 

(4) Овластениот актуар потврдата од ставот 3 на 
овој член ја поднесува до друштвата за осигурување и 
до Министерството за финансии во роковите од членот 
120 на овој закон. 

(5) Трошоците за ангажманот од ставовите 1 и 2 на 
овој член, паѓаат на товар на друштвото за осигурување. 

(6) Органот на управување на друштвото за осигуру-
вање е должен да ги обезбеди сите потребни податоци за 
вршење на работите од ставовите 1 и 2 на овој член. 

(7) Кон мислењето за годишната сметка на друш-
твото за осигурување од членот 120 на овој закон, ов-
ластениот актуар до органот на управување и надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување е должен да 
поднесе и извештај со мислење во врска со спроведена-
та супервизија во претходната година согласно со ста-
вот 1 од овој член. Извештајот треба да ги содржи при-
чините за позитивното мислење, мислењето со резерва 
или пак негативното мислење на овластениот актуар во 
врска со годишната сметка. 

(8) Доколку овластениот актуар при вршење на сво-
јата работа, согласно со ставот 2 од овој член, утврди 
дека премиите не се пресметани, a техничките резерви 
не се издвоени согласно со одредбите на овој закон, 
или пак тие се пресметани и издвоени на начин кој ја 
загрозува долгорочната способност на друштвото за 
осигурување за исполнување на обврските кои произ-
легуваат од договорите за осигурување, истиот е дол-
жен веднаш да го извести органот на управување на 
друштвото за осигурување. Доколку органот на упра-
вување не го земе предвид извештајот на овластениот 
актуар, актуарот е должен за тоа веднаш да го извести 
Министерството за финансии. 

 
ДЕЛ СЕДМИ 

ДЕЛОВНИ КНИГИ И ИЗВЕШТАИ 

Општи одредби 
Член 117 

Друштвото за осигурување е должно да води тргов-
ски книги и да изготвува годишни извештаи, да составу-
ва сметководствени документи, да ги вреднува ставките 
во деловните биланси и годишните сметки и да ја извес-
тува јавноста за податоците од годишните извештаи сог-
ласно со одредбите од Законот за трговските друштва и 
друг закон, ако со овој закон поинаку не е уредено. 

Член 118 
Друштвото за осигурување е должно да го органи-

зира своето работење согласно со членот 117 од овој 
закон, на начин кој ќе овозможи непречено и ефикасно 
спроведување на супервизијата на работењето на 
друштвото за осигурување согласно со правилата за 
управување со ризик. 

 
Водење на трговски книги и составување  

на деловни биланси 
Член 119 

(1) Друштвото за осигурување ги води трговските 
книги според контниот план наменет за друштвата за 
осигурување. 

 (2) При изготвувањето на деловните биланси, 
друштвото за осигурување ги користи билансните ше-
ми наменети за друштвата за осигурување. 

 
Изготвување и доставување на годишни сметки 

Член 120 
(1) Друштвото за осигурување изготвува годишна 

сметка за деловната година која е еднаква со календар-
ската година и ја доставува до Министерството за фи-
нансии во првите три месеци од тековната година за 
изминатата година. 

(2) Друштвото за осигурување ја составува годиш-
ната сметка врз основа на вистинити податоци. 

 
Потврда на овластен актуар за годишните извештаи 

Член 121 
(1) Годишниот извештај на друштвото за осигуру-

вање вклучува и потврда од овластен актуар согласно 
со ставот 3 од членот 116 на овој закон, придружен со 
мислење за тоа дали премиите и техничките резерви се 
пресметани во согласност со овој закон, 

(2) Bo однос на потврдата на овластениот актуар, ќе 
се применуваат одредбите од Законот за ревизија кои 
се однесуваат на потврдата на овластениот ревизор. 

 
Прописи за водење на трговски книги и изготвување  

на годишни сметки 
Член 122 

Министерството   за   финансии,   согласно   со   ме-
ѓународните сметководствени стандарди пропишува: 

1) контен план за друштвата за осигурување; 
2) форма и содржина на билансните шеми наменети 

за друштвата за осигурување; 
3) детална содржина на годишните извештаи за ра-

ботењето на друштвата за осигурување и анекси кон 
тие извештаи; 

4) метод за вреднување на ставките од билансот на 
состојба и изготвување на деловните биланси; 

5) форма и содржина на ревизорскиот извештај и 
6) детална содржина на потврдата на овластениот ак-

туар согласно со ставот 1 од членот 116 на овој закон. 
 

ДЕЛ ОСМИ 
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
Внатрешна ревизија 

Член 123 
 (1) Внатрешната ревизија во друштво за осигурува-

ње се организира како независна организациона едини-
ца, директно потчинета на органот на управување на 
друштвото за осигурување, при што истата е функцио-
нално и организациски одвоена од другите организаци-
ски единици на друштвото за осигурување. 

(2) Органот на управување на друштвото за осигу-
рување, по одобрување на надзорниот орган, ќе донесе 
одлука за правилата за работа на внатрешната ревизија. 
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Работи на внатрешната ревизија 
Член 124 

(1) Внатрешните ревизори вршат целосна ревизија 
на работењето на друштвото за осигурување со цел да 
се утврди дали друштвото за осигурување: 

1) ги врши работите на осигурување во согласност 
со овој закон, како и во согласност со внатрешните 
прописи на друштвото за осигурување со кои се регу-
лира работењето на друштвото за осигурување; 

2) води трговски книги и изготвува годишни извеш-
таи, составува сметководствени документи, ги вредну-
ва ставките во деловните биланси и годишни сметки и 
ја известува јавноста за податоците од годишните из-
вештаи согласно со овој закон, како и согласно со внат-
решните прописи со кои се регулира работењето на 
друштвото за осигурување. 

(2) Внатрешните ревизори вршат внатрешна реви-
зија на работењето на друштвото за осигурување сог-
ласно со принципите и интерните стандарди за ревизи-
ја, кодексот на етичко однесување и актите за работење 
на внатрешните ревизори, кои треба да бидат донесени 
од страна на органот на управување на друштвото за 
осигурување. 

(3) Внатрешните ревизори ќе ги усогласат методите 
на работењето со работата на надворешните ревизори 
на друштвото за осигурување кои ги ревидираат го-
дишните финансиски извештаи, или пак вршат посебна 
ревизија на барање на Министерството за финансии, 
или врз основа на одредбите предвидени со Законот за 
преземање на друштва. 

 
Лица вработени во внатрешната ревизија 

Член 125 
(1) За вршење на работи на внатрешна ревизија, друш-

твото за осигурување е должно да вработи најмалку еден 
овластен ревизор согласно со Законот за ревизија. 

(2) Лицата кои вршат работи на внатрешна ревизија 
не смеат да вршат други работи во друштвото за осигу-
рување. 

 (3) Членовите на органот на управување и надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување не смеат да 
вршат работи на внатрешна ревизија. 

 
Годишна програма на внатрешна ревизија 

Член 126 
(1) Органот на управување на друштво за осигуру-

вање, по одобрување од надзорниот орган, на почето-
кот на годината ќе донесе годишна програма на внат-
решна ревизија. 

(2) Годишната програма на внатрешна ревизија со-
држи: 

1) области од работењето на друштвото за осигуру-
вање, на кои ќе се врши ревизија на работењето и 

2) опис на содржината на планираните оперативни 
ревизии на одделни области од работењето. 

(3) Органот на управување на друштвото за осигу-
рување е должен врз основа на годишната програма за 
внатрешна ревизија, да донесе подетален план за рабо-
тата на внатрешната ревизија. 

 
Извештаи за внатрешната ревизија 

Член 127 
(1) Внатрешните ревизори се должни најмалку два 

пати годишно да изготват извештаи за спроведената 
внатрешна ревизија, кои содржат: 

1) опис на спроведените ревизии на работењето; 
2) адекватност и ефикасност на системот на внат-

решна ревизија; 
3) незаконитости и неправилности откриени при 

спроведувањето на внатрешната ревизија и предложе-
ните мерки за отстранување на тие незаконитости и 
неправилности и 

4) констатации во врска со спроведување на пред-
ложените мерки за отстранување на незаконитостите и 
неправилностите откриени при внатрешната ревизија. 

(2) Внатрешните ревизори се должни да изготват 
годишен извештај за внатрешната ревизија, кој содржи: 

1) извештај за реализација на годишната програма 
за внатрешна ревизија и 

2) преглед на позначајни сознанија стекнати при 
спроведувањето на внатрешната ревизија. 

(3) Извештаите од ставовите 1 и 2 на овој член се 
поднесуваат до органот на управување и надзорниот 
орган на друштвото за осигурување. Извештаите од 
ставот 2 на овој член се поднесуваат до Министерство-
то за финансии на мислење. 

(4) Органот на управување на друштвото за осигу-
рување е должен годишниот извештај за внатрешната 
ревизија придружен со мислење од страна на Минис-
терството за финансии, да го стави на дневен ред на го-
дишното собрание на акционерите, заедно со ревизор-
скиот извештај на друштвото за осигурување. 

 
Известувања до органот на управување и надзорниот 

 орган на друштво за осигурување 
Член 128 

(1) Доколку при спроведување на внатрешната реви-
зија се утврди дека друштвото за осигурување ги повре-
дило правилата за управување со ризик и како резултат 
на тоа му претстои неликвидност или несолвентност, 
или е доведена во опасност сигурноста на работењето на 
друштвото за осигурување или сигурноста на осигуре-
ниците, веднаш за тоа треба да биде известен органот на 
управување на друштвото за осигурување. 

(2) Доколку при спроведување на внатрешната ре-
визија се утврди дека органот на управување на друш-
твото за осигурување ги повредил правилата за управу-
вање со ризик, веднаш за тоа треба да биде известен 
надзорниот орган на друштвото за осигурување. 

 
ДЕЛ ДЕВЕТТИ 
РЕВИЗИЈА 

Ревизија на годишни сметки 
Член 129 

Друштвото за осигурувањето е должно деловните 
биланси и годишните извештаи да ги поднесе на реви-
зија. Извештаите од ревизијата треба да се достават до 
Министерството за финансии најдоцна до 1 јуни од те-
ковната година за претходната година. 

 
Известување до Министерството за финансии 

Член 130 
Ако во текот на спроведувањето на ревизијата, се 

утврди дека друштвото за осигурување или лице повр-
зано со друштвото за осигурување работи спротивно на 
правилата за управување со ризик и поради тоа на 
друштвото за осигурување му се заканува неликвид-
ност или несолвентност, или е загрозена сигурноста на 
осигурениците, ревизорот е должен за тоа веднаш да го 
извести Министерството за финансии. 

 
Содржина на ревизорскиот извештај 

Член 131 
(1) Овластениот ревизор врши ревизија и известува за: 
1) билансот на состојба; 
2) билансот на успех; 
3) извештајот за промени во финансиската состојба; 
4) состојбата и промените на техничките резерви; 
5) состојбата и структурата на вложувањата на 

средствата кои ги покриваат техничките резерви; 
6) состојбата и структурата на вложувањата на 

средствата кои ја покриваат математичката резерва; 
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7) спроведување на прописите за управување со ри-
зик; 

8) спроведување на внатрешната ревизија; 
9) начинот на водење на трговските книги; 
10) квалитетот на информатичкиот систем на друш-

твото за осигурување; 
11)точноста и комплетноста на извештаите до Ми-

нистерството за финансии; 
12) вреднување на билансните и вонбилансните 

ставки, и сметководствената политика и 
13) распределбата на добивката. 
(2) Министерот за финансии   детално ќе ја пропи-

ше формата и содржината на ревизорскиот извештај, 
како и минималниот опфат на ревизијата. 

(3) Министерството за финансии може да побара 
дополнително појаснување во врска со спроведената 
ревизија. 

(4) Ако ревизијата или ревизорскиот извештај не се 
изготвени во согласност со ставот 1 и 2 на овој член, 
Министерството за финансии нема да го прифати из-
вештајот и ќе побара ревизијата да биде спроведена од 
страна на друг овластен ревизор, а на товар на друш-
твото за осигурување. 

 
Објавување на ревизорскиот извештај 

Член 132 
Друштвото за осигурување е должно најмалку во 

еден дневен весник, да го објави ревизорскиот извеш-
тај придружен со мислењето на ревизорот, во рок од 15 
дена од усвојување на извештајот од страна на собра-
нието на акционери, но не подоцна од шест месеци од 
завршувањето на календарската година на која се одне-
сува извештајот. 

 
ДЕЛ ДЕСЕТТИ 

ОСИГУРИТЕЛНИ АГЕНТИ И БРОКЕРИ 
Глава 1 

Осигурителни агенти 
 

Осигурителни агенти 
Член 133 

(1) Осигурителен агент е лице овластено од страна 
на друштво за осигурување да склучува и реализира 
договори за осигурување во име и за сметка на тоа 
друштво за осигурување, врз основа на работен однос 
или друг правен однос со тоа друштво за осигурување. 

(2) Покрај овластувањето од ставот 1 на овој член, 
осигурителниот агент е овластен и да врши промени 
или продолжување на договорите за осигурување, како 
и да прифаќа изјави од осигурениците при прекин на 
договори за осигурување. 

 
Одговорности на осигурителните агенти и  

на друштвата за осигурување 
Член 134 

(1) Одредбите на членот од 49 до 52 на овој закон, 
соодветно се применуваат и врз работењето на осигу-
рителните агенти. 

(2) Друштвото за осигурување одговара за работе-
њето на осигурителните агенти. 

 
Глава 2 

Осигурителни брокери 
Осигурително брокерски работи 

Член 135 
(1) Осигурително брокерски работи во смисла на 

овој закон се: посредување во договарање на осигури-
телно и реосигурително покритие и при реализирање 
на отштетни побарувања по остварен осигуран штетен 
настан. 

(2) Одредбите од Законот за облигационите односи 
кои се однесуваат на договорите за посредување се 
применуваат и на договорите за вршење на осигурител-
но брокерски работи, доколку поинаку не е предвидено 
со овој закон. 

 
Вршење на осигурително брокерски работи 

Член 136 
(1) Осигурително брокерски работи може да врши 

осигурителен брокер кој е во работен однос во осигу-
рително брокерско друштво од членот 145 на овој за-
кон. 

(2) Ниту едно лице, освен оние од ставот 1 на овој 
член, не може да ги врши осигурително брокерските 
работи. 

 
Осигурителен брокер 

Член 137 
(1) Осигурителен брокер е лице кое има добиено 

лиценца за осигурителен брокер од страна на министе-
рот за финансии. 

(2) Осигурителен брокер врши исклучиво осигури-
телно брокерски работи и ги претставува и делува во 
име и за сметка на своите клиенти во однос на друш-
твата за осигурување и реосигурување. 

 
Услови за издавање и одземање на лиценца  

за осигурителен брокер 
Член 138 

(1) За добивање на лиценца за осигурителен брокер 
лицето треба да ги исполнува следниве услови: 

1) да има положено испит за осигурителен брокер; 
2) да има најмалку една година работно искуство од 

областа на осигурувањето и 
3) да не е осудуван за кривично дело против имотот 

или од областа на финансиското работење. 
(2) Министерот за финансии ќе донесе решение за од-

земање на лиценцата за осигурителен брокер, доколку: 
1) лиценцата е добиена со наведување на невисти-

нити податоци; 
2) на лицето му е изречена осудителна пресуда за 

кривично дело против имотот или од областа на фи-
нансиското работење; 

3) работи спротивно на одредбите од ставот 1 од 
членот 134 на овој закон; 

4) работи спротивно на одредбите на ставот 3 од 
членот 142 на овој закон и 

5) работи спротивно на добрите деловни обичаи. 
 

Лиценца за осигурителен брокер 
Член 139 

(1) Барање за добивање лиценца за осигурителен 
брокер се поднесува до Министерството за финансии. 

(2) Кон барањето од ставот 1 на овој член, се прило-
жува документација со која се докажува дека се испол-
нети условите од ставот 1 на членот 138 од овој закон. 

(3) По барањето од ставот 1 на овој член, министе-
рот за финансии одлучува со решение со кое се издава 
лиценца или се одбива барањето. 

(4) Барањето кое не ја содржи документацијата од 
ставот 2 на овој член, се отфрла со решение. 

 
Обврски на осигурителен брокер 

Член 140 
(1) Осигурителниот брокер е должен да ги штити 

интересите на осигурениците, што вклучува давање по-
јаснувања и совети на осигурениците за сите околнос-
ти релевантни за нивното одлучување во однос на 
склучување на договори за осигурување за одделни 
класи на осигурување, или по однос на одделни друш-
тва за осигурување. 
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(2) За исполнување на обврската од ставот 1 на овој 
член, осигурителниот брокер е особено должен да: 

1) изготви адекватна анализа на ризикот и предло-
жи соодветно осигурително покритие за осигуреникот; 

2) посредува во име на осигуреникот за склучување 
на договор за осигурување, кој земајќи ги предвид сите 
околности од значење за ризикот на поединечен случај, 
ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие; 

3) го информира друштвото за осигурување за на-
мерата на осигуреникот да склучи договор за осигуру-
вање и го запознава осигуреникот со условите на поли-
сите и прописите кои го регулираат определувањето на 
износот на премија; 

4) ја проверува содржината на полисите за осигуру-
вање и 

5) укажува помош на осигуреникот во текот на ва-
жење на договорот за осигурување, како пред, така и 
по настанување на осигурениот настан, а особено да 
обезбеди дека осигуреникот ги извршил правните дејс-
твија во предвидените рокови, а кои се предуслов за 
стекнување и уживање на правата кои произлегуваат 
од договорот за осигурување. 

(3) Осигурителниот брокер доколку посредува во 
реализација на отштетните побарувања е должен да со-
работува со надлежните лица -служби на клиентот, за 
подготовка на доказна документација за основата и ви-
сината на отштетното побарување, како и да прибира 
други потребни докази. 

 
Конфликт на интереси 

Член 141 
(1) Осигурителниот брокер е должен да ги презен-

тира на осигуреникот сите правни и економски односи 
кои ги има со одредено друштво за осигурување, кои 
можат да влијаат на објективноста на осигурителниот 
брокер при извршување на обврските спрема осигуре-
никот. 

(2) Правните и економските односи од ставот 1 од 
овој член, особено се однесуваат на оние одредби од 
договорите за вршење на брокерски работи склучени 
со одредено друштво за осигурување, врз основа на 
кои осигурителниот брокер има право на посебна или 
повисока провизија за посредување за склучување на 
договори за осигурување за одделна класа на осигуру-
вање како и за одделно друштво за осигурување. 

 
Провизија 
Член 142 

(1) Осигурителниот брокер нема право да наплаќа 
провизија или друг вид надомест од осигуреникот, ос-
вен доколку поинаку не е предвидено со договорот за 
вршење на осигурително брокерски работи склучен со 
осигуреникот. 

(2) Доколку со договорот за вршење на осигурител-
но брокерски работи склучен со осигуреникот е пред-
видено дека осигурителниот брокер има право на про-
визија, истиот се стекнува со правото на таа провизија 
со денот на влегувањето во сила на договорот за осигу-
рување за кој е извршено посредувањето. 

(3) Секоја одредба од договор за вршење на осигу-
рително брокерски работи која е спротивна на ставот 2 
од овој член е ништовна. 

(4) Осигурителниот брокер е должен да го извести 
осигуреникот за износот на провизијата што ја наплаќа 
од друштвата за осигурување по склучените договори 
за осигурително брокерски работи. 

 
Забрана за посредување 

Член 143 
(1) Осигурителниот брокер посредува при склучу-

вање на договори за осигурување исклучиво со друш-
тва за осигурување основани согласно со овој закон. 

(2) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член, доколку осигурувањето, односно реосигурување-
то на односниот ризик не може да се изврши во Репуб-
лика Македонија, осигурителниот брокер може да пос-
редува при склучување на договори за осигурување со 
странски друштва за осигурување. 

(3) Осигурителниот брокер не смее да посредува 
при склучување на договор за осигурување кој е во 
спротивност со членот 49 од овој закон. 

 
Обврски на осигурителните друштва 

Член 144 
Друштвата за осигурување склучуваат договори за 

вршење на осигурително брокерски работи исклучиво 
со осигурителни брокерски друштва основани согласно 
со овој закон. 

 
Глава 3 

Осигурителни брокерски друштва 
Дозвола за вршење на осигурително брокерски работи 

Член 145 
(1) За вршење на осигурително брокерски работи 

задолжително е добивање на дозвола од страна на ми-
нистерот за финансии (во натамошниот текст: дозвола 
за вршење на осигурително брокерски работи).  

(2) Одредбите од членот 32 став 1 на овој закон, ќе 
се применуваат и на барањето за добивање дозвола за 
вршење на осигурително брокерски работи. Кон бара-
њето за добивање дозвола за вршење на осигурително 
брокерски работи, друштвото е должно да приложи до-
каз дека се исполнети условите согласно со членовите 
148 и 150 од овој закон. 

 
Барање за добивање дозвола 

Член 146 
Барањето за добивање дозвола за вршење на осигу-

рително брокерски работи се поднесува до Министерс-
твото за финансии. 

 
Активности на осигурителни брокерски друштва 

Член 147 
(1) Осигурително брокерско друштво врши осигури-

телно брокерски работи преку осигурителни брокери. 
(2) Осигурително брокерско друштво врши исклу-

чиво осигурително брокерски работи. 
(3) Покрај одредбите од ставот 1 на овој член, оси-

гурителното брокерско друштво може да ги врши и ра-
ботите на точките од 3 до 6 од ставот 4 на членот 4 од 
овој закон. 

 
Основање на осигурително брокерско друштво 

Член 148 
(1) Осигурително брокерско друштво се основа ка-

ко акционерско друштво со седиште во Република Ма-
кедонија, кое има дозвола од министерот за финансии 
за вршење на осигурително брокерски работи. 

(2) Осигурително брокерско друштво може да основа-
ат домашни и/или странски, правни и/или физички лица. 

(3) За вршење на осигурително брокерски работи пот-
ребен е основачки капитал од најмалку 75.000 ЕВРА. 

(4) За вршење на осигурително брокерски работи, 
осигурителното брокерско друштво потребно е да вра-
боти најмалку двајца осигурителни брокери. 

 
Акти на деловна политика на осигурително  

брокерско друштво 
Член 149 

Акти на деловната политика на осигурителното 
брокерско друштво се: 

1) основи на деловната политика; 
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2) тарифа за извршени услуги и 
3) елаборат со проекција на очекувани деловни ре-

зултати за најмалку тригодишен период. 
 
Осигурување на обврските на осигурително 

брокерско друштво 
Член 150 

Осигурителното брокерско друштво е должно да ги 
осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во 
случај на прекршување на одредбите од договорот за 
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на по-
единечен 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. 

 
Известување 
Член 151 

Осигурителното брокерско друштво е должно да го 
известува Министерството за финансии за: 

1) промени на податоците внесени во трговскиот 
регистар; 

2) структурата и обемот на осигурително брокер-
ските работи по одделни друштва за осигурување на 
квартална основа и 

3) правни и економски односи од ставот 2 од чле-
нот 141 на овој закон. 

 
Регистар на осигурителни агенти, осигурителни 
брокери и осигурителни брокерски друштва 

Член 152 
(1) Националното биро за осигурување, во соглас-

ност со овој закон, води регистар на осигурителните 
брокери и осигурителните брокерски друштва, овлас-
тени за вршење на осигурително брокерски работи на 
територијата на Република Македонија. 

(2) Секое друштво за осигурување е должно да води 
регистар на осигурителни агенти кои се во работен од-
нос во тоа друштво за осигурување. 

(3) Секое осигурително брокерско друштво е должно 
да води регистар на осигурителни брокери кои се во ра-
ботен однос во тоа осигурително брокерско друштво . 

(4) Регистрите од ставовите од 1 до 3 на овој член 
се јавни. 

(5) Министерството за финансии го информира На-
ционалното биро за осигурување по однос на: 

1) издавање и одземање на дозвола за вршење на 
осигурително брокерски работи од страна на осигури-
телните брокерски друштва; 

2) издавање и одземање на лиценца за вршење на 
осигурително брокерски работи од страна на осигури-
телните брокери и 

3) известувања до осигурителните брокерски друш-
тва во врска со осигурително брокерските работи. 

 
Супервизија на вршењето на осигурително 

брокерски работи 
Член 153 

(1) Супервизија на работењето на осигурителните 
брокери и осигурителните брокерски друштва спрове-
дува Министерството за финансии. 

(2) Одредбите од членовите 159, 160, 161, 162, 165 и 
166 на овој закон соодветно ќе се применуваат на спро-
ведување на супервизијата од ставот 1 на овој член. 

 
Прописи, спроведување обука и испити  

за осигурителни брокери 
Член 154 

(1) Министерот за финансии поблиску ги пропишува: 
1) условите за стекнување со, и испитување на 

стручната подготвеност потребна за вршење на осигу-
рително брокерски работи од точката 1 од ставот 1 на 
членот 138 од овој закон; 

2) прописите за методот на водење на регистарот од 
членот 152 на овој закон и 

3) 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 врше-
ње на осигурително брокерски работи, согласно со чле-
нот 138 став 1 точка 1 од овој закон, го спроведува Ми-
нистерството за финансии или од него овластен орган. 

 
Осигурителни брокерски друштва на земји членки 

Член 155 
(1) Осигурително брокерско друштво кое има доз-

вола за вршење на осигурително брокерски работи во 
земја членка, може да врши осигурително брокерски 
работи во Република Македонија, преку филијали или 
директно. 

(2) Одредбите на членовите од 133 до 152 на овој 
закон, соодветно се применуваат на осигурителни бро-
керски друштва од ставот 1 на овој член. 
 
Започнување со вршење на осигурително брокерски 
работи на осигурителните брокерски друштва 

Член 156 
(1) Осигурително брокерско друштво од ставот 1 на 

членот 155 од овој закон, може да започне да врши 
осигурителни брокерски работи во Република Македо-
нија откако за тоа ќе го извести Министерството за фи-
нансии. 

(2) Кон известувањето од ставот 1 на овој член, се 
приложува мислење на надлежниот орган за суперви-
зија на земјата членка во која е основано осигурително-
то брокерско друштво. 

 
Странски осигурителни брокерски друштва 
Филијала на странско осигурително брокерско 

друштво 
Член 157 

(1) Странско осигурително брокерско друштво, на 
територијата на Република Македонија, може да врши 
осигурително брокерски работи исклучиво преку фи-
лијала. 

2) Одредбите од оваа глава освен членовите 155 и 
156 од овој закон, се применуваат на странско осигури-
телно брокерско друштво кое основа филијала на тери-
торијата на Република Македонија. 

 
Дозвола за основање филијала 

Член 158 
Одредбите на ставовите од 2 до 4 од членот 19 и 

членовите 64 и 145 на овој закон, ќе се применуваат на 
издавање и одземање дозвола за основање на филијала 
од ставот 1 од членот 157 на овој закон. 

 
ДЕЛ ЕДИНАЕСЕТТИ 

СУПЕРВИЗИЈА НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Глава 1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Супервизија на друштвата за осигурување 

Член 159 
(1) Министерството за финансии спроведува супер-

визија на друштвата за осигурување со цел да утврди 
дали вршењето на работи на осигурување е согласно со 
правилата за управување со ризик, другите одредби од 
овој закон, или други закони кои го регулираат работе-
њето на друштвата за осигурување. 
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(2) Министерството за финансии, исто така спрове-
дува супервизија на правните лица кои се поврзани ли-
ца со друштвото за осигурување, доколку тоа е неоп-
ходно за спроведување на супервизијата на друштвото 
за осигурување. 

(3) Доколку спроведувањето на супервизијата на 
правно лице од ставот 2 на овој член е во надлежност 
на некој друг орган за супервизија, супервизијата на 
тоа правно лице ќе ја спроведува и Министерството за 
финансии, во соработка со соодветниот надлежен ор-
ган за супервизија. 

(4) Доколку друштвото за осигурување врши рабо-
ти на осигурување предвидени во точката 18 од членот 
5 на овој закон, Министерството за финансии ќе спро-
ведува супервизија и на техничките квалификации на 
лицата кои укажуваат туристичка помош. 

 
Спроведување на супервизија 

Член 160 
(1) Супервизијата од членот 159 на овој закон, Ми-

нистерството за финансии ја спроведува преку: 
1) перманентна вонтеренска супервизија на работе-

њето на друштвата за осигурување преку прибирање, 
анализирање и верифицирање на извештаите и инфор-
мациите кои ги доставуваат друштвата за осигурување 
и други лица, согласно со одредбите од овој закон; 

2) годишна теренска (целосна или делумна) супер-
визија на работењето на друштвото за осигурување 
(контрола), како и дополнителна супервизија секогаш 
кога ќе се оцени дека тоа е во интерес и за заштита на 
правата на осигурениците и 

3) одредување мерки на супервизија во согласност 
со одредбите на овој закон. 

(2) При спроведување на супервизијата на друштво-
то за осигурување, Министерството за финансии може 
да бара: 

1) друштвото за осигурување да обезбеди извештаи 
и информации за работењето на друштвото; 

2) извештај за извршената ревизија и дополнителни 
информации кои произлегуваат од истата и 

3) статистички и други податоци по групи и класи 
на осигурување и реосигурување, како и вонредни 
прегледи за работењето на друштвото за осигурување. 

(3) При спроведување на супервизијата, друштвото за 
осигурување е должно на овластените работници да им ја 
даде на увид целокупната документација на друштвото. 
Овластените работници можат да задржат и изнесат само 
копии од документите на друштвото за осигурување. 

 
Годишен надоместок за спроведување 

на супервизијата 
Член 161 

(1) За спроведување на супервизијата од точките 1 
и 2 од ставот 1 на членот 160 од овој закон, друштвата 
за осигурување се должни на сметката на Буџетот на 
Република Македонија да уплатат годишен надоместок 
за спроведување на супервизијата, во износ определен 
со Правилникот за утврдување на надоместоци за спро-
ведување на супервизијата на осигурување на Минис-
терството за финансии. 

(2) Ако друштвото за осигурување не го плати на-
доместокот во рокот предвиден со Правилникот од ста-
вот 1 на овој член, судот со решение, ќе изврши при-
силна наплата на надоместокот од страна на друштвото 
за осигурување. 

(3) Министерот за финансии го пропишува Правил-
никот за утврдување на надоместоци за спроведување 
на супервизијата на осигурување. 
 

Трошоци на супервизија 
Член 162 

(1) Доколку на друштво за осигурување му е одре-
дена мерка на супервизија, согласно со одредбите од 
овој закон, друштвото за осигурување е должно да пла-

ти еднократен надоместок на сметката на Буџетот на 
Република Македонија за трошоците на постапката на 
супервизијата согласно со Правилникот од ставот 1 на 
членот 161 од овој закон. 

(2) Еднократниот надоместок од ставот 1 на овој 
член, друштвото за осигурување го плаќа врз основа на 
изречена наредба или донесено решение за одредување 
на мерки на супервизија. 

 
Глава 2 

Известување 

Редовно известување и известување на барање 
на Министерството за финансии 

Член 163 
(1) Друштвата за осигурување се должни да го из-

вестуваат Министерството за финансии за: 
1) промена на податоците внесени во трговскиот 

регистар; 
2) свикување на собранието на акционери, како и 

сите заклучоци усвоени на истото; 
3) план за отворање, трансфер, затворање или прив-

ремена поделба на филијала или претставништво во 
земјата или во земја членка, или промена на видот на 
активности кои ги врши филијалата; 

4) инвестиции врз основа на кои друштвото за оси-
гурување индиректно или директно стекнува квалифи-
кувани удели кај друго правно лице, како и секое пона-
тамошно вложување во тоа правно лице; 

5) престанок на вршење на работи на осигурување 
за одделни класи; 

6) промена во сопственичката структура на акциите 
со право на управување, освен во случаите од членот 
66 став 3 на овој закон за кои е потребна согласност; 

7) постои основа за престанок на друштвото за оси-
гурување или одземање на дозволата за вршење на ра-
боти на осигурување; 

8) промена на седиштето на друштвото за осигуру-
вање; 

9) измена на актите на деловната политика и 
10)воведување на нови производи. 
(2) Органот на управување на друштвото за осигу-

рување е должен веднаш писмено да го извести Ми-
нистерството за финансии, доколку: 

1) е загрозена ликвидноста или солвентноста на 
друштвото; 

2) постојат причини за одземање на дозволата за вр-
шење на работи на осигурување или за одземање на 
дозволата за вршење на работи на осигурување во од-
делна класа на осигурување и 

3) финансиската состојба на друштвото за осигуру-
вање се променила со што друштвото за осигурување 
повеќе не го обезбедува потребното ниво на маргината 
на солвентност согласно со членовите 75 или 76 од 
овој закон. 

(3) Друштвото за осигурување е должно да го из-
вести Министерството за финансии за дејствијата од 
ставот 1 на овој член, во рок од пет работни дена од де-
нот на нивното преземање. 

 
Глава 3 

Мерки на супервизија 
1. Општи одредби 

Мерки на супервизија 
Член 164 

Мерки на супервизија на друштвата за осигурување 
согласно со овој закон, се следниве: 

1) наредба за отстранување на незаконитостите; 
2) одредување на дополнителни мерки; 
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3) одземање на дозволата; 
4) спроведување ликвидација на друштвото за оси-

гурување и 
5) поднесување предлог за отворање стечајна пос-

тапка на друштвото за осигурување. 
 

2. Отстранување на незаконитостите 
Наредба за отстранување на незаконитостите 

Член 165 
(1) Министерот за финансии ќе донесе наредба за 

отстранување на незаконитостите, доколку во текот на 
спроведувањето на супервизијата на друштвото за оси-
гурување се утврди дека: 

1) лице врши функција на член на орган на управу-
вање на друштвото за осигурување без согласност од 
членот 24 на овој закон; 

2) друштвото за осигурување повеќе не ги исполну-
ва условите за вршење на работи на осигурување; 

3) друштвото за осигурување врши работи кои, не 
смее да ги извршува согласно со овој закон; 

4) друштвото за осигурување работи спротивно на 
правилата за управување со ризик; 

5) друштвото за осигурување врши работи на оси-
гурување спротивно на   прописите за водење на смет-
ководствената и деловната евиденција, за внатрешна 
ревизија, или ревизија на деловните биланси и годиш-
ните извештаи; 

6) друштвото за осигурување не ги исполнува об-
врските за доставување на извештаи и други податоци 
согласно со овој закон; 

7) друштвото за осигурување врши работи на оси-
гурување спротивно на актите на деловната политика; 

8) врши работи во класи на осигурување што не се 
наведени во дозволата за вршење на работи на осигу-
рување согласно со членот 33 од овој закон и 

9) друштвото за осигурување не ги почитува други-
те одредби од овој закон, или другите закони со кои се 
регулира работењето на друштвата за осигурување. 

(2) Bo наредбата од ставот 1 на овој член, ќе се оп-
редели рок за отстранување на незаконитостите кој не 
може да биде пократок од осум и подолг од 30 дена од 
денот на доставувањето на наредбата. 

 
Извештај за отстранување на незаконитостите 

Член 166 
(1) Друштвото за осигурување е должно во опреде-

лениот рок од ставот 2 на членот 165 од овој закон, да 
ги отстрани утврдените незаконитости и за тоа да дос-
тави извештај до Министерството за финансии. Извеш-
тајот ќе содржи појаснување на преземените мерки и 
ќе биде придружен со доказна документација за отс-
транетите незаконитостите. 

(2) Доколку од поднесениот извештај од ставот 1 на 
овој член, се утврди дека незаконитостите се отстране-
ти, министерот за финансии ќе донесе решение со кое 
претходно донесената наредба се става вон сила и ќе 
констатира дека незаконитостите се отстранети. Ми-
нистерството за финансии може, пред донесување на 
решението, да изврши делумна супервизија на работе-
њето на друштвото за осигурување. 

(3) Министерот за финансии ќе донесе решение 
согласно со ставот 2 од овој член, во период од 30 дена 
од денот на приемот на извештајот за отстранување на 
незаконитостите. Во спротивно, ќе се смета дека неза-
конитостите биле отстранети. 

 
Одредување на дополнителни мерки 

Член 167 
(1) Доколку, при спроведување на супервизијата се 

утврди дека друштвото за осигурување работи спро-
тивно на правилата за управување со ризик, министе-
рот за финансии со донесување на наредбата за отстра-

нување на незаконитостите од ставот 1 на членот 165 
од овој закон, ќе ги одреди следниве дополнителни 
мерки: 

1) ќе наложи на органот на управување на друштво-
то за осигурување да донесе план со мерки за обезбеду-
вање на потребното ниво на маргината на солвентност 
на друштвото за осигурување; 

2) ќе наложи на органот на управување и надзорни-
от орган на друштвото за осигурување да свикаат Соб-
рание на акционери на кое ќе се предложи донесување 
на соодветни решенија, и тоа: 

- решение за зголемување на акционерскиот капи-
тал на друштвото за осигурување преку нова емисија 
на акции; 

- решение за зголемување на акционерскиот капи-
тал на друштвото за осигурување преку добивка; 

3) ќе изрече забрана друштвото за осигурување да 
склучува нови договори за осигурување; 

4) ќе изрече забрана друштвото за осигурување да 
врши одредени видови на плаќања и/или да реализира 
плаќања на одредени субјекти; 

5) ќе изрече забрана друштвото за осигурување да 
извршува трансакции со поединечни акционери, члено-
ви на органот на управување или надзорниот орган, по-
врзани лица или инвестициони фондови со кои управу-
ва друштво кое е поврзано лице со друштвото за осигу-
рување; 

6) ќе наложи органот на управување на друштвото 
за осигурување да преземе мерки за: 

- подобрување на управувањето со ризикот; 
- промена на вршење на работи на осигурување во 

одредени класи на осигурување; 
- ограничување во давањето заеми; 
- зголемување на ефикасноста за наплата на прис-

тигнатите побарувања на друштвото за осигурување; 
- соодветно вреднување на ставките од деловните 

биланси и вонбилансните ставки; 
- подобрување на сметководствено - информатич-

киот систем; 
- зголемена ефикасност на внатрешна контрола и 

внатрешна ревизија; 
- други мерки потребни за примена на правилата за 

управување со ризик; 
7) ќе изрече забрана друштвото за осигурување сло-

бодно да ги користи средствата кои ги покриваат тех-
ничките резерви и средствата кои ја покриваат матема-
тичката резерва и 

8) ќе му наложи на друштвото за осигурување да 
разреши некој член или неколку членови на органот на 
управување и да именува нови. 

(2) Друштвото за осигурување ќе се смета дека ра-
боти спротивно на правилата за управување со ризик, 
доколку: 

1) не го обезбедува потребното ниво на маргината 
на солвентност согласно со членовите 75 или 76 од 
овој закон, или минимална ликвидност согласно со 
точката 8 на членот 74 од овој закон; 

2) не ја одржува вредноста на акционерскиот капитал; 
3) не го организира работењето или пак редовно не 

води трговските книги, сметководствени документи и 
други административни и деловни податоци на начин, 
кој овозможува во било кое време да се утврди дали 
друштвото за осигурување работи во согласност со 
правилата за управување со ризик; 

4) не донесе мерки за соодветно вреднување на став-
ките од деловните биланси и вонбилансните ставки, или 
ако вреднувањето е спротивно на одредбите од овој за-
кон или прописите донесени врз основа на истиот; 

5) врши работи кои не смее да ги врши согласно со 
овој закон; 

6) работи спротивно на одредбите на членовите 86 
до 98 од овој закон; 
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7) исплаќа дивиденда спротивно на членот 105 од 
овој закон; 

8) не ги исполнува обврските за навремено и соод-
ветно известување на Министерството за финансии, 
согласно со овој закон; 

9) врши неточно прикажување на финансиската 
состојба на друштвото за осигурување преку извршува-
ње на фиктивни трансакции; 

10) врши работи со кои се загрозува ликвидноста 
или солвентноста на друштвото за осигурување и 

11)работи спротивно на одредбите од членовите од 
49 до 52, или членот 145 на овој закон. 

(3) Министерот за финансии ќе му наложи на надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување да разреши не-
кој член или неколку членови на органот на управување и 
да именува нов член или неколку нови членови на орга-
нот на управување, доколку друштвото за осигурување 
постојано ги нарушува обврските за навремено и соодвет-
но известување или обезбедување податоци до Минис-
терството за финансии или ако го попречува спроведува-
њето на супервизијата на било кој друг начин. 

(4) Доколку министерот за финансии наложил друш-
твото за осигурување да преземе дополнителни мерки од 
ставот 1 на овој член, извештајот од ставот 1 на членот 
166 од овој закон, ќе содржи и појаснување и доказна до-
кументација за спроведените дополнителни мерки. 

 
3. Одземање на дозволата за вршење на работи 

на осигурување 
Причини за одземање на дозволата за вршење 

на работи на осигурување 
Член 168 

(1)   Министерот за финансии ќе донесе решение за 
одземање на дозволата за вршење на работи на осигу-
рување на друштвото за осигурување, доколку: 

1) дозволата ја добило со наведување на невистини-
ти податоци; 

2) друштвото не поднесе извештај за отстранување 
на незаконитостите согласно со ставот 1 од членот 166 
на овој закон; 

3) од поднесениот извештај од ставот 1 од членот 
166 на овој закон или од спроведената делумна супер-
визија од ставот 2 од членот 166 на овој закон се утвр-
ди дека утврдените незаконитости не се отстранети или 
не се спроведени дополнителните мерки; 

4) изврши измени без да добие согласност, согласно 
со членот 66 од овој закон; 

5) надзорниот орган не разрешил некој или неколку 
членови на органот за управување и не именувал нови 
во рокот од ставот 2 од членот 165 на овој закон, или 
ако новоименуваните членови на органот за управува-
ње не ги отстранат незаконитостите согласно со ставот 
3 од членот 167 на овој закон, во рок од два месеца од 
нивното именување и 

6) одбие да соработува со Министерството за фи-
нансии при вршење на теренската и вонтеренската су-
первизија и не ја даде на увид целокупната документа-
ција согласно со членот 160 од овој закон. 

(2) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој 
член, министерот за финансии ќе донесе решение за 
одземање на дозволата за вршење на работи на осигу-
рување во рамките на одделни класи на осигурување, 
доколку причините од ставот 1 на овој член се однесу-
ваат само на вршење на работи на осигурување во рам-
ките на тие класи на осигурување. 

(3) По донесување на решението од ставот 1 на овој 
член, друштвото за осигурување престанува со вршење 
на работи на осигурување. 

 
4. Ликвидација 

Услови за отворање на ликвидација 
Член 169 

(1) Министерот за финансии ќе донесе решение за ис-
полнување на услови за отворање на ликвидација, доколку: 

1) Собранието на акционери на друштвото за осигу-
рување донесе одлука за престанок на друштвото за 
осигурување; 

2) е одземена дозволата за вршење на работи на 
осигурување на друштвото за осигурување; 

3) е повлечена согласноста за вршење на функција-
та на член на органот на управување, ако членот е раз-
решен, или не ја вршел функцијата член на органот на 
управување повеќе од шест месеци и ако надзорниот 
орган, за период од три месеци не именувал нов член 
на органот на управување согласно со овој закон, пора-
ди што друштвото за осигурување нема најмалку двај-
ца членови во органот на управување и 

4) друштвото за осигурување не се усогласило со 
одредбите на овој закон. 

(2) Министерот за финансии решението од ставот 1 на 
овој член, ќе го донесе во рок од осум дена, сметано од: 

1) во случајот од ставот 1 точка 1 на овој член, од 
денот на приемот на известувањето од страна на орга-
нот на управување; 

2) во случајот од ставот 1 точка 2 на овој член, од 
денот на донесување на решението за одземање на доз-
волата; 

3) во случајот од ставот 1 точка 3 на овој член, од 
истекот на одредениот тримесечен период за именува-
ње на нов член на органот на управување и 

4) во случајот од ставот 1 точка 4 на овој член, од 
истекот на предвидениот рок за усогласување на друш-
твото за осигурување со одредбите на овој закон. 

(3) Министерството за финансии до надлежниот 
суд поднесува предлог за отворање на ликвидација кон 
кој го приложува решението за исполнување на усло-
вите за отворање на ликвидација. 

 
Органи кои ја спроведуваат ликвидацијата 

Член 170 
(1) За отворање и спроведување на ликвидација е 

надлежен судот на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
друштвото за осигурување. 

(2) Органи на надлежниот суд кои ја спроведуваат 
ликвидацијата се ликвидациониот совет и ликвидато-
рот. 

(3) Судот го определува ликвидациониот совет. 
 

Решение за отворање на ликвидација 
Член 171 

(1) Ликвидациониот совет ќе донесе решение за от-
ворање на ликвидација во рок од осум дена од денот на 
приемот на предлогот за отворање на ликвидација, без 
одржување на рочиште. 

(2) Против решението од ставот 1 на овој член, 
друштвото за осигурување има право на жалба во рок 
од осум дена од денот на приемот на истото. 

(3) Жалбата од ставот 2 на овој член, не го одлага 
извршувањето на решението. 

 
Содржина на решението за отворање на ликвидација 

Член 172 
(1) Co решението за отворање на ликвидација, лик-

видациониот совет го именува ликвидаторот на друш-
твото за осигурување, на предлог на Министерството 
за финансии. 

(2) Решението за отворање на ликвидација, особено 
ќе содржи податоци за: 

1) фирмата, седиштето, адресата и бројот на жиро-
сметката на друштвото за осигурување; 

2) презимето, името и адресата на ликвидаторот и 
3) денот на отворањето на ликвидацијата. 
(3) Co решението за отворање на ликвидација се по-

викуваат доверителите, да ги пријават своите побару-
вања до ликвидаторот во рок кој не може да биде по-
долг од 30 дена од денот на објавувањето на последни-
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от оглас за отворање на ликвидација. Списокот на по-
барувања на доверителите и редоследот на нивно на-
мирување го составува ликвидаторот. 

(4) Co решението за отворање на ликвидација, се 
повикуваат должниците на друштвото за осигурување 
да ги исполнат своите обврски. 

(5) Co решението за отворање на ликвидација, лик-
видациониот совет ќе определи отворањето на ликви-
дацијата на друштвото за осигурување да се запише во 
трговскиот регистар. 

 
Оглас за отворање на ликвидација 

Член 173 
(1) За отворањето на ликвидација на друштвото за 

осигурување, доверителите се известуваат со оглас. 
(2) Огласот се објавува на огласната табла на надлеж-

ниот суд, како и во "Службен весник на Република Маке-
донија" и во најмалку еден дневен весник, во период од 
пет работни дена последователно. Огласот се истакнува 
на огласната табла на надлежниот суд на денот на донесу-
вањето на решението за отворање на ликвидација. 

(3) Огласот за отворање на ликвидација содржи: 
1) назив на судот што го донел решението за отво-

рање на ликвидација; 
2) извод од решението за отворање на ликвидација; 
3) фирма, седиште и број на жиро сметката на 

друштвото за осигурување; 
4) име и адреса на ликвидаторот; 
5) повик до доверителите на друштвото за осигуру-

вање да ги пријават своите побарувања; 
6) повик до должниците на друштвото за осигуру-

вање своите обврски да ги намират без одлагање; 
7) денот на истакнувањето на огласот на огласната 

табла на надлежниот суд и 
8) денот на одржувањето на испитното рочиште. 
 
Доставување и објавување на решението 

за отворање на ликвидација 
Член 174 

(1) Решението за отворање на ликвидација се доста-
вува до Министерството за финансии, друштвото за 
осигурување, банките и носителот на платниот промет 
кај кои друштвото за осигурување има сметка. 

(2) Решението за отворање на ликвидација се доста-
вува и до судот кој го води трговскиот регистар. 

(3) Судот од ставот 2 на овој член е должен по 
службена должност врз основа на доставеното решение 
за отворање на ликвидација, да го забележи отворање-
то на ликвидацијата. 

(4) Решението за отворање на ликвидација се објавува 
со истакнување на огласната табла на надлежниот суд. 

 
Забрана за склучување нови договори 

Член 175 
Co денот на отворање на ликвидацијата, ликвидаторот 

на друштвото за осигурување не може да склучува нови до-
говори, освен договори кои се неопходни за реализација на 
средствата во ликвидација, a по претходно одобрение од 
страна на ликвидациониот совет на надлежниот суд. 

 
Правни последици од ликвидација 

Член 176 
Co денот на донесувањето на решението за отвора-

ње на ликвидација, престануваат сите права и обврски 
на членовите на органот на управување и надзорниот 
орган на друштвото за осигурување, како и правата на 
Собранието на акционери. 

 
Биланс за спроведување на ликвидација 

Член 177 
(1) Ликвидаторот изготвува биланси за почеток на 

ликвидација со состојба на 30 дена од денот на отвора-
ње на ликвидацијата, како и извештај со кој се појасну-
ваат ставките од билансите за ликвидација. 

(2) Ликвидаторот е должен билансите за ликвида-
ција, како и извештајот од ставот 1 на овој член, да го 
достави до надлежниот суд и до Министерството за 
финансии во рок од 15 дена од денот на отворањето на 
ликвидацијата. 

 
Права и должности на ликвидаторот 

Член 178 
(1) Ликвидаторот ги има правата и должностите на 

органот на управување на друштвото за осигурување. 
(2) Ликвидаторот го застапува друштвото за осигу-

рување. 
(3) Ликвидаторот се потпишува, на начин на кој кон 

фирмата го додава суфиксот "во ликвидација". 
 

Престанок на договори 
Член 179 

Обврските на друштвото за осигурување кои произ-
легуваат од договорите за осигурување во случај на 
ликвидација, престануваат во рок од 30 дена од денот 
на отворање на ликвидацијата. 

 
Распределба на имот 

Член 180 
(1) Ликвидаторот е должен да ги наплати побарува-

њата на друштвото, да го впаричи другиот имот и да ги 
намири обврските спрема осигурениците кои произле-
гуваат од договорите за осигурување, како и спрема 
другите доверители. 

(2) По извршеното впаричување на имотот, ликви-
даторот го известува ликвидациониот совет со предлог 
за распределба на ликвидационата маса. 

(3) Ликвидациониот совет врз основа на предлогот 
на ликвидаторот донесува решение за распределба на 
ликвидационата маса на доверителите чие побарување 
е утврдено. 

(4) Co решението од ставот 3 на овој член, имотот 
што преостанува по намирување на обврските спрема 
доверителите се распределува меѓу акционерите на 
друштвото за осигурување. Имотот се распределува 
според односот на номиналните износи на акциите, ако 
во статутот поинаку не е определено. 

 
Известување до Министерството за финансии 

Член 181 
Ликвидаторот е должен до Министерството за фи-

нансии да доставува извештаи за спроведување на лик-
видацијата на секои три месеци. 

 
Бришење на друштво за осигурување 

Член 182 
(1) По завршената ликвидација, ликвидаторот е 

должен да поднесе пријава за бришење на друштвото 
за осигурување од трговскиот регистар до регистарски-
от суд. 

(2) Ликвидаторот кон пријавата од ставот 1 на овој 
член, поднесува почетен ликвидационен биланс, одоб-
рените годишни сметки и извештаи, како  и планот за 
распределба и намирување на побарувањата на довери-
телите. 

(3) Книгите и списите се чуваат десет години по 
бришењето на друштвото за осигурување, во место 
што го определува регистарскиот суд. 

 
Постапка во случај на стечај 

Член 183 
Доколку ликвидаторот, при спроведување на лик-

видацијата, утврди дека средствата на друштвото за 
осигурување не се доволни за намирување на сите по-
барувања на доверителите на друштвото за осигурува-
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ње, или ако средствата на друштвото за осигурување 
не може да се впаричат за намирување на побарувања-
та на доверителите, за тоа веднаш го известува Минис-
терството за финансии, и поднесува предлог за запира-
ње на отворената ликвидација и предлог за отворање 
на стечајна постапка до надлежниот суд. 

 
Примена на одредбите од Законот за стечај 

Член 184 
(1) Ha постапката за ликвидација на друштвото за 

осигурување се применуваат одредбите од Законот за 
трговските друштва и Законот за стечај, доколку пои-
наку не е предвидено со овој закон. 

(2) Bo постапката за ликвидација на друштвото за оси-
гурување не се применуваат одредбите од Законот за сте-
чај со кои се уредуваат претходната постапка на утврду-
вање на условите за отворање на стечајна постапка, прав-
ните последици од отворањето на стечајната постапка, уп-
равувањето и располагањето со имотот што влегува во 
стечајната маса, намирувањето на доверителите во стечај-
ната постапка, план за реорганизација, личното управува-
ње, ослободувањето од другите обврски, посебните видо-
ви стечајни постапки за поединци со статус на трговец, 
стечајни постапки со странски елементи, одбор на дове-
рители и собранието на доверителите. 

 
5. Стечај 

5.1. Општи одредби 
Примена на одредби 

Член 185 
Ha спроведување на стечајна постапка на друштва-

та за осигурување се применуваат одредбите од Зако-
нот за стечај, освен одредбите кои се однесуваат на из-
вештајното рочиште, планот за реорганизација, соци-
јалниот план, собранието на доверители, лично управу-
вање, ослободување од други обврски, посебни видови 
на стечајни постапки за поединци со статус трговец. 

 
Причини за донесување решение за постоење 
на услови за отворање на стечајна постапка 

Член 186 
Министерот за финансии ќе донесе решение за ис-

полнување на услови за отворање на стечајна постапка 
во следниве случаи: 

1) ако од извештајот од ставот 1 на членот 166 од 
овој закон се утврди дека финансиската состојба на 
друштвото не се подобрила; 

2) при спроведување на супервизијата на друштвото 
за осигурување, се утврди дека средствата на друштвото 
за осигурување не се доволни за намирување на сите по-
барувања на доверителите на друштвото за осигурување; 

3) друштвото за осигурување не е во состојба да ги 
намири пристигнатите обврски во рок од 45 дена од де-
нот на пристигнувањето, како и во случај на негова 
презадолженост и 

4) доколку се исполнети условите за отворање на 
стечајна постапка од членот 183 на овој закон. 

 
Предлог за отворање на стечајна постапка 

Член 187 
(1) Министерството за финансии ќе поднесе пред-

лог за отворање на стечајна постапка до надлежниот 
суд, првиот работен ден по донесувањето на решението 
за исполнување на услови за отворање на стечајна пос-
тапка. Кон предлогот се приложува решението за ис-
полнување на услови за отворање на стечајна постапка. 

(2) Покрај Министерството за финансии, предлог за 
отворање на стечајна постапка на друштвото за осигу-
рување може да поднесат доверителите и односното 
друштво за осигурување, како и ликвидаторот на 
друштвото за осигурување. 

(3) Доколку предлог за отворање на стечајна пос-
тапка поднесат доверителите или односното друштво 
за осигурување, судот доставува примерок од поднесе-
ниот предлог и сите други решенија донесени во сте-
чајната постапка до Министерството за финансии. 
 

Оглас за отворање на стечајна постапка 
Член 188 

Покрај податоците кои треба да бидат содржани во 
огласот за отворање на стечајна постапка согласно со 
Законот за стечај, огласот треба да содржи и: 

1) предупредување до осигурениците за правните 
последици од отворање на стечајна постапка на друш-
твото за осигурување како што е наведено во членови-
те 189 или 193 од овој закон и 

2) име, презиме и адреса на кураторот, кога истиот 
е предвидено да биде именуван согласно со овој закон. 

 
Престанок на договорите за осигурување 

Член 189 
Договорите за осигурување склучени од друштвата за 

осигурување, престануваат по истек на 30 дена од отвора-
ње на стечајната постапка на друштвото за осигурување. 

 
Известување на Министерството за финансии 

Член 190 
Стечајниот управник е должен до Министерството 

за финансии да доставува извештаи за спроведувањето 
на стечајната постапка на секои три месеци. 

 
Право на првенствена наплата на побарувањата 
кои произлегуваат од договорите за осигурување 

Член 191 
(1) Побарувањата кои произлегуваат од договорите 

за осигурување имаат првенство на намирување од сте-
чајната маса пред побарувањата на другите стечајни 
доверители. 

(2) Побарувањата од ставот 1 на овој член, се нами-
руваат по следниов редослед: 

1) побарувања кои произлегуваат од класите на 
осигурување наведени во членот 195 став 2 од овој за-
кон во висина на потребното покритие за осигурување-
то од кое произлегува тоа побарување, a кои не можат 
да бидат намирени од средствата кои ја покриваат ма-
тематичката резерва; 

2) побарувања кои произлегуваат од класите на 
осигурување од ставот 4 на членот 195 од овој закон 
кои не можат да се намират од средствата кои ја покри-
ваат математичката резерва; 

3) побарувања кои произлегуваат од неживотно 
осигурување и други класи на осигурување за кои не 
биле издвоени средства кои ја покриваат математичка-
та резерва, а кои се однесуваат на надомест за штети 
настанати пред отворање на стечајна постапка и 

4) побарувања кои произлегуваат од неживотно 
осигурување и други класи на осигурување за кои не 
биле издвоени средства кои ја покриваат математичка-
та резерва, за компензација на дел од премијата за пе-
риодот по престанокот на договорите за осигурување. 

 
5.2. Посебни одредби поврзани со наплата на поба-
рувања кои произлегуваат од оние класи на осигу-
рување за кои се издвојуваат средства кои ја покри-

ваат математичката резерва 
 

Примена на одредбите 
Член 192 

Одредбите од оваа подглава ќе се применуваат на 
осигурувањето на живот, осигурувањето од последици 
на несреќен случај и здравственото осигурување за кои 
се применуваат табели за веројатност и пресметки 
слично како кај осигурувањето на живот. 
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Престанок на договори за осигурување 
Член 193 

Договорите за осигурување од членот 192 на овој 
закон, престануваат по истек на 30 дена од отворање на 
стечајната постапка на друштвото за осигурување. 

 
Заклучување на список на побарувања и обврски 

Член 194 
(1) Стечајниот управник е должен од кураторот да 

побара заклучување на списокот на вложувања на средс-
твата кои ја покриваат математичката резерва со состој-
ба на денот на отворањето на стечајната постапка. 

(2) Средствата кои ја покриваат математичката ре-
зерва во стечајната постапка претставуваат посебна 
стечајна маса. 

(3) Висината на побарувањата од договорите за оси-
гурување од членот 192 на овој закон и висината на 
средствата кои ја покриваат математичката резерва, ги 
утврдува кураторот со состојба на денот на отворање 
на стечајната постапка. 

 
Право на посебна наплата од средствата кои ја пок-

риваат математичката резерва 
Член 195 

(1) Co денот на отворањето на стечајната постапка, 
лицата кои имаат право на побарување во однос на кла-
сите на осигурување од членот 192 на овој закон, стек-
нуваат право на поединечно намирување на нивните 
побарувања кои произлегуваат од договорите за осигу-
рување во однос на средствата кои ја покриваат мате-
матичката резерва. 

(2) Лицата кои имаат право на побарување во однос 
на класите на осигурувања од членот 192 на овој закон, 
имаат првенство на намирување на овие побарувања од 
средствата кои ја покриваат математичката резерва, во 
износ еднаков на потребното покритие предвидено со 
договорите за осигурување од кои произлегуваат овие 
побарувања. 

(3) Ако средствата кои ја покриваат математичката 
резерва не се доволни за целосна наплата на побарува-
њата од ставот 2 на овој член, побарувањата ќе се нап-
латат во износ кој е еднаков на пропорцијата меѓу 
вкупната вредност на средствата кои ја покриваат ма-
тематичката резерва и потребното покритие за сите до-
говори за осигурување на друштвото за осигурување во 
онаа класа на осигурување за која биле издвоени сред-
ства кои ја покриваат математичката резерва. 

(4) Други побарувања од класите на осигурување од 
членот 192 на овој закон, се намируваат од оние сред-
ства кои ја покриваат математичката резерва кои ќе 
преостанат по намирување на побарувањата од ставот 
2 на овој член. 

(5) Ако средствата кои ја покриваат математичката 
резерва не се доволни за целосна наплата на побарува-
њата од ставот 4 на овој член, тогаш тие побарувања се 
намируваат пропорционално. 

 
Посебна сметка за парични средства во стечај 

Член 196 
(1) Како дополнување на главната сметка на друш-

твото за осигурување на кое е отворена стечајна пос-
тапка, стечајниот управник е должен кај носителот на 
платен промет да отвори посебна готовинска сметка за 
секој фонд на средства кои ја покриваат математичката 
резерва. 

(2) Стечајниот управник управува со готовината до-
биена со впаричување на вложувањата на средствата 
кои ја покриваат математичката резерва преку посебна-
та готовинска сметка од ставот 1 на овој член. 

(3) Покрај од стечајниот управник, секое овластува-
ње за исплата од посебната готовинска сметка од ставот 
1 на овој член, мора да биде потврдено и од кураторот. 

Куратор 
Член 197 

(1) За заштита на интересите на лицата кои имаат 
право на побарување од ставот 1 на членот 195 од овој 
закон, стечајниот совет на предлог на Министерството 
за финансии, со решението за отворање на стечајна 
постапка ќе именува куратор. 

(2) За куратор може да биде именувано лице кое ги 
исполнува условите за вршење функција на стечаен уп-
равник и кое поседува соодветно знаење и искуство од 
областа на осигурувањето. 

(3) Стечајниот управник е должен на кураторот да 
му овозможи увид во трговските книги и другата доку-
ментација на друштвото за осигурување, заради утвр-
дување на износот на средствата кои ја покриваат мате-
матичката резерва, пријавување на побарувањата на 
лицата кои имаат право на побарување, а заради реали-
зација на сите надлежности кои ги има кураторот сог-
ласно со овој закон. 

(4) За управување со средствата кои ја покриваат 
математичката резерва, стечајниот управник треба да 
добие согласност од кураторот. 

(5) Кураторот е должен да подготви извештај за 
пријавените побарувања од класите на осигурување од 
членот 192 на овој закон и за висината на средствата 
кои ја покриваат математичката резерва, и истиот да го 
достави до Министерството за финансии во рок од два 
месеци од денот на отворањето на стечајната постапка. 

(6) Кураторот има право на награда за својата рабо-
та и надомест на фактички направените трошоци. 

(7) Наградата и надоместот на кураторот ги опреде-
лува стечајниот совет со решение. 

 
Пријавување и испитување на побарувања 

Член 198 
(1) Кураторот е должен, во име и за сметка на лица-

та да ги пријави побарувањата од ставот 1 од членот 
195 на овој закон и да ги информира лицата за истото. 
Лицата кои имаат право на побарувања можат сами да 
ги пријават своите побарувања. 

(2) Побарувањата кои се пријавени од кураторот во 
стечајната постапка ќе се сметаат за утврдени и на нив 
нема да се применуваат одредбите од Законот за стечај 
кои се однесуваат на испитување на побарувањата. 

(3) Кога побарувањето е пријавено и од кураторот и 
од лицето кое има право на побарување, тогаш пријавата 
на лицето кое има право на побарување ќе биде земена 
предвид и испитана само во делот во кој го надминува 
побарувањето пријавено од страна на кураторот. 

 
Отстапување на договорите за осигурување 

Член 199 
(1) Bo случај на друштвото за осигурување кое вр-

ши осигурување на живот, да му претстои ликвидација 
или стечај, Министерството за финансии, ќе ги преземе 
сите потребни мерки, договорите за осигурувања на 
живот и средствата кои ја покриваат математичката ре-
зерва да им се отстапат на други друштва за осигурува-
ње ако тие ги прифаќаат. 

(2) Bo случај од ставот 1 на овој член, преземените 
обврски спрема осигурениците не се менуваат. 

(3) За донесување на актот за основање, односно за 
отстапување на осигурувањата од ставот 1 на овој 
член, осигурениците на живот формираат одбор кој ги 
презема сите подготвителни дејствија за основање на 
ново друштво за осигурување на живот или за отстапу-
вање на осигурувањата на живот на други друштва за 
осигурување, во согласност со одредбите на овој закон. 
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Глава 4 
Супервизија на други субјекти 

Мерки за супервизија 
Член 200 

(1) Доколку согласно со податоците со кои располага 
Министерството за финансии се утврди дека правно лице, 
физичко лице или претставништво врши работи на осигу-
рување или брокерски работи, без дозвола за вршење на 
работи на осигурување или осигурително брокерски рабо-
ти, министерот за финансии ќе изрече наредба за преста-
нок со вршење на овие работи од страна на тоа лице. 

(2) Co наредбата од ставот 1 на овој член, правното 
лице, физичкото лице или претставништвото се обвр-
зуваат да поднесат извештај до Министерството за фи-
нансии во рок кој не може да биде пократок од осум 
ниту подолг од 15 дена, во кој ќе ги објасни мерките 
преземени за престанок со вршење на овие работи и ќе 
ги наведе причините за незаконското работење. Кон из-
вештајот треба да се приложи доказ за мерките презе-
мени за престанок со вршење на овие работи. 

(3) Доколку правното лице, физичкото лице или прет-
ставништвото продолжи да работи спротивно на наредба-
та од ставот 1 на овој член, министерот за финансии ќе 
поднесе барање за поведување на постапка за бришење на 
правното или физичко лице од трговскиот регистар, од-
носно министерот за економија ќе започне постапка за 
бришење на претставништвото од регистарот на претстав-
ништва на странски лица во Република Македонија. 

(4) Врз основа на барањето од ставот 3 на овој член, 
надлежниот суд ќе започне постапка за бришење на ли-
цето од трговскиот регистар. 

 
ДЕЛ ДВАНАЕСЕТТИ 

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЈА ОД 
СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

Глава 1 
Општи одредби 

1. Одлучување на Министерството за финансии 
Одлучување на Министерството за финансии 

Член 201 
Министерот за финансии одлучува со донесување 

на решенија и наредби. 
 

Решенија 
Член 202 

Министерот за финансии со донесување на реше-
ние, одлучува за издавање или одземање на дозвола, 
давање или повлекување на согласности, како и за дру-
ги работи предвидени согласно со овој закон. 

 
Можност за давање изјава 

Член 203 
(1) Министерството за финансии пред да го донесе 

решението, може да ја покани странката да даде изјава 
во врска со фактите и околностите кои се релевантни 
за донесување на решението. 

(2) Изјавата од ставот 1 на овој член, странката тре-
ба да ја достави до Министерството за финансии во рок 
од осум дена од приемот на поканата. 

(3) По истекот на рокот од ставот 2 на овој член, 
странката нема право да се повикува на нови факти ни-
ту да поднесува нови докази. 

 
Глава 2 

Постапка на супервизија 
1. Општи одредби 

Примена на одредбите 
Член 204 

Одредбите од оваа глава се применуваат на сите пос-
тапки на супервизија кои ги спроведува Министерството 
за финансии врз основа на одредбите од овој закон. 

Странка во постапката на супервизија 
Член 205 

(1) Странка во постапката на супервизија е правно 
или физичко лице врз кое Министерството за финан-
сии спроведува супервизија  (во натамошниот текст: 
субјект на супервизија). 

(2) Странка во постапката на супервизија на друш-
твото за осигурување е и органот на управување на 
друштвото за осигурување. 

 
Овластени лица 

Член 206 
(1) Супервизија на субјект на супервизија, спроведу-

ваат лица овластени од страна на министерот за финан-
сии за спроведување на супервизија (во натамошниот 
текст: супервизори на Министерството за финансии). 

(2) За спроведување на одделни делови од суперви-
зијата, министерот за финансии може да овласти реви-
зор или друго квалификувано лице. 

(3) Овластените лица од ставот 2 на овој член, ги 
имаат истите овластувања на членовите од 207 до 209 
на овој закон, како и супервизорите на Министерство-
то за финансии, а за делот за кој се овластени да спро-
ведат супервизија. 

 
Теренска супервизија 

Член 207 
(1) Субјектот на супервизијата е должен да им овоз-

можи на супервизорите на Министерството за финан-
сии, да спроведат теренска супервизија на работењето 
во седиштето на субјектот на супервизија, како и на 
други места, на кои субјектот на супервизијата или 
друго овластено лице од негова страна, врши активнос-
ти во врска со кои Министерството за финансии ја 
спроведува супервизијата. 

(2) Супервизорите на Министерството за финансии 
можат, исто така да спроведат теренска супервизија на 
правните лица кои се поврзани лица со субјектот на су-
первизија доколку тоа е потребно за комплетирање на 
супервизијата. 

(3) Субјектот на супервизијата е должен да им овоз-
можи на супервизорите на Министерството за финан-
сии, да ја испитаат целокупната сметководствена доку-
ментација, деловните документи, административна и 
друга деловна евиденција. 

(4) Субјектот на супервизијата е должен да им обез-
беди на супервизорите на Министерството за финансии, 
копии од документацијата од ставот 3 на овој член. 

 
Извештаи и информации 

Член 208 
(1) Bo текот на спроведувањето на супервизијата, 

супервизорите на Министерството за финансии можат 
да бараат од субјектот на супервизијата извештаи и ин-
формации за сите работи релевантни за оценување да-
ли работењето на субјектот на супервизија е во соглас-
ност со одредбите на овој закон. 

(2) Информациите и извештаите од ставот 1 на овој 
член, супервизорите на Министерството за финансии 
можат да ги бараат од членовите на органот на управу-
вање, како и од вработените. 

(3) Супервизорите на Министерството за финансии 
можат да бараат од лицата од ставот 2 на овој член, во 
рок не пократок од три дена, да обезбедат писмен из-
вештај во врска со работите од ставот 1 на овој член. 

 
Начин на спроведување теренска супервизија 

Член 209 
Министерот за финансии поблиску ги пропишува 

основните постапки и правила за спроведување на те-
ренска супервизија. 
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Одредување на мерки на супервизија 
Член 210 

(1) Мерките на супервизија ги одредува министерот 
за финансии согласно со овој закон. 

(2) Покрај ставот 1 од овој член, министерот за фи-
нансии може да одреди мерка на супервизија на пред-
лог на член на органот на управување или надзорниот 
орган, како и на предлог на акционерите чиј вкупен из-
нос на акции е најмалку една десеттина од акционер-
скиот капитал на субјектот на супервизијата. 

 
2. Отстранување на незаконитости 

Наредби 
Член 211 

Доколку во текот на спроведувањето на супервизи-
јата, министерот за финансии открие одредени незако-
нитости во работењето, ќе донесе наредба за отстрану-
вање на незаконитостите. 

 
Поднесување на извештај за отстранување на неза-

конитости од страна на овластен ревизор 
Член 212 

Доколку Министерството за финансии утврди одре-
дени незаконитости при водењето на сметководствена-
та, административната или другата деловна евиденција 
или пак незаконитости во работењето на субјектот на 
супервизијата, ќе му наложи на субјектот на суперви-
зијата, извештајот за отстранување на незаконитости 
од ставот 1 на членот 166 од овој закон, да биде прид-
ружен со позитивно мислење од страна на овластен ре-
визор дека незаконитостите се отстранети. 

 
Приговор против наредба 

Член 213 
(1) Субјектот на супервизијата може да поднесе при-

говор против наредба за отстранување на незаконитос-
тите во рок од осум дена од доставувањето на наредбата. 

(2) Доколку приговорот е поднесен во рокот од ста-
вот 1 на овој член, крајниот рок за отстранување на не-
законитостите определен во наредбата, ќе биде продол-
жен, за периодот од поднесување на приговорот до до-
несување на решение во врска со приговорот. 

(3) По исклучок на ставот 2 на овој член, а во случај 
кога поради природата на незаконитостите извршува-
њето на наредбата не може да се одложи, министерот 
за финансии може во наредбата за отстранување на не-
законитостите да наведе дека приговорот не го одло-
жува извршувањето на наредбата. 

(4) Министерот за финансии по приговорот од ста-
вот 1 на овој член, ќе одлучи со решение во рок од 15 
дена од приемот на приговорот. 

 
Основи за поднесување на приговор 

Член 214 
Приговорот од ставот 1 на членот 213 од овој закон, 

може да се поднесе, доколку: 
1) незаконитостите чие отстранување се бара со на-

редба, не постојат; 
2) делото или пропустот кои претставувале основа 

за донесување на наредбата немаат карактеристики на 
незаконитост; 

3) наредбата се однесува на лице кое не е субјект на 
супервизија од страна на Министерството за финансии и 

4) наредбата спротивно на овој закон, предвидува 
поднесување на позитивно мислење за отстранување 
на незаконитостите од страна на овластен ревизор. 

 
Содржина на приговорот 

Член 215 
(1) Приговорот од ставот 1 на членот 213 од овој за-

кон содржи: 
1) изјава во однос на наредбата против која е подне-

сен приговорот; 

2) изјава дали приговорот се однесува на целата на-
редба или само на дел од истата; 

3) основа за поднесување на приговорот и 
4) други информации. 
(2) Bo приговорот, субјектот на супервизијата може 

да наведе факти со кои докажува дека незаконитостите 
чие отстранување се бара со наредбата не постојат, како 
и да поднесе докази со кои се поткрепуваат тие факти. 

(3) По истекот на крајниот рок за поднесување на 
приговорот, субјектот на супервизијата нема право да 
наведува нови факти, ниту да приложува нови докази. 

 
Донесување решение за одлучување по приговор 

Член 216 
(1) Министерот за финансии по приговорот од ста-

вот 1 на членот 213 од овој закон одлучува со решение. 
(2) Министерот за финансии одлучува по пригово-

рот само врз основа на оние факти и докази кои се при-
ложени кон истиот. 

(3) Co решението од ставот 1 на овој член, министе-
рот за финансии може да го одбие или отфрли пригово-
рот, да ја промени наредбата или да ја укине наредбата. 

(4) Министерот за финансии ќе го одбие пригово-
рот, доколку не постои законска основа. 

(5) Министерот за финансии ќе го отфрли пригово-
рот, доколку: 

1) не ја содржи документацијата од ставот 1 на чле-
нот 215 од овој закон; 

2) не е придружен со соодветни факти и доказна до-
кументација од ставот 2 на членот 215 од овој закон; 

3) не е поднесен во определениот рок и 
4)не е поднесен од страна на овластено лице. 
(6) Министерот за финансии ќе ја укине наредбата 

доколку утврди дека постојат основите од точките 1, 2 
или 3 од членот 214 на овој закон. 

(7) Министерот за финансии ќе ја укине или ќе ја 
промени наредбата, доколку утврди дека постои основа 
од точката 4 на членот 214 од овој закон. При донесу-
вање на решение по приговор, министерот за финансии 
не смее да ја промени наредбата на штета на субјектот 
на супервизија. 

 
3. Одземање на дозвола 

Решение за одземање на дозвола 
Член 217 

(1) Министерот за финансии со решение одлучува 
за одземање на дозвола (во натамошниот текст: реше-
ние за одземање на дозвола). 

(2) Против решението од ставот 1 на овој член мо-
же да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на решението. 

(3) По жалбата од ставот 2 на овој член, Комисијата на 
Владата на Република Македонија, ќе одлучи со решение 
во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата. 

(4) Жалбата од ставот 2 на овоj член не го одложува 
извршувањето на решението за одземање на дозвола. 

(5) Министерството за финансии е должно во нај-
малку еден дневен весник да го објави одземањето на 
дозволата во рок од седум дена од денот на правосил-
носта на решението. 

 
4. Повлекување на согласност 

Решение за повлекување на согласност 
Член 218 

(1) Министерот за финансии со решение одлучува 
за повлекување на согласност (во натамошниот текст: 
решение за повлекување на согласност). 

(2) Против решението од ставот 1 на овој член, мо-
же да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на решението. 
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(3) По жалбата од ставот 2 на овој член, Комисијата на 
Владата на Република Македонија, ќе одлучи со решение 
во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата. 

(4) Жалбата од ставот 2 на овој член не го одложува из-
вршувањето на решението за повлекување на согласност. 

 
Глава 3 

Постапка за донесување решенија за издавање 
на дозвола или согласност 
Примена на одредбите 

Член 219 
Одредбите од оваа глава ќе се применуваат на пос-

тапката за донесување на решенија за издавање дозво-
ла или согласност, покрај општите одредби за постап-
ките за донесување решенија од страна на Министерс-
твото за финансии. 

 
Надоместок за донесување на решение 

Член 220 
За донесување на решение за издавање на дозвола 

или согласност, барателите плаќаат надоместок за доне-
сување на решение согласно со Правилникот за утврду-
вање на надоместоци за спроведување на супервизијата 
на осигурување на Министерството за финансии. 

 
Странка во постапката 

Член 221 
(1) Странка во постапката е подносителот на бара-

њето за добивање на дозвола или согласност (во ната-
мошниот текст: барател). 

(2) Странка во постапката ќе биде и лице чиј правен 
интерес е засегнат со решението од Министерството за 
финансии, ако тоа лице го пријави своето учество во 
постапката, во писмена форма. 

(3) Секоја странка ги поднесува своите трошоци во 
врска со постапката одделно. 

 
Поведување на постапката 

Член 222 
(1) Постапката се поведува со поднесување на бара-

ње за добивање на дозвола или согласност (во ната-
мошниот текст: барање). 

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува 
до Министерството за финансии. 

(3) По барањето од ставот 1 на овој член, министе-
рот за финансии одлучува со решение со кое се издава 
дозвола или согласност или се одбива барањето. 

(4) Против решението со кое се одбива барањето 
може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на решението. 

(5) По жалбата од ставот 4 на овој член, Комисијата на 
Владата на Република Македонија, ќе одлучи со решение 
во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата. 

 
Процедурални предуслови за донесување 

на решенија 
Член 223 

(1) Bo постапката за претходно разгледување на ба-
рањето, Министерството за финансии утврдува дали се 
исполнети следниве процедурални предуслови за доне-
сување на решение: 

1) дали барањето е поднесено од страна на овласте-
но лице; 

2) дали барањето ги содржи сите потребни податоци; 
3) дали кон барањето е приложена потребната доку-

ментација и 
4) дали кон барањето е приложен доказ за платен 

надоместок. 
(2) Доколку се утврди дека процедуралните предус-

лови за донесување на решение по однос на барањето 
не се исполнети и недостатоците не можат да се отс-
транат, министерот за финансии со решение ќе го от-
фрли барањето. 

(3) Доколку се утврди дека процедуралните предусло-
ви за донесување на решение не се исполнети, а недоста-
тоците можат да се отстранат, Министерството за финан-
сии, по исклучок на членот 201 од овој закон, со решение 
ќе побара од барателот недостатоците да бидат отстране-
ти, во рок не пократок од осум ниту подолг од 15 дена. 

(4) Кога барањето се однесува на добивање дозвола 
за вршење на работи на осигурување или за статусни 
измени, решението од ставот 3 на овој член, Минис-
терството за финансии ќе го донесе во рок од 60 дена 
од приемот на барањето. 

(5) За сите други барања за добивање дозвола или 
согласност, решението од ставот 3 на овој член, Ми-
нистерството за финансии ќе го донесе во рок од 30 де-
на од приемот на барањето. 

(6) Против решението од ставот 3 на овој член не 
може да се поднесе жалба. 

(7) Доколку барателот не ги отстрани недостатоци-
те во определениот рок согласно со ставот 3 на овој 
член, министерот за финансии со решение ќе го отфрли 
барањето. 

(8) Против решението со кое се отфрла барањето 
може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија во рок од осум дена од доставу-
вањето на решението. 

(9) По жалбата од ставот 7 на овој член, Комисијата на 
Владата на Република Македонија, ќе одлучи со решение 
во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата. 

 
Рок за донесување решенија 

Член 224 
(1) Министерот за финансии по барањето за добивање 

дозвола за вршење на работи на осигурување или за ста-
тусни измени, со решение ќе одлучи во рок од шест месе-
ци од приемот на барањето за добивање дозвола. 

(2) За сите други барања за добивање дозвола, минис-
терот за финансии со решение ќе одлучи во рок од три 
месеци од приемот на барањето. За сите барања за доби-
вање на согласност, министерот за финансии со решение 
ќе одлучи во рок од два месеци од приемот на барањето. 

(3) Доколку Министерството за финансии донесе ре-
шение од ставовите 4 и 5 на членот 223 од овој закон, во 
периодот од ставовите 1 и 2 на овој член нема да се сме-
та времето од доставувањето на решението од ставовите 
4 и 5 на членот 223 од овој закон, до истекот на рокот за 
отстранување на недостатоците, или до приемот на до-
полнувањата или исправките на барањето, ако истото се 
комплетира во рокот предвиден со решението. 

(4) Министерството за финансии е должно во нај-
малку еден дневен весник да го објави издавањето на 
дозволите, во рок од седум дена од денот на правосил-
носта на решението. 

 
Глава 4 

Извршување на решенијата од Министерството 
за финансии 

Решенија со кои се наметнува исполнување 
на финансиските обврски 

Член 225 
Правосилните решенија на Министерството за фи-

нансии со кои се наметнуваат финансиските обврски, 
ќе бидат изречени и извршени од судот, на предлог на 
Министерството за финансии. 

 
ДЕЛ ТРИНАЕСЕТТИ 

ОСИГУРИТЕЛНИ И РЕОСИГУРИТЕЛНИ ПУЛОВИ 
Осигурителни и реосигурителни пулови 

Член 226 
(1) Две или повеќе друштва за осигурување можат 

да основаат осигурителен или реосигурителен пул со 
цел за покривање на ризици од поголеми штети. 
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(2) Одредбите од Законот за трговските друштва, кои 
се однесуваат на стопанската интересна заедница ќе се 
применуваат на осигурителните и реосигурителните пу-
лови, освен ако поинаку не е предвидено со овој закон. 

(3) Одредбите од деловите од 3 до 9 и Делот 11, со 
исклучок на членот 125 став 1 од овој закон, соодветно 
ќе се применуваат на осигурителните или реосигури-
телните пулови. 

 
ДЕЛ ЧЕТИРИНАЕСЕТТИ 

НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Национално биро за осигурување 

Член 227 
(1) Друштвата за осигурување со договор основаат 

Национално биро за осигурување (во натамошниот 
текст: Биро). 

(2) Бирото од ставот 1 на овој член го основаат најмал-
ку две друштва за осигурување од членот 13 на овој закон. 

(3) Бирото стекнува својство на правно лице со упи-
сот во трговскиот регистар. 

 
Работи на Бирото 

Член 228 
(1) Бирото ги врши следниве работи: 
1) врши работи согласно со меѓународните спогод-

би за осигурување од одговорност на сопствениците и 
корисниците на моторни возила (зелена карта) и ги 
претставува друштвата за осигурување пред меѓуна-
родните организации на друштвата за осигурување; 

2) издава и печати меѓународни зелени карти за 
потребите на членките; 

3) ја определува висината на дополнителната пре-
мија за издавање на меѓународни зелени карти; 

4) врши работи во врска со гарантниот фонд; 
5) донесува осигурителни статистички стандарди; 
6) врши работи кои се од заеднички интерес на 

друштвата за осигурување, пропишани во Законот за 
трговските друштва или статутот, како и други работи 
за кои е овластена од нејзините членови; 

7) донесува кодекс на однесување на друштвата за 
осигурување и 

8) соработува со други органи за прашања од облас-
та на осигурувањето. 

(2) За вршење на работите од ставот 1 точка 5 на овој 
член, се формира Гарантен фонд кој служи за исплата на: 

1) штети настанати на територијата на Република 
Македонија од непознати и неосигурани моторни вози-
ла и приколки, бродови и чамци на моторен погон, ка-
ко и неосигурани авиони; 

2) осигурените суми, ако сопственикот, односно ко-
рисникот на возилото регистрирано за превоз на патни-
ци во јавниот сообраќај не склучил договор за осигуру-
вање на патници во јавниот сообраќај од последици на 
несреќен случај; 

3) штети кои настануваат на територијата на Репуб-
лика Македонија од употреба на моторни возила со 
странска регистрација, кои не поседуваат меѓународна 
зелена карта или друг доказ кој го признава Бирото, а 
не можат да се рефундираат од странските здруженија 
или нивните членки и 

4) штети од задолжителни осигурувања кои оштете-
ните лица не можат да ги наплатат поради престанок 
на друштвото за осигурување со кое е склучен догово-
рот за осигурување. 

(3) Од средствата на Гарантниот фонд не се надо-
местуваат штети настанати од употреба на моторни во-
зила со странска регистарска ознака што се движат на 
територијата на Република Македонија врз основа на 
посебни меѓународни договори чиј потписник е Репуб-
лика Македонија, ако не поседуваат меѓународни ис-
прави или друг доказ за осигурување од автомобилска 
одговорност согласно со овој закон. 

(4) Средствата на Гарантниот фонд за исплата на 
штети од ставот 2 на овој член, се надоместуваат од 
членките на Бирото кои вршат задолжителни осигуру-
вања, сразмерно на премијата остварена по одделни 
класи на задолжително осигурување во претходното 
тримесечије за тековното тримесечије од тековната го-
дина. Висината на средствата на Гарантниот фонд се 
определува со Договорот за основање на Бирото. 

(5) Штетите кои се исплаќаат од Гарантниот фонд, 
во согласност со актите на Бирото, ги обработуваат не-
говите членки. 

(6) Одредбите од членот 38, членот 102 став 1 и Де-
лот 7 и Делот 11 на овој закон, ќе се применуваат, со-
одветно за вршење на работите на Бирото, предвидени 
со ставот 1 точка 5 на овој член. 

 
Договор за основање на Бирото 

Член 229 
(1) Co договорот за основање на Бирото се утврду-

ваат: 
1) работите кои ги врши; 
2) начинот на финансирањето; 
3) организацијата; 
4) управувањето и одлучувањето; 
5) општите акти на Бирото; 
6) приемот на нови членки; 
7) истапувањето и исклучувањето на членките; 
8) условите и начинот на формирање на Гарантниот 

фонд од членот 228 став 2 на овој закон и 
9) други прашања од интерес на Бирото и неговите 

членки. 
(2) Ha договорот од ставот 1 на овој член, задолжи-

телна е согласност на Министерството за финансии. 
 

Исклучување на членка од Бирото 
Член 230 

(1) Bo случај членката на Бирото да не ги исполну-
ва обврските за финансирање и други обврски утврде-
ни со договорот за основање, како и обврски преземени 
од Бирото со неговото членување во меѓународни асо-
цијации за осигурување или утврдени со меѓународни 
договори, Бирото определува рок за исполнување на 
истите, кој не може да биде подолг од 30 дена и за тоа 
го известува Министерството за финансии. 

(2) Доколку членката на Бирото не ги исполни об-
врските во рокот од ставот 1 на овој член, Бирото, по 
претходна согласност од Министерството за финансии, 
го исклучува друштвото за осигурување од членството 
во Бирото и го повлекува одобрението друштвото за 
осигурување да издава зелени карти. 

 
Супервизија на Бирото 

Член 231 
Супервизија на работењето на Бирото спроведува 

Министерството за финансии. 
 

ДЕЛ ПЕТНАЕСЕТТИ 
СОРАБОТКА CO НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ТЕЛА 

НА ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА 
Соработка со домашни надзорни органи 

Член 232 
(1) Министерството за финансии и другите органи 

надлежни за супервизија на други финансиски органи-
зации се должни, на барање на органот за супервизија 
да ги поднесат сите податоци во врска со некое друш-
тво за осигурување или друга финансиска организација 
потребни за спроведување на супервизија на финансис-
ката организација, издавањето на дозволи и донесува-
ње на одлуките по други работи. 
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(2) Органите за супервизија се должни меѓусебно 
да се известуваат за незаконитостите откриени во текот 
на супервизијата, доколку тие незаконитости се одне-
суваат на работата на други органи за супервизија. 

(3) Податоците од ставовите 1 и 2 на овој член, како 
и податоците добиени од органи за супервизија на зем-
ја членка или странска земја, имаат третман на довер-
ливи и можат да се користат само за оние намени за 
кои истите се добиени. 

 
Обработка на податоци и поднесување 

на информација 
Член 233 

(1) Министерството за финансии ги прибира и об-
работува податоците кои се релевантни за спроведува-
њето на супервизијата согласно со овој закон. 

(2) Податоците од ставот 1 на овој член, особено се 
однесуваат на следново: 

1) дозволи за вршење на работи на осигурување и 
други дозволи кои ги издава Министерството за финан-
сии согласно со овој закон; 

2) членови на органот на управување и надзорниот 
орган на друштвата за осигурување, како и организаци-
јата и работењето на внатрешната ревизија; 

3) филијали и директно вршење на работи на осигу-
рување во земјите членки, како и филијали и директно 
вршење на работи на осигурување од друштвата за оси-
гурување на земјите членки во Република Македонија; 

4) филијали за вршење на работи на осигурување во 
странски земји и филијали на странски друштва за оси-
гурување во Република Македонија; 

5) усогласеност на работењето на друштвата за оси-
гурување со правилата за управување со ризик соглас-
но со Делот 4 од овој закон и прописите издадени во 
врска со истите; 

6) извештаите согласно со членот 104 од овој закон; 
7) имателите на квалификувани удели предвидени 

со членот 19 од овој закон; 
8) извршена ревизија на годишни извештаи соглас-

но со членот 129 од овој закон; 
9) имплементирани мерки на супервизија согласно 

со членот 164 од овој закон и 
10)податоци кои Министерството за финансии ги 

има прибрано од надлежните органи за супервизија на 
земјите членки. 

(3) Министерството за финансии податоците од ста-
вот 2 на овој член може да ги доставува до: 

1) домашни надлежни органи за супервизија, во рамки-
те на соработката предвидена со членот 232 од овој закон; 

2) надлежни органи за супервизија на земјите член-
ки, доколку е потребно за спроведување на супервизија 
на друштвата за осигурување и доколку тие органи се 
законски обврзани да чуваат доверливи податоци, сог-
ласно со ставот 4 од членот 232 на овој закон; 

3) надлежни органи за супервизија на странски зем-
ји, доколку е потребно за спроведување на супервизија 
на друштвата за осигурување и доколку тие органи се 
законски обврзани да чуваат доверливи податоци, сог-
ласно со ставот 4 од членот 232 на овој закон и 

4) судски органи, доколку тоа е потребно за спрове-
дување на стечајната постапка. 

(4) По исклучок на одредбите од ставот 3 на овој 
член, Министерството за финансии може да ги доставу-
ва податоците од точката 10 став 2 на овој член, само до-
колку за тоа има добиено согласност од органот што ги 
доставил податоците до Министерството за финансии. 

 
Информирање на Европската комисија за одбивање 

за поднесување на известување 
Член 234 

Министерството за финансии е должно да ја инфор-
мира Европската комисија за одбивање за поднесување 
на известувањето од ставот 5 на членот 54 од овој закон. 

Информирање на Европската комисија за односите 
со странски земји 

Член 235 
(1) Министерството за финансии е должно да ја ин-

формира Европската комисија за: 
1) издадена дозвола на друштво за осигурување чи-

ешто директно или индиректно владеачко друштво е 
правно лице со седиште во странска земја и 

2) издадена согласност за стекнување на квалифи-
кувани удели, врз основа на која странско правно лице 
станува владеачко друштво на односното друштво за 
осигурување. 

(2) Министерството за финансии е должно да ја ин-
формира Европската комисија за позначителни пречки 
со кои се среќава друштвото за осигурување при врше-
њето на работи на осигурување во странски земји. 

(3) Ако Европската комисија донесе решение над-
лежните органи за супервизија на земјите членки да го 
запрат или суспендираат донесувањето на решенијата 
кои се однесуваат на лица од одделни странски земји, 
тогаш Министерството за финансии е должно со реше-
ние да ја суспендира процедурата до три месеци, докол-
ку решенијата кои се во процедура се однесуваат на: 

1) барање за издавање дозвола за вршење на работи 
на осигурување на друштво за осигурување чиешто ди-
ректно или индиректно владеачко друштво е правно 
лице со седиште во странската земја на која се однесу-
ва решението на Европската комисија и 

2) барање за давање согласност за стекнување на 
квалификувани удели врз основа на кои странско прав-
но лице, чиешто седиште е лоцирано во странската 
земја на која се однесува решението на Европската ко-
мисија, станува владеачко друштво на тоа друштво за 
осигурување. 

(4) За време на периодот на суспензија од ставот 3 
на овој член, не тече дозволениот период за донесува-
ње на решението од ставовите 1 и 2 на членот 224 од 
овој закон. 

(5) Доколку Европската комисија донесе решение 
со кое се пролонгира запирањето или суспендирањето 
на процедурите од ставот 3 на овој член, Министерс-
твото за финансии е должно со решение да го пролон-
гира периодот на запирање на процедурата од ставот 3 
на овој член, за период наведен во решението на Ев-
ропската комисија. 

(6) Мерките од ставовите 3 и 5 на овој член нема да 
се применуваат на: 

1) основање на друштво за осигурување како завис-
но друштво на друштво за осигурување кое во момен-
тот на донесувањето  на решението од ставот 3 или ста-
вот 5 на овој член, поседува дозвола за вршење на ра-
боти на осигурување во земја членка, или пак зависно 
друштво на тоа друштво за осигурување и 

2) стекнување на квалификувани удели од страна на 
друштво за осигурување кое во моментот на донесува-
њето на решението од ставот 3 или ставот 5 на овој 
член, поседува дозвола за вршење на работи на осигу-
рување во земја членка, или пак од страна на зависно 
друштво на тоа друштво за осигурување. 

(7) Министерството за финансии е должно, на неј-
зино барање, a co цел утврдување на релевантните фак-
ти за донесување на решението од ставот 3 или ставот 
5 на овој член, да ја информира Европската комисија за 
поднесено барање од ставот 1 на овој член при што 
странско правно лице станува владеачко друштво на 
друштвото за осигурување. 
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ДЕЛ ШЕСНАЕСЕТТИ 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Поголеми прекршоци од друштвата за осигурување 
Член 236 

(1) Co парична казна во износ од 250.000,00 до 
300.000,00 денари ќе се казни за прекршок 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 осигу-
рување за кои нема дозвола од Министерството за фи-
нансии согласно co членот 33 став 1 од овој закон; 

3) во рок од 30 дена од денот на уписот на друштвото 
за осигурување во трговскиот регистар, не ги префрли 
средствата на акционерите во непаричен облик на име ор-
ганизационен фонд во сопственост на друштвото за оси-
гурување, согласно co членот 36 став 3 од овој закон; 

4) не изготвува план за работа и не го доставува до 
Министерството за финансии согласно co членот 38 
став 4 од овој закон; 

5) започне да врши работи на осигурување кај земја 
членка спротивно на членот 54 од овој закон; 

6) основа филијала во странска земја без дозвола од 
Министерството за финансии согласно co членот 58 
став 2 од овој закон; 

7) не го известува Министерството за финансии за 
податоците согласно co членот 104 од овој закон; 

8) не издвои средства кои ги покриваат техничките 
резерви согласно co членот 80 од овој закон и не ги 
вложува средствата кои ги покриваат техничките ре-
зерви, согласно co членовите од 86 до 89 од овој закон; 

9) не издвои средства кои ја покриваат математич-
ката резерва, или не управува co средствата кои ја пок-
риваат математичката резерва, согласно co членовите 
од 90 до 98 од овој закон; 

10) не ги реосигура обврските од договорите сог-
ласно co членот 99 од овој закон; 

11) не го одржува потребното ниво на маргината на 
солвентност согласно co членот 75 или членот 76 од 
овој закон; 

12) не формира резерви на сигурност согласно co 
членот 70 од овој закон; 

13) не ја одржува вредноста на акционерскиот ка-
питал согласно co членот 15 став 6 од овој закон; 

14) изврши измени без да добие согласност соглас-
но co членот 66 од овој закон; 

15) не води трговски книги и не изготвува годишни 
извештаи согласно со членовите од 117 до 121 од овој 
закон, или работи спротивно на прописите донесени 
врз основа на членот 122 од овој закон; 

16) работи спротивно на одредбите од членот 144 
на овој закон; 

17) не ја организира внатрешната ревизија согласно 
со членовите од 123 до 128 од овој закон; 

18) не го известува Министерството за финансии 
согласно со членот 163 од овој закон и 

19) одбие да соработува со Министерството за фи-
нансии при спроведување на супервизија и не ја даде 
на увид целокупната документација согласно со членот 
160 од овој закон. 

(2) За прекршоците од ставот 1 на овој член, со парич-
на казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари ќе се 
казни одговорното лице во друштвото за осигурување. 

(3) Покрај парична казна за прекршоците од ставот 
1 на овој член, ќе се изрече забрана за вршење на дол-
жност на одговорното лице во друштвото за осигурува-
ње во траење од една година. 

Помали прекршоци од друштва за осигурување 
Член 237 

(1) Co парична казна во износ од 150.000,00 до 
250.000,00 денари ќе се казни за прекршок друштво за 
осигурување, ако: 

1)  не поднесе годишна сметка до Министерството 
за финансии во предвидениот рок согласно со членот 
120 став 1 од овој закон; 

2)  деловните биланси и годишниот извештај не ги 
поднесе на ревизија и не ги достави до Министерство-
то за финансии во предвидениот рок согласно со чле-
нот 129 од овој закон и 

3) работи спротивно на одредбите од членовите од 
49 до 52 од овој закон. 

(2) За прекршоците од ставот 1 на овој член, со па-
рична казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари 
ќе се казни одговорното лице во друштвото за осигуру-
вање. 

(3) Покрај парична казна за прекршоците од ставот 
1 на овој член, ќе се изрече забрана за вршење на дол-
жност на одговорното лице во друштвото за осигурува-
ње во траење од една година. 

 
Прекршоци од страна на членовите на орган  

на управување или надзорниот орган 
Член 238 

Co парична казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 
денари ќе се казни за прекршок, член на органот на уп-
равување или надзорниот орган на друштво за осигуру-
вање, ако: 

1) не го извести надзорниот орган на друштвото за 
осигурување согласно со членот 26 од овој закон и 

2) не го извести Министерството за финансии сог-
ласно со членот 163 став 2 од овој закон. 

 
Прекршоци од страна на осигурителни 

брокерски друштва 
Член 239 

(1) Co парична казна во износ од 250.000,00 до 
300.000,00 денари ќе се казни за прекршок осигурител-
но брокерско друштво, ако: 

1) работи спротивно на одредбите од членовите од 
135 до 153 од овој закон и 

2) не го известува Министерството за финансии 
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. 

(2) За прекршокот од ставот 1 на овој член, со па-
рична казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари 
ќе се казни одговорното лице на осигурително брокер-
ско друштво. 

(3) Co парична казна во износ од 45.000,00 до 
50.000,00 денари ќе се казни за прекршок осигурителен 
брокер, ако: 

1) работи спротивно на одредбите од членовите од 
49 до 52 од овој закон; и  

2) работи спротивно на одредбите од членот 135 
или членот 144 од овој закон. 

 
Прекршоци од други странки 

Член 240 
(1) Co парична казна во износ од 200.000,00 до 

300.000,00 денари ќе се казни правно лице, ако: 
1) врши работи на осигурување спротивно на забра-

ната од членот 8 на овој закон; 
2) врши осигурително брокерски работи спротивно 

на одредбите од членот 145 став 1 на овој закон и 
3) се осигура во странство спротивно на членот 2 од 

овој закон. 
(2) За прекршок од ставот 1 на овој член, со парич-

на казна во износ од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе 
се казни и одговорното лице во правно лице. 
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(3) Co парична казна во износ од 45.000,00 до 
50.000,00 денари ќе се казни физичко лице, ако: 

1) врши работи на осигурување спротивно на забра-
ната од членот 8 на овој закон и 

2) врши осигурително брокерски работи спротивно 
на забраната од членот 136 став 2 на овој закон. 

(4)Покрај парична казна за прекршокот од ставот 1 
на овој член, ќе се изрече мерка забрана за вршење на 
должност на одговорното лице во правното лице во 
траење од една година. 

 
Прекршоци од ревизорите 

Член 241 
Co парична казна во висина од 250.000,00 до 

300.000.00 денари ќе се казни за прекршок ревизор ако 
веднаш не го извести Министерството за финансии за 
околностите од членот 130 на овој закон. 

 
Прекршоци од овластени актуари 

Член 242 
Co парична казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 

денари ќе се казни за прекршок овластениот актуар ако 
веднаш не го извести Министерството за финансии за 
околностите од членот 116 став 8 на овој закон. 

 
Прекршоци во однос на чување на доверливи податоци 

Член 243 
(1) Co парична казна во износ од 250.000,00 до 

300.000,00 денари ќе се казни друштво за осигурување 
ако ги прекршува обврските за чување на доверливи 
податоци согласно со членот 108 од овој закон. 

(2) За прекршокот од ставот 1 на овој член со парич-
на казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари ќе се 
казни одговорното лице на друштвото за осигурување. 

(3) Co парична казна во износ од 45.000,00 до 
50.000,00 денари ќе се казни физичко лице за прекршок 
од членот 108 став 1 на овој закон, а кое ги прекршило 
обврските за чување на доверливи податоци. 

(4) Покрај парична казна за прекршоците од ставот 
1 на овој член, ќе се изрече забрана за вршење на дол-
жност на одговорното лице во друштвото за осигурува-
ње во траење од една година. 

(5) Покрај парична казна за прекршоците од ставот 3 
на овој член, на физичко лице ќе му се изрече забрана за 
вршење на функцијата која дотогаш ја извршувало во или 
за друштвото за осигурување во траење од една година. 

 
Кривични дела 
Член 244 

(1) За кривично дело ќе се казни лице во друштвото за 
осигурување, односно осигурителното брокерско друш-
тво, кои со своето работење ги повредиле одредбите на 
овој закон што придонело за отворање на стечајна постап-
ка во друштвото, со затвор од три до десет години. 

(2) Имотната корист прибавена со извршеното кри-
вично дело од ставот 1 на овој член ќе се одземе. 

 
ДЕЛ СЕДУМНАЕСЕТТИ 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Усогласување на друштвата за осигурување 

Член 245 
(1) Постојните друштва за осигурување се должни 

својата организација, основачките акти и актите на де-
ловната политика да ги усогласат со одредбите од овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

(2) Друштвата за осигурување од ставот 1 на овој 
член, се должни до Министерството за финансии вед-
наш по извршеното усогласување со овој закон, да под-
несат извештај за усогласување,кој ќе содржи: 

1) Статут на друштвото за осигурување усогласен 
со овој закон; 

2) акт за основање на друштвото за осигурување; 
3) акти на деловна политика на друштвото за осигу-

рување; 
4) План за работа; 
5) структура на акционери од Централниот депози-

тар за хартии од вредност; 
6) опис на организација на внатрешната ревизија и 

правила за работа на внатрешната ревизија и 
7) друга документација потребна за усогласување 

со овој закон. 
(3) Друштвата за осигурување од ставот 1 на овој 

член, се должни во рок од шест месеци од влегувањето 
во сила на овој закон да обезбедат членовите на орга-
нот на управување да добијат согласност од Минис-
терството за финансии за вршење на функцијата член 
на органот на управување. 

(4) По исклучок на ставот 3 од овој член, лицето 
кое на денот на влегувањето во сила на овој закон вр-
ши функција член на органот на управување на друш-
твото за осигурување најмалку четири години пред 
влегувањето во сила на овој закон, ќе се смета дека се 
стекнало со согласност за вршење функција член на ор-
ган на управување со денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(5) По исклучок на ставот 1 од овој член, друштвата 
за осигурување се должни да се усогласат со членовите 
73 и 89 од овој закон до 1 јануари 2003 година. 

(6) По исклучок на ставот 1 од овој член, друштвата 
за осигурување се должни да се усогласат со член 144 
од овој закон од денот на започнувањето со работа на 
овластено осигурително брокерско друштво. 

(7) Друштвата за осигурување кои нема да постапат 
согласно со ставовите 1,2 и 5 на овој член, по истек на 
предвидениот рок престануваат со работа, а судот на 
предлог на Министерството за финансии ќе поведе 
постапка за ликвидација. 

(8) Доколку од извештајот од ставот 2 на овој член 
и документацијата приложена кон истиот се утврди де-
ка друштвото за осигурување се усогласило со одред-
бите на овој закон, Министерството за финансии на 
друштвото за осигурување ќе му издаде дозвола за вр-
шење на работи на осигурување, согласно со членот 33 
од овој закон. 

 
Усогласување на друштвата за осигурување кои вр-
шат работи на осигурување на живот и неживотно 

осигурување 
Член 246 

(1) По исклучок на членот 245 став 1 од овој закон, 
друштво за осигурување кое на денот на влегувањето  
во сила на овој закон истовремено врши работи на оси-
гурување на живот и работи на неживотно осигурува-
ње, не е должно да ги усогласи својата организација и 
работење со членот 6 став 1 од овој закон. 

(2) И покрај одредбите од ставот  1 на овој член, 
друштвото за осигурување кое истовремено врши ра-
боти на осигурување на живот и работи на неживотно 
осигурување е должно да ги усогласи својата организа-
ција и работење во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон со следниве одредби: 

1) посебно да управува со работењето на начин кој 
обезбедува вршењето на работите на осигурување на 
живот да е разграничено од вршењето на работите на 
неживотно осигурување; 

2) да води засебно сметководство на начин кој обез-
бедува евидентирање на сите приходи и расходи на 
друштвото за осигурување засебно за осигурување на 
живот и за неживотно осигурување, а во зависност од 
тоа на која група на осигурување истите се однесуваат и 

3) засебно да го пресметува капиталот и потребното 
ниво на маргината на солвентност за осигурување на 
живот и за неживотно осигурување. 
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Усогласување на Националното биро за осигурување 

Член 247 
Националното биро за осигурување е должно да ја 

усогласи својата организација и работење со одредбите 
на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон и за истото писмено да го 
извести Министерството за финансии.  

Овластени актуари 
Член 248 

Bo однос на лицата кои пред влегувањето во сила 
на овој закон, се стекнале со звање овластен актуар, 
согласно со прописите кои важеле пред влегувањето во 
сила на овој закон, ќе се смета дека се стекнале со зва-
ње властен актуар, согласно со овој закон. о 

Донесување на прописи 
Член 249 

Прописите врз основа на овластувањата од овој за-
кон ќе се донесат во рок од пет месеци од влегувањето 
во сила на овој закон.  

Престанување на прописите 
Член 250 

Co денот на влегувањето во сила на овој закон, 
престануваат да важат одредбите од Дел Први, Втори , 
Трети, Четврти, Шести, Седми, Осми, Деветти, Десет-
ти, Единаесетти, Дванаесетти од Законот за осигурува-
ње ("Службен весник на Република Македонија" број  
49/97, 79/99, 13/01, 26/01 и 4/02), освен одредбите од 
Дел Петти кои се однесуваат на задолжителното осигу-
рување, член 122 став 1 точка 2 и став 2 и член 123.  

Примена на поединечните одредби 
Член 251 

(1) Одредбите од членот 16 став 1, членот 73 на овој 
закон ќе се применуваат до започнување на втората фаза 
од реализација на Спогодбата за стабилизација и асоција-
ција на Република Македонија во Европската унија. 

(2) Одредбите од членот 7 став 1 точка 2, членот 11 
став 1, членот 42 став 5 точка 3, членот 58, членовите 
63 и 64, членот 143 став 1, членовите 157 и 158, членот 
233 став 3 точка 3 на овој закон, ќе се применуваат од 
започнување на втората фаза од реализација на Спо-
годбата за стабилизација и асоцијација на Република 
Македонија во Европската унија. 

(3) Одредбите од членот 7 став 1 точка 3, членот 10 
став 1 , членот 11 став 2, членот 18 став 4, членот 42 
став 5 точка 2, членот 44 ставовите од 3 до 10, членови-
те од 53 до 57, членовите од 59 до 62, членот 65, члено-
вите 155 и 156, членот 233 став 3 точка 2, членовите 
234 и 235 на овој закон, ќе се применуваат со денот на 
стекнувањето на полноправно членство на Република 
Македонија во Европската унија. 

(4) По исклучок на ставовите 2 и 3 од овој член, од-
редбите од Дел Десетти кои се однесуваат на Осигури-
телни агенти и брокери ќе се применуваат од 1 октом-
ври 2002 година. 

(5) До примената на одредбите од ставот 3 на овој 
член, ќе се применуваат следниве одредби од овој за-
кон од денот на нивното влегување во сила: 

1) членот 7 став 1 точка 2 од овој закон на овласту-
вањето друштво за осигурување на земја членка да вр-
ши работи на осигурување согласно со овој закон; 

2) членот 11 став 1 од овој закон за примена на овој 
закон на друштва за осигурување од земји членки; 

3) членот  19 став 3 од овој закон на решенијата за 
издавање согласност за стекнување квалификувани 
удели кои треба да се дадат на лице од земји членки; 

4) членот 42 став 5 точка 3 од овој закон за пренос на 
осигурително портфолио на друштво за осигурување од 
земја членка или негова филијала во Република Македонија; 

5) членот 58 од овој закон ќе се применува за врше-
ње на работи на осигурување на друштвата за осигуру-
вање во земји членки; 

6) членовите 63 и 64 од овој закон ќе се применуваат 
за вршење на работи на осигурување од друштва за оси-
гурување на земји членки во Република Македонија; 

7) членовите 157 и 158 од овој закон за вршење на 
осигурително брокерски работи на осигурително брокер-
ско друштво од земја членка во Република Македонија и 

8) членот 233 став 3 точка 3 од овој закон ќе се при-
менуваат за комуникација на информации на органите 
за супервизија на земји членки.  

Влегување во сила 
Член 252 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
432. 

У К А З БР. 46  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се разрешува 
Генерал потполковник Андревски Мине Јован 
ЕМБГ: 1401942450042, лична ВЕС: 31740, од дол-

жноста: Советник за воени прашања на Претседателот 
на Република Македонија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

14.05.2002 година, со што му престанува службата во пос-
тојаниот состав на Армијата на Република Македонија, 
поради стекнување услови со право на лична пензија.  
        Бр. 07-470    Претседател 
23 април 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
433. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лик  Македонија, донесе а 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА  
С е поставува 

I 
Г-дин Коста Стоименовски, за вонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Македонија во Репуб-
лик  Латвија, со седиште во Варшава. а 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

ово  указ. ј 
III 

О вој указ влегува во сила веднаш. 
        Указ број 6    Претседател 
22 април 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
434. 
Врз основа на член 18 од Законот за Фондот за зем-

јоделство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 02.04.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Фондот за земјоделство, под бр. 
08-2967/2 од 08.04.2002 година, донесен од Управниот 
одбор на Фондот за земјоделство на седницата одржана 
на 15.03.2002 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 23-1720/1                    Претседател на Владата 
 2 април 2002 година              на Република Македонија, 
            Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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435. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за ветеринарното здравство (�Службен весник на Република Македонија� 

бр. 28/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2002 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2002 ГОДИНА 
 

I 
Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2002 година се утврдуваат во износ од 

187.000.000 и тоа од следните извори: 
                          во денари 

1. Средства од Буџетот на РМ 187.000.000 
 

II 
Средствата утврдени во дел I на оваа програма се користат за: 
 

Активност Предвидени сред-
ства во денари 

1. Систематска и превентивна заштита-вакцинација од определени заразни болести на жи-
вотните, согласно Наредбата за преземање мерки за заштита на животните од заразни болес-
ти во 2000 година 

14.000.000 

2. Земање, пакување и испраќање на материјал (крв и др.) за лабораториско испитување и 
лабораториско испитување на заразни болести 32.500.000 

3. Надомест за заклани или еутаназирани заболени животни, за нивниот транспорт до објек-
тот за колење или местото за нештетно отстранување, трошоци за колење, трошоци за про-
изводство и надокнадување на репродуктивни грла 

21.000.000 

4. Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и 
други болести кај животните 17.000.000 

5. Стручно усовршување на ветеринарните инспектори   3.500.000 
6. Опремување на ветеринарната инспекција за теренска работа и заштита при работа   4.000.000 
7. Поправки, одржување и потрошен материјал (гориво, моторно масло итн.) за возилата за 
ветеринарните инспектори   3.500.000 

8. Изготвување на законски и подзаконски акти   4.500.000 
9. Организирано ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животни и из-
давање на брошури   1.500.000 

10. Плаќање на членарини во меѓународни организации, Серум банка и Подготовка на епи-
зоотиолошки студии   4.000.000 

11. Непредвидени мерки   4.000.000 
12. Материјални трошоци за спроведување на програмата   2.500.000 
13. Заостанати обврски од 2001 година           75.000.000 
ВКУПНО         187.000.000 

 
III 

Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во износ од 14.000.000 денари, ќе се користат за: 
 

- вакцинација и сузбивање на антраксот кај коњите, говедата, овците и шушкавецот кај гове-
дата 2.500.000 
- вакцинација и сузбивање на класичната чума кај свињите, вклучувајќи ја и вонредната вак-
цинација при појава на заразата 6.500.000 
- вакцинација на пернатата живина против Њукастелската болест во екстензивното живи-
нарско производство 1.000.000 
- вакцинација на овците и јагнињата против ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 4.000.000 

 
IV 

Средствата од дел II точка 2 од оваа програма во износ од 32.500.000 денари, ќе се користат за: 
 

- земање, пакување и испраќање на материјал (крв и др.) за лабораториско испитување 15.000.000 
- лабораториско испитување и дијагностика на заразни болести кај животните 14.000.000 
- туберкулинизација и ретуберкулинизација кај говедата   3.500.000 

 
V 

Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во износ од 21.000.000 денари, ќе се користат за: 
 

- надомест за заклани или убиени за сузбивање на бруцелозата и туберкулозата кај животни-
те 16.500.000 
- надомест за заклани или убиени животни заболени од други заразни болести, чие убивање 
е наредено од страна на Управата за ветеринарство   4.000.000 
- трошоци за транспорт до објектот за колење или местото на нештетно отстранување      500.000 
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VI 
Средствата од дел II точка 4 на оваа програма во износ од 17.000.000 денари, ќе се користат за: 

 
 

- дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивањето на заразните болести од член 
82 точка 9 од Законот за ветеринарно здравство и тоа: на објектите за одгледување на жи-
вотните (штали, трла и др.), просториите за колење на животни, на местото на убивање и 
нештетно отстранување на животните 

  2.500.000 

- трошоци на граничните дезбариери 14.500.000 
 

VII 
Средствата од дел II точка 5 од оваа програма во износ од 3.500.000 денари, ќе се користат за: 
 

- запознавање и едукација на ветеринарните инспектори со нови подзаконски акти и одлуки 
на ЕУ    500.000 
- семинари за новите методи на контрола на прехранбените производи од животинско по-
текло    500.000 
- стручно усовршување во земјата и странство 2.000.000 
- набавка на стручна литература, сертификати и други формулари    500.000 

 
VIII 

Средствата од дел II точка 6 од оваа програма во износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за: 
 

- опремување на гранична ветеринарна инспекција 1.000.000 
- опремување на ветеринарните инспектори за работа на терен и вршење на надзор 3.000.000 

 
IX 

Средствата од дел II точка 7 од оваа програма во износ од 3.500.000 денари, ќе се користат за: 
 

- одржување на возниот парк и други трошоци    500.000 
- гориво за возилата на ветеринарните инспектори 3.000.000 

 
X 

Средствата од дел II точка 8 од оваа програма во износ од 4.500.000 денари, ќе се користат за: 
 

- изготвување на законски и подзаконски акти 4.000.000 
- усовршување во странство во областа на ветеринарната легислатива    500.000 

 
XI 

Средствата од дел II точка 9 од оваа програма во износ од 1.500.000 денари, ќе се користат за: 
 

- одржување на курсеви на сточари и сточарски здруженија 750.000 
- печатење на стручни списанија 750.000 

 
XII 

Средствата од дел II точка 10 од оваа програма во износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за: 
 

- извршување на оперативниот план за формирање банка на серуми 2.000.000 
- средства за членство во меѓународни организации 2.000.000 

 
XIII 

Средствата од дел III алинеја 1, 2, 3, 4 и 5, дел IV алинеја 1 и 3 и дел VI алинеја 1 и 2 на оваа програма ќе се ис-
платуваат по склучен договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарните друш-
тва во епизоотиолошките подрачја. 

Средствата од дел V алинеја 4 и 5 на оваа програма ќе се исплатуваат на правно лице кое ги исполнува условите 
пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Средствата од дел IV алинеја 2 и дел XII алинеја 1 ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство и Ветеринарниот институт-Скопје. 

 
XIV 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се поја-
ват заразни болести во поголем обем. 

 
XV 

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е извршена во поголем обем, пренамена на средствата може да 

врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа 
програма. 

 
XVI 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
Бр. 23-1652/1                                Претседател на Владата 

27 март 2002 година                             на Република Македонија, 
     Скопје                                               Љубчо Георгиевски, с.р. 
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436. 

Врз основа на член 4, став 4 од Законот за заштита на 
растенијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 25/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.03.2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД 
БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ВО 2002 ГОДИНА 

 
I 

Врз основа на Буџетот на Република Македонија за 
2002 година раздел 14001 ставка 443 и потставка 443718 
за Програмата за здравствена заштита  на растенијата од 
болести и штетници се определуваат вкупно средства во 
износ од 27.000.000,00 (дваесет и седум милиони) денари 
за намените што ќе се финансираат корисниците на средс-
твата, како и начинот на користење на средствата во 2002 
година. 

 
1. Пренесени обврски од 2001 година 6.039.002,00 

ден. 
2. СПД мерки (следење, прогнозирање 
и детерминирање на штетниците кај 
земјоделските растенија и давање 
предлог мерки за спречување на нив-
ното понатамошно ширење или целос-
но сузбивање на истите), како преземе-
ни обврски од Европската и медите-
ранска организација за заштита на рас-
тенијата (ЕРРО), и Меѓународната 
конвенција за заштита на растенијата 
(IPPC). 

4.500.000.00 
ден 

3. Надомест на трошоци за извршени 
мерки за: 
- сузбивање на штеточини кои се поја-
виле за прва пат или во пренамножена 
форма во Република Македонија и 
- уништени овошни стебла или насади 
од земјоделски растенија опфатени со 
карантинска штетница по наредба на 
министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

9.000.000,00 
ден. 

4. Надомест на трошоци за водење 
постапка за регистрација на средства 
за заштита на растенијата за издавање 
дозволи за пуштање во промет во зем-
јата и за работа на Комисијата за сред-
ство за заштита на растенијата. 

1.000.000,00 
ден. 

5. Здравствени прегледи при увоз на 
граничните премини за земени мостри 
на производи од растително потекло 
заради утврдување на карантинска 
штетница. 

3.000.000,00 
ден. 

6. Останати плаќања за направени тро-
шоци за: преведување на материјални 
потреби за изготвување на законски 
акти; едукација на вработените во Уп-
равата за заштита на растенијата; изра-
ботка на упатства, прирачници и друг 
стручен материјал од областа на заш-
титата на растенијата; земање учество 
на советувања, симпозиуми во земјата 
и странство; и за други намени кои ќе 
произлезат во текот на работењето на 
Управата за заштита на растенијата. 

1.460.998,00 
ден. 

7. Недоволно предвидени мерки и на-
мени кои ќе произлезат во текот на го-
дината при реализација на Програмата. 

2.000.000,00 
ден. 

                                                Вкупно:       27.000.000,00 
ден. 

 
II 

Исплатувањето на средствата од оваа програма по ко-
рисници го врши министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство врз основа на поднесено барање. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки, предви-
дени со оваа програма, во поголем обем, а друга биде реа-

лизирана во помал обем, министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рамките на предвидените 
средства врши пренамена на средствата по мерки. 

1. Корисници на средствата од дел I точка 1 од оваа 
програма се правни и физички лица на кои со договор и 
решение за извршена работа во 2001 година, ќе им се из-
врши исплата во првите три месеци на 2002 година. 

2. Корисници на средствата од дел I точка 2 од оваа 
програма се правни лица стручно-научно оспособени за 
вршење на напред наведените работи, врз основа на склу-
чен договор, а ќе се исплатуваат со решение издадено од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

3. Средствата од дел I точките 3, 4, 5, 6 и 7 од оваа 
програма ќе се исплатуваат со решение од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, со тоа што за 
точката 3 покрај решението потребно е да се обезбедат и 
следните документи: известување од регионалниот извес-
тувач со барање на држателот за уништено растение, на-
сад или сузбиен штетник во дадениот реон; записник од 
стручна комисија формирана од министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство; и наредба од министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство за извр-
шување на мерката. 

Контрола врз наменското користење на средствата од 
страна на корисниците врши Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство-Управа за заштита на 
растенијата, согласно Законот за заштита на растенијата. 

 
III 

Средствата по оваа програма се неповратни. 
 

IV 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
Бр. 23-1651/1         Претседател на Владата 

27 март 2002 година                   на Република Македонија, 
     Скопје         Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
437. 

Врз основа на член 164 од Законот за хартии од вред-
ност (�Службен весник на РМ� бр. 63/2000, 103/2000, 
34/2001 и 4/2002), Комисијата за хартии од вредност на 
својата седница одржана на 25.02.2002 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ТАРИФ-
НИКОТ ЗА ВИСИНАТА  НА ОДДЕЛНИТЕ  НАДО-
МЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за висината на одделните надоместоци 

што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр. 23/2001 и 54/2001) во член 1: 

- по точката 9 се додава нова точка 10 која гласи: 
�10. надомест од приходите што Централниот Депози-

тар за хартии од вредност ги остваруваат месечно од надо-
мест за пристап на учесникот, надомест за утврдување и 
порамнување на трансакциите реализирани на берзата и 
надомест за водење на сметка за сопствениците на хартии 
од вредност, во висина од 15 %;� 

Точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат 
точки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 

- по точката 19 се додава нова точка 20 која гласи: 
�20. надомест за објавување на делот од ревидираниот 

финансиски извештај на веб страната на Комисијата, во 
висина на 1.500 денари.� 

 
Член 2 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
 Бр. 03-297/2                Комисија за хартии од вредност 

16 април 2002 година                        Претседател, 
     Скопје                               Никола Груевски, с.р. 
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Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Демир Имирзат, преку полномошник 
адвокатот Жарко Митиќ од Скопје, против тужениот Демир 
Решат со непозната адреса во Италија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на 
тужениот ќе му постави привремен старател од редот на 
адвокатите.  

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 
638/2002.               (11501) 

_____________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за расправање на 
оставината на Шабан Шериф, од Скопје, кој починал 
на 15.07.2001 година. 
Се повикуваат наследниците на Шабан Шериф не-

говите сестри Хисени Себат и Зекирова Алија да се ја-
ват во судот во рок од една година од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" или до 
судот да достават адреса на живеење и престојување. 
Во спротивно, после истекот на тој рок судот во сми-
сол на член 126 од ЗН и член 162 од ЗВП ќе им постави 
привремен старател кој ќе ги застапува во иднина. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје-Вонпроцесно 

одделение-О. бр. 1141/01.                                      (11954) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за поништување на ос-

тавинско решение и утврдување право на сопственост по 
тужбата на тужителите Младеновски Јовица, Зарковска 
Гордана и Лазаревска Снежана сите од Куманово, против 
тужените Петковска Мирјана и Мери Петковска двете од 
Куманово, ул. �Народна Револуција� бр. 77.  

Бидејќи судот од МВР СВР Куманово е известен дека 
тужените се отселиле во Скопје на непозната адреса, а куќа-
та во Куманово на ул. �Народна Револуција� бр. 77 ја про-
дале, за привремен застапник им се назначува адвокатот 
Јордан Серафимовски од Куманово. Застапникот ќе ги зас-
тапува тужените во оваа постапка, сé додека тужените или 
нивен полномошник не се појави пред судот, односно доде-
ка Центарот за социјална работа не го извести судот дека 
назначил старател.  

Од Основниот суд во Куманово, VII. П. бр. 1092/2001.      
                              (11315) 

    

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.42, 14.11, 14.12, 14.13, 
14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 51.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 
15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.54/1, 17.54/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 24.51, 24.52, 24.63, 24.70, 26.70, 26.81, 29.82, 
27.41, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.74, 28.75, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.22, 29.24, 29.32, 29.40, 29.53, 29.54, 29.55, 
29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 33.50, 34.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
50.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за ис-

полнување на договор за купопродажба по тужбата на ту-
жителот Февзи Абдурахмани од с. Милетино, против туже-
ните Војновски Чедомир и Чикоја Ана сега со непозната ад-
реса во СР Југославија. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да доста-
ват адреса или да овластат полномошник, кој ќе ги заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спро-
тивно, по протекот на 30 дена, судот на тужените преку 
Центарот за социјални работи ќе им постави привремен 
застапник.  

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 285/2002.      
      (11329) 

__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 514/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044471?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги МИХ-ПОЛИН ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Благоја Паровиќ� бр. 70-4/2, Скопје 
Дејности: 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.25, 22.31, 

22.32, 22.55, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.51, 

26.52, 26.53, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 28.75, 36.40, 36.50, 
36.62, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 
92.32/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 
93.05. 
Надворешна трговска дејност: посредување и заста-

пување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, ли-
зинг, меѓународен транспорт на стоки, малограничен 
промет со Бугарија, Албанија, Грција и Југославија, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со сиот свој 
имот. 
За управител друштвото го поставува лицето Алек-

сандра Кочарова, управител без ограничување. 
За надворешнотрговско работење друштвото го 

поставува лицето: Александра Кочарова, управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

514/2002.                               (4960) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 402/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044359?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги КЛЕРЖО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Петар Ацев� бр. 22/1-3. 
Единствен содружник е Деан Шкартов од Скопје. 
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72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.71, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, заста-
пување на странски правни и физички лица, консигна-
циона продажба, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот и средства. 
Управител со неограничени овластувања е Деан 

Шкартов од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

402/2002.                               (4961) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4735/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043939?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МОНЦА КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �7 Албанска Бригада� бр. 
25, Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.33, 15.41, 15.42, 

15.43, 15.85, 15.86, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, комисиона продажба, 
малограничен промет со соседните земји Албанија, Гр-
ција, Бугарија и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Атула Реџеп, управи-
тел без ограничување. 
Основач, единствен содружник е Атула Реџеп од 

Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4735/2001.                               (4962) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 254/2002 од 8.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044211?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија, угостителство и услуги �БИС КОМПАНИ� Бил-
јана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 
7, с. Миладиновци, Скопје. 
Друштвото во текот на своето работење ќе ги извршу-

ва следните дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.4, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15, 15.1, 
15.12, 15.13, 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 17.60, 17.7, 17.71, 17.72, 18, 
18.1, 18.10, 18.2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.22, 36.61, 45, 
45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 

45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.1, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.53, 51.55, 51.63, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.5, 52.56, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 72.20/2, 74.20/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

254/2002.                               (4963) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 202/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044159?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за градежништво, 
производство, трговија и услуги ПАПАС ИНВЕСТ ДОО 
Скопје ул. �Антоние Грубишиќ� 2, Скопје. 
Содружници: Слободан Папестиев, ул. �Антоние 

Грубишиќ� 2, Скопје и Глигор Папестиев, ул. �Васил 
Главинов� 3/4-16, Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 

15.41, 15.42, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82/2, 15.83, 15.85, 
15.86, 15.89, 15.98, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.11, 26.12, 26.13, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.25, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 72.30, 
74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 
92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните земји, посре-
дување и застапување на странски правни и физички 
лица, реекспорт, увоз и извоз на стоки и услуги, тран-
спорт на стоки и лица и шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства, целосно. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот промет е Слободан Па-
пестиев, управител, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

202/2002.                               (4964) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4747/2001 од 7.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043951?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Трговското друштво за промет и услу-
ги ВИГОМИ Виолета, експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 42/17, Скопје. 
Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 

51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84. 
Надворешно трговски промет: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет, зас-
тапување, сервисирање и консигнација, долгорочна 
производна кооперација. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и на своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Виолета Михајловска 
- управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4747/2001.                               (4965) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 72/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044029?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за реклама, економ-
ска пропаганда и издавачка дејност ТРИ Д ДОО, Скопје, 
ул. �Осло� бр. 11. 
Содружници на друштвото се Деан Стевчевски, Бла-

гоја Војнов, Милорад Кујунџиќ и Мирко Трипуноски. 
Дејности: 22.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 

22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 37.10, 37.20, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, реекспорт, застапување и 
посредување, комисионо и консигнационо работење. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. 
Управител без ограничување е Милорад Кујунџиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

72/2002. 
                                         (4966) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4672/2001 од 30.01.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043876?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ТП ФИЛ-КОМ авто такси Наце Ган-
чо Арсовски Скопје, ул. �Благоја Стевковски� бр. 99 1/1. 
Основање на трговец-поединец. 
Фирма и седиште: ТП ФИЛ-КОМ авто такси Наце Ган-

чо Арсовски Скопје, ул. �Благоја Стевковски� бр. 99 1/1. 
Основач е Наце Арсовски од Скопје, ул. �Благоја 

Стевковски� бр. 99 1/1. 
Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
лиот свој имот. 
Управител: Наце Арсовски - управител без ограни-

чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4672/2001.                               (4967) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4695/2001 од 23.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043899?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
промет и услуги АГП - ЕКО КОМПАНИ ДОО Скопје, 
ул. �Орце Николов� бр. 29. 
Основачи: Георги Арсов од Скопје, ул. �Мирка Ги-

нова� бр. 17, Пере Георгиев од Скопје, ул. �Козле-8� бр. 
8 и Тихомир Пиневски од Скопје, ул. �Миле Поп Јорда-
нов� бр. 1-Б. 

Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.51, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.31, 72.10, 72.20, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со Гр-
ција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународен 
транспорт со стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
туристички агенциски услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Пере Георгиев - упра-
вител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4695/2001.                               (4968) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2494/2001 од 2.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041739?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за промет 
на стоки и услуги МАРСОНИА КОМЕРЦ МАШИНЕ-
РИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Јане Лукровски� 
бр. 5, локал бр. 1. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 

51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41/3, 02.01, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.91, 15.92, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 17.40/1, 
17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 24.30, 24.51, 24.52, 
24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.21, 71.21, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 92.34, 92.52/2, 
92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени про-
дукти, надворешна трговија со непрехранбени продук-
ти, претставување, застапување, посредништво, шпеди-
ција, реекспорт, консигнација. 
Единствен содружник на МАРСОНИА КОМЕРЦ 

МАШИНЕРИ ДООЕЛ Скопје е лицето Роберто Брса-
коски од Скопје. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со сиот свој 
имот. 
Во внатрешно и надворешно трговско работење 

друштвото го застапува и претставува Роберто Брсако-
ски управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2494/2001.                               (4969) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 352/2002 од 6.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044309?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги В-И-Д-А-Т ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
�4� бр. 38, с. Текија, Скопје. 
Содружник со Изјава од 18.01.2002 година е Даниела 

Велковска од Скопје, со стан на ул. �Беровска� бр. 4/2-15. 
Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 

01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 0.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.30, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.71, 15.72, 15.84, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 
15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.60, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

 Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги 
извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, маркетинг и истра-
жување на пазарот, економска реклама и пропаганда, 
комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓу-
народен превоз на патници и стоки, меѓународна шпе-
диција, застапување странски фирми и посредување во 
надворешнотрговскиот промет, малограничен промет 
со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка, со неограничени овласту-
вања. За преземените обврски во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

друштвото ќе го претставува и застапува управителот 
Даниела Велковска - управител, без ограничување во 
овластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

352/2002.                               (4970) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4719/2001 од 23.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043923?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП ИНЏИ Али Сеид Мусаи 
трговија на мало ул. �Д. Г. Кара� бб., Тетово. 
Дејност: 52.12, 52.33, 52.42. 
Управител: Али Мусаи од Тетово, ул. �Д. Г. Кара� бр. 64. 
Седиште: ул. �Д. Г. Кара� бб., Тетово. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цели-
от свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4719/2001.                               (4971) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3144/2001 од 31.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042351?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија, транспорт и услуги МЕДИКА ВЕТ-Р ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Кавадарци, ул. �Страшо Пинџур� бр. 32. 
Основач: Рамова Донка од Кавадарци. 
Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.18, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.42/2, 51.45, 51.47, 55, 51.56, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.24, 60.23, 63.40, 74.84, 63.12, 
63.21, 70.11, 70.32, 71.31, 71.34, 20.10/1, 20.40, 15.98/1, 
15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41/3, 02.01, 65.12/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.91, 15.92, 19.10, 21.22, 
24.13, 24.14, 24.20, 24.66, 51.11, 51.19, 74.70, 85.20, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, ре-
експорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со соседните земји СР Југос-
лавија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

НТП е Рамова Донка, управител со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3144/2001.                               (4972) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 185/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044142?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МЕТИВА ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје, ул. �710� бр. 6/5. 
Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 

17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.34, 71.40, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, реекспорт, консигнација, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Основач: Коцевски Љупчо од Скопје, ул. �710� бр. 6/5. 
Коцевски Љупчо - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

185/2002.                               (4973) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 92/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската 
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влошка бр. 02044049?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство на 
млеко и млечни производи, трговија и услуги ШАЛЕВ 
ВАНО експорт-импорт ДООЕЛ ул. �Маршал Тито� бр. 
97, Неготино. 
Се врши основање на Друштво за производство на 

млеко и млечни производи, трговија и услуги ШАЛЕВ 
ВАНО експорт-импорт ДООЕЛ ул. �Маршал Тито� бр. 
97, Неготино. 
Седиштето на друштвото е на ул. �Маршал Тито� бр. 

97 во Неготино. 
Основач на друштвото е Шалев Методи од Неготино 

со стан на ул. �Маршал Тито� бр. 97. 
Основачкиот влог на друштвото е во вкупна вред-

ност од 158.600 денари или 2.600 ЕУР. 
Управител на друштвото е лицето Неда Захарчевска 

од Неготино, со стан на ул. �Васка Калајџиска� бр. 58, ко-
ја е овластена да го застапува друштвото во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет без ограничувања. 
Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-

ски промет истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во внатрешниот и надворешниот тр-
говски промет одговара со целиот свој имот. 
Основачот не одговара за обврските на друштвото. 
Друштвото во внатрешниот промет ќе ги извршува 

следните дејности: 01.2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 01.42, 05.0, 05.01, 15.5, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.7, 15.71, 15.72, 15.89, 20.40, 
25.1, 25.13, 25.2, 25.22, 26.6, 26.61, 26.66, 29.3, 29.24, 
29.32, 29.40, 29.5, 29.51, 29.56, 29.71, 29.72, 36.1, 34.20, 
36.11, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.66, 51.70, 52, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.48, 55.30/1, 55.40, 74.82, 74.84, 93.05. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
промет со стоки, реекспорт, малограничен промет со 
СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

92/2002. 
                                      (4974) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 117/2002 од 23.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02044073?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, 
шпедиција, промет и услуги ЈА-ТРАНС ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. �Исаија Мажовски� бр. 26/14. 
Единствен содружник е Јован Јанковски од Скопје, 

ул. �Исаија Мажовски� бр. 26/14. 
Содружникот не одговара.               
Дејности во внатрешниот промет: 15.32, 15.81, 15.98, 

20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 25.22, 25.23, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.50, 51.13, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.27, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 93.05. 
Надворешен промет: надворешна трговија со прех-

ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување,меѓу-
народен транспорт и шпедиција, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е единствениот содружник Јован 
Јанковски - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

117/2002.                               (4975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4662/2001 од 28.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043866?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги 11 АПРИЛ ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Вучидол, Скопје. 
Основач: Виолета Божиновска од с. Вучидол, ул. 

�102� бр. 14, Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 

14.21, 20.10/1, 51.13, 51.17, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.32, 45.41, 45.44, 51.39, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 52.46, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.40, 65.12/3, 74.40, 74.70, 93.01, 93.02, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен промет 
со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет со трети лица одговара друштвото со целиот 
свој имот. 
Управување: Со друштвото ќе управува и ќе го зас-

тапува во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет управителот Виолета Божиновска од с. Вучидол, 
ул. �102� бр. 14, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4662/2001.                               (4976) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 13920/99 од 13.12.1999 година, во регистарската 
влошка бр. 02022205?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП Авто такси ТЕО Штерјо На-
ко Михајловски ТП бул. �АВНОЈ� бр. 22/22, Скопје. 
Авто такси ТЕО Штерјо Нако Михајловски ТП бул. 

�АВНОЈ� бр. 22/22, Скопје. 
Дејности на ТП се 60.22. 
Основач на ТП е Штерјо Михајловски. 
Управител на ТП е Штерјо Михајловски. 
Со неограничени овластувања. 
Основачот одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13920/99.                               (4977) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 60/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044017?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за туризам, 
производство и услуги на големо и мало АТЛАС КОМ-
ПАНИ Белтија ДООЕЛ експорт-импорт Дебар, ул. 
�Братство единство� бр. 29, Дебар. 
Основач на друштвото е лицето Белтија Халити од 

Дебар, ул. �Ленинова� бр. 3 во Дебар. 
Друштвото ќе ги врши следните дејности: 01.11, 01.13, 

01.21, 01.30, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.72, 15.81, 15.82, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 17.40, 
17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.31, 22.32, 22.33, 25.22, 25.24, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.66, 28.11, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.50, 45.50, 50.10, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.39, 50.40, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.41/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

60/2002.                                         (4978) 



25 април 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 51 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 454/2002 од 7.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044411?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и превоз ЕРПАЉА ДООЕЛ експорт-
импорт с. Чегране, Чегране. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 74.84. 
Надворешнотрговски дејности: надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Веби Имери од с. Чегране, содружник и управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

454/2002.                               (4979) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1574/2001 од 7.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02040824?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија, услуги, посредување и застапување ПАРА-
ФАРМ-АС ДООЕЛ Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 116/31. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 

01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.25, 22.11, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 
26.13/1, 26.21, 26.40, 26.61, 26.63, 26.66, 26.70, 27.21, 
27.22, 27.34, 27.45, 27.51, 27.53, 27.54, 28.40, 28.51, 28.63, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 34.30, 36.40, 36.63, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.12, 92.13, 92.31/2, 92.61, 92.62, 
92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот со-
обраќај, малограничен промет со СР Југославија, Р. Алба-
нија, Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни ра-

боти во странство, туристички работи во странство, меѓу-
народна шпедиција. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Антонио Георгиев 

- управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Антонио Георгиев. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1574/2001.                               (4980) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 168/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044125?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и интернет-услуги ИНТЕЛ-ЦСТ 
ДОО експорт-импорт с. Глоѓи-Теарце. 
Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 

02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 4.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 4.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Ирфан Идризи од с. Глоѓи-Теарце, како лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет, без ограничување. 
Основач: Ирфан Идризи од с. Глоѓи-Теарце и Нде-

рим Зеќири од с. Џепчиште-Џепчиште. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

168/2002.                               (4981) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 571/2000 од 24.03.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02026402?-6-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар ТП КОКИ авто такси Никола Боге Петрушевски бул. 
�Јане Сандански� бр. 15/1-29, Скопје, општина К. Вода. 
Основач на трговецот поединец е Петрушевски Ни-

кола, од Скопје со стан на бул. �Јане Сандански� бр. 
15/1-29, називот на трговецот поединец гласи: ТП КОКИ 
авто такси Никола Боге Петрушевски бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 15/1-29, Скопје, општина К. Вода. 
Седиштето на трговецот поединец се наоѓа на бул. 

�Јане Сандански� бр. 15/1-29, Скопје, општина К. Вода. 
Дејности кои ќе ги врши се: 60.22 такси превоз и 

60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, 
слободен. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети ли-

ца ќе истапува во свое име и за своја сметка, а ќе одгова-
ра со сиот свој имот. 
Управител на трговецот поединец е Никола Петру-

шевски, од Скопје бул. �Јане Сандански� бр. 15/1-29. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

571/2000.                               (4982) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 375/2002 од 7.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044332?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги АЛХЕМИЈА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�16-та Македонска бригада� бр. 4, Скопје. 
Назив и седиште на друштвото: Друштво за произ-

водство, трговија и услуги АЛХЕМИЈА ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �16-та Македонска бригада� 
бр. 4, Скопје. 
Содружници: Зоран Даневски од Св. Николе со стан 

на ул. �Никола Карев� бр. 2 и Соња Даневска од Св. Ни-
коле со стан на ул. �Никола Карев� бр. 2. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.600,00 

ЕВРА или 158.600,00 денари, т.е. и двајцата содружници 
по 1.300,00 ЕВРА или 79.300,00 денари. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.55, 51.66, 51.70, 52.22, 52.43, 52.48, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, посредување во 
надворешнотрговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со сиот свој 
имот. 
Управител: Анастасија Ханџиска од Скопје со стан 

на ул. �Копенхагенска� бр. 4-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

375/2002.                               (4983) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 238/2001 од 28.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044195?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за промет и услуги 
МАК НЕТ ДОО ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47-2/1, Скопје. 
Скратен назив: МАК НЕТ ДОО. 
Содружници во друштвото се: Никола Настески од 

Скопје бул. �Јане Сандански� бр. 69-1/14, Марјан Слав-
ковиќ од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 93-1/19 и Са-
шо Доневски од Скопје ул. �Руѓер Бошковиќ� бр. 9-2/14. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во областа на промет со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Томислав Рајков - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

238/2002.                               (4984) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1290/99 од 4.03.1999 година, во регистарската влош-
ка бр. 0201469?-6-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на такси превоз ИВОНА ТП Ср-
бобран Чедомир Васиќ ул. �Моцартова� бр. 19, Скопје. 
Дејности: 60.22, 60.23. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец настапува во свое име и за своја сметка, одговара 
лично со целиот свој имот. 
Управител без ограничување е Србобран Васиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1290/99. 
                                        (4985) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 421/2002 од 8.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044378?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги СТАНДАРД-2002 
ДОО експорт-импорт Тетово, ул. �108� бр. 8. 
Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 

02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Аднан Османи од Тетово, ул. �108� бр. 8, како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет, без ограничување. 
Основач: Аднан Османи од Тетово, ул. �108� бр. 8 и 

Бујар Османи од Тетово, ул. �108� бр. 8. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

421/2002.                               (4986) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 480/2002 од 7.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02044437?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Салонот за естетска убавина ГАЛАТ-
ХЕА ДООЕЛ ул. �Горноврановска� бр. 51, Скопје. 
Основачи: Ѓоре Илковски од Скопје, ул. �Горновра-

новска� бр. 51. 
Фирма: Салон за естетска убавина ГАЛАТХЕА ДО-

ОЕЛ. 
Седиште: ул. �Горноврановска� бр. 51, Скопје. 
Дејности: 51.45, 52.33, 93.02, 93.04, 93.05, надвореш-

на трговија со прехранбени производи.  
Целосна одговорност. 
Управител: За управител на друштвото се именува лице-

то Ѓоре Илковски од Скопје, ул. �Горноврановска� бр. 51. 
Овластување: Друштвото во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка.  
Одговорност: Друштвото за обврските во правниот 

промет со трети лица преземени во текот на работење-
то одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

480/2002.                               (4987) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 136/02 од 24.01.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02044093?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија, услуги и транспорт КЕНВУТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. �Мишко Михајловски� бр. 19. 
Основач на друштвото е Александар Плужников од 

Скопје, ул. �Мишко Михаловски� бр. 19. 
Назив на друштвото: Друштво за производство, трго-

вија, услуги и транспорт КЕНВУТ ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје. 
Скратен назив: КЕНВУТ ДООЕЛ Скопје. 
Седиште на друштвото: Скопје, ул. �Мишко Михај-

ловски� бр. 19. 
Дејности на друштвото: 01.12/1, 01.24, 01.25, 15.11, 

15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.93, 15.94, 15.95, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, малогра-
ничен промет со соседните земји. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите средства. 
Управител на друштвото е Александар Плужников 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

136/02.                                      (4988) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 465/2002 од 7.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044422?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговски друштва како ДОО на 
Друштвото за производство, трговија, градежништво, 
транспорт, угостителство и услуги ФРУТИ-КОМ ДОО 
експорт-импорт, Дебар, ул. �Б. Единство� бб. 
Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 
15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, застапување и посреду-
вање во надворешен промет, комисионо и консигнаци-

оно работење, туристички и угостителски услуги, изве-
дување на инвестициони работи во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е лицето Османоски Руждија од 
с. Могорче, Дебар, управител без ограничување. 
Содружници: Имероски Фадил од с. Могорче, Де-

бар, Османоски Руждија од с. Могорче, Дебар и Тефик 
Кадри од Скопје, ул. �И. Л. Рибар� бр. 122. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

465/2002.                               (4989) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1637/01 од 28.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02040888?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за туризам, угостителство, трговија 
и инженеринг ТИМ`С ДОО Скопје, ул. �Орце Николов� 
бр. 120. 
Содружници на друштвото се: Елена Пазарџиевска 

од Скопје, преку законскиот застапник Снежана Пазар-
џиевска од Скопје, ул. �Видое Смилески Бато� бр. 85/1-
7, Друштво за проектирање, инженеринг и трговија 
ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ Владе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
и Јасмина Пазарџиевска од Скопје, преку законскиот 
застапник Владе Пазарџиевски од Скопје, ул. �Парти-
зански Одреди� бр. 117/2-1. 
Седиште на ТД е во Скопје, ул. �Орце Николов� бр. 

120. 
Дејности на ТД се: 01.12/2, 20.10/1, 21.25, 22.33, 

24.63, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.52, 28.62, 28.75, 36.63, 
45.11, 45.21/1, 45.22/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 
73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 
92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, продажба на токи од странство на консигна-
ција, купување на стоки во странство и продажба на 
истите во странство, реекспорт, инвестициони работи 
во странство, меѓународен транспорт на стоки и меѓу-
народна шпедиција, приредување на меѓународни сае-
ми, вршење на туристички услуги во странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Управител и застапник на ТД во надворешен про-

мет е Владе Пазарџиевски - управител без ограничува-
ње во овластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1637/2001.                               (4990) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 2509/2000 од 26.04.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02031621?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на Трговец поединец Таксист 
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Влади ТП Владимир Ацо Игнатов Скопје, ул. �Сава Ко-
вачевиќ-8� бр. 15. 
Основач: Владимир Игнатов од Скопје, ул. �Сава Ко-

вачевиќ-8� бр. 15. 
Дејности: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. За обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот про-

мет е Владимир Игнатов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2509/2000.                               (4991) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1189/2000 од 25.04.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02033669?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на трговецот поединец ТП Авто 
такси ЏЕЉАЛ ТП Абдула Рамадан Етеми, с. Инџиково, 
ул. �10� бр. 57, Скопје. 
Дејности: 60.22-такси превоз, 60.21-превоз на патни-

ци во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23-превоз на 
патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24-
превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Основач и управител Абдула Етеми од с. Инџиково, 

ул. �10� бр. 57, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1189/2000.                               (4992) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 244/2002 од 7.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044201?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ХОББИ ДОО експорт-импорт, Скопје, 
ул. �Бутелска� бр. 31. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 
15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 
72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 24.51, 
24.52, 80.42, 36.50, 36.63, 25.24, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување, посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија 
и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, туристички работи во стран-
ство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни 
работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Лорен Николов-

ски, управител без ограничувања.  
Содружници се Лорен Николовски и Никола Наков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

244/2002.                               (4993) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 494/2002 од 8.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044451?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за трговија, 
услуги и инженеринг МЕГАТРОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
Скопје, ул. �27-ми март� бр. 7-а, Скопје. 

Со изјава за основање донесена од единствениот сод-
ружник во Друштвото за трговија, услуги и инженеринг 
МЕГАТРОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ Скопје Г-дин Миќо 
Насковски од Скопје, со стан на ул. �27-ми март� бр. 7-а, 
Скопје се основа Друштвото за трговија, услуги и инже-
неринг МЕГАТРОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ Скопје. 
Во рамките на своето работење друштвото ќе ги из-

вршува следните дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.44/3, 52.48, 52.61, 52.63, 52.62, 63.11, 65.12/3, 65.13, 
71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 63.40, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84. 
Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, зас-
тапување на странски правни и физички лица, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
консигнациона продажба, туристички услуги. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските во правниот промет 
друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител без ограничување на друштвото ќе биде 

лицето Насковски Миќо од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

494/2002.                               (4994) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 206/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044163?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЗОМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Роберт Кох� бр. 4/2-16. 
Основање на Друштвото за производство, трговија и 

услуги. 
Основач на друштвото е лицето Зоран Тодоров од 

Скопје. 
Фирмата под која ќе работи е следната: Друштво за 

производство, трговија и услуги ЗОМА ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Роберт Кох� бр. 4/2-16. 
Дејности со кои друштвото ќе се занимава со следни-

те: 36.12, 36.13, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.47, 52.44, 52.45, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
51.34, 51.33, 51.41, 51.42, 55.30, 55.30/1, 63.40, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 93.02, 
93.03, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 
За управител на друштвото се именува лицето Зо-

ран Тодоров од Скопје, истиот ќе го застапува и прет-
ставува друштвото без ограничување во ограничување 
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

206/2002.                               (4995) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 347/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044304?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Трговското друштво за произ-
водство, трговија, уготителство и туризам ЕЛГРЕКО, -
2002 Предраг ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Кирил 
и Методиј� бр. 34. 
Основач, содружник е Димковски Предраг со стан на 

ул. �Кирил и Методиј� бр. 34. 
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Дејности: 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 

21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 24.16, 24.17, 
24.70, 25.12, 25.21, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.74, 
28.72, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 33.20, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 37.10, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/40, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 72.50, 74.12, 
74.20, 74.20/2, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.11, 92.40, 92.12, 
92.61, 92.62, 92.71, 92.72. 
Надворешнотрговско работење:надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредништво и застапува-
ње, консигнација, реекспорт, малограничен промет со 
соседните земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југос-
лавија, привремен увоз односно извоз на стока и опре-
ма, работи на меѓународен превоз на стока и патници, 
меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен друм-
ски сообраќај и туристички работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка - неограничена од-
говорност. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства - целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Димковски Предраг - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

347/2002.                               (4996) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 7059/2000 од 7.12.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02036110?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП Авто такси ХРИСТИЈАН 
ТП Златко Димитрија Бојковски с. Волково, ул. �101� 
бр. 60, Скопје. 
Називот е Авто такси ХРИСТИЈАН ТП Златко Ди-

митрија Бојковски с. Волково, ул. �101� бр. 60, Скопје. 
Дејности: 60.21-превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, 60.22-такси превоз, 60.23-превоз на патници 
во друг друмски сообраќај, слободен, 60.24-превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара трговецот поединец, лично со целиот 
свој имот. 
Во вршењето на дејноста према трети лица тргове-

цот поединец истапува во свое име и за своја сметка. 
Основач-управител е Златко Бојковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

7059/2000.                               (4998) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3851/2001 од 8.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043058?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за проектирање и из-
ведување на градежни и градежно-занатски работи РИ-
КО-р Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Железнич-
ка� бр. 37б. 
Основање на Друштвото за проектирање и изведува-

ње на градежни и градежно-занатски работи РИКО-р 
Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
Седиште: ул. �Железничка� бр. 37б.  
Единствен содружник Лазов Ристо од Скопје, држав-

јанин на РМ, со стан на ул. �Никола Парапунов� бр. 
3/104. 

Дејности: 45, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.5, 45.50, 51.1, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.25, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.6, 51.62, 51.70, 52.1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.48, 52.50, 71.10, 71.21, 71.32, 74, 63.40, 74.12, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.84. 
Дејности во надворешниот промет: извоз и увоз на 

стоки во малограничниот промет со сите соседни земји: 
СРЈ, Албанија, Бугарија и Грција, реекспорт, посред-
ништво и застапување, консигнациони работи, ускла-
диштување, застапување на странски и домашни фирми, 
шпедиција, трговија со прехранбени производи, тргови-
ја со непрехранбени производи, 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото е Лазов Ристо од Скопје, 

кој во внатрешниот и надворешниот промет го застапу-
ва друштвото без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3851/2001.                               (4999) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4706/2001 од 8.01.2002 година, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЧИГ експорт-импорт ДООЕЛ 
Богданци, ул. �Маршал Тито� бр. 93. 
Основач на друштвото е лицето Чрчев Иван од Бог-

данци со стан на ул. �Маршал Тито� бр. 93, Гевгелија. 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 

52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.47, трговија на мало со административни и судски так-
сени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.20, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.39, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 
93.04, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, работи на лонг систем со странски фирми, малог-
раничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и Ал-
банија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сооб-
раќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сооб-
раќај, реекспорт, консигнациона продажба. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност.  
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Чрчев 
Иван - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4706/2001.                               (4940) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3735/2000 од 25.05.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02029175?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП Бифе ДАЦИ ТП Алексан-
дар Гоце Несторовски, ул. �Живко Брајковски� бр. 27, 
Гостивар. 
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Основач: Несторовски Александар, ул. �Живко Брај-

ковски� бр. 27, Гостивар, одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. 
Несторовски Александар управител без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3735/2000.                               (4941) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 340/2002 во регистарската влошка бр. 02044297?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ТД на Друштвото за производство, промет и услуги АК-
ВА ПЕРЛА ДОО експорт-импорт Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 35/2-9, Скопје. 
Основано е трговско друштво со назив: Друштво за 

производство, промет и услуги АКВА ПЕРЛА ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 35/2-9, 
Скопје. 
Содружници на друштвото се: Јован Здравевски и 

Христијан Илиевски од Скопје. 
Дејности на друштвото во внатрешен промет се: 15.98, 

15.98/1, 15.98/2, 25.22, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.12, 
70.20, 71.33, 71.34, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 
Дејности на друштвото во надворешен промет се:            

надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патни-
ци, меѓународна шпедиција. 

                                   Содружник: Карло Сицилиани Р. Италија и Алберто 
Каскавила Р. Италија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешен промет е Јован Здравевски - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

340/2002.                               (4942) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4749/2001 од 5.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043953?-4-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за производ-
ство и трговија АВТОБУСКА ИНДУСТРИЈА ГЛОБУС 
АД Скопје, ул. �Перо Наков� бр. 110. 
Друштвото за производство и трговија АВТОБУС-

КА ИНДУСТРИЈА ГЛОБУС АД со седиште во Скопје, 
ул. �Перо Наков� бр. 110 е основано со акт за основање 
од 18.12.2001 година. 
Скратен назив: АВТОБУСКА ИНДУСТРИЈА ГЛО-

БУС АД. 
Акционери: Ангел Антонио Кастијо Родригез од 

Мексико, Роберт Дејвид Ор од Велика Британија и Гон-
залез Естрада Сара де Лос Анхелес од Мексико. 
Дејности во внатрешно-трговскиот промет: 20.10, 

20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.11, 22.12, 
22.14, 24.11, 25.11, 25.12, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.52, 

28.61, 28.62, 28.75, 29.24, 29.40, 31.61, 34.10, 34.20, 34.30, 
35.50, 36.11, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.31, 51.32, 51.35, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.34, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 93.05. 
Дејности во надворешно-трговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, зас-
тапување и посредување, меѓународен транспорт и 
шпедиција на стоки во друмскиот сообраќај, консигна-
ција, консигнациони складови и продавници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Органи на управување на друштвото се Управниот 

одбор и Надзорниот одбор. 
За претседател на Управниот одбор се именува ли-

цето Ангел Антонио Кастијо Родригез од Мексико. 
За претседател на Надзорниот одбор се именува лице-

то Гонзалез Естрада Сара Де Лос Анхелес од Мексико.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4749/2001.                               (4943) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 488/2002 од 15.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02044445?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија 
ЈАГНЕ ЕКСПОРТ ДОО Гостивар, ул. �Беличица� бб. 
Друштво за трговија ЈАГНЕ ЕКСПОРТ ДОО Гости-

вар, ул. �Беличица� бб, се основа со Договор за основа-
ње ДОО од 5.02.2002 година. 

Управител: Алберто Каскавила - управител без огра-
ничувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со цели-
от свој имот. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 0.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.88, 15.89, 18.10, 18.21, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.72, 50.10, 50.20, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.321/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 
71.33, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84. 
Надворешно трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски правни и физички лица, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
консигнациона продажба, туристички услуги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

488/2001.                               (4944) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4658/2001 од 26.12.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043862?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за преработка на 
дрво, градежништво, трговија и услуги ФЕРОМОНТ ДГ 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Боро Прцан� бр. 8 
Основач: Горан Димитриевски од Куманово, ул. �Бо-

ро Прцан� бр. 8. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, реекспорт, посредување во надворешнотргов-
скиот промет, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. 
Горан Димитиевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4658/2001.                               (4945) 
__________________________________________________     
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/52 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Конзервиран зеленчук по 

Список бр. 1. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Законот за јавни набавки. 
5. Бараните производи по својот квалитет треба во  

целост да ги исполнуваат условите предвидени со ва-
жечки прописи и нормативи - Правилникот за квалите-
тот на производите од овошје, зеленчук и печурките и 
на пектинските препарати (�Службен лист на СФРЈ� 
бр. 1/79, 20/82, 39/89 и 74/90). 

6. Испорака на производот: дадена во Список бр. 1. 
7. Набавката е делива по вид на производ. 
8. За бараните производи се бара гаранција за ква-

литетот од најмалку 12 (дванаесет) месеци сметано од 
денот на испораката. 

9. Список бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, соба 
710, во време од 11,00-13,00 часот во работен ден. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е прес-

метан и искажан во цената, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- опис на квалитет и потекло на производот. 

Во прилог на понудата понудувачот задолжително 
треба да достави гаранција во вид на депонирани сред-
ства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкуп-
ната вредност на набавката со сите давачки. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

 - техничко технолошки бонитет, расположива оп-
рема и други физички капацитети потребни за реализи-
рање на набавката, 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- техничко технолошки можности за  
производство-испорака и квалитет 50 бодови, 
- цена     40 бодови, 
- начин и услови на плаќање      5 бодови, 
- рок на испорака      5 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: 
Министерство за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, 
Скопје, најдоцна до 10.05.2002 година или со предава-
ње на Комисијата за јавни набавки на лице место, на 
денот на јавното отворање. 

- Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.05.2002 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/28 23 84. 
 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/53 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
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2. Предмет на набавката: 
2.1. Овошен кашест сок во дои-пак 

од 2 дл.......................................... 400.000 литри 
2.2. Природни овошни сокови 1/1  

(кајсија, праска, портокал, бо-
ровница, коктел и др.)............ 

40.000 литри 

2.3. Минерална вода од 0,5 и 1,5 
литри............................................ 50.000 литри 

 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Законот за јавни набавки. 
5. Бараните производи по својот квалитет треба во  

целост да ги исполнуваат условите предвидени со ва-
жечки прописи и нормативи - Правилникот за квалите-
тот на од овошјето, зеленчукот и печурките (�Службен 
лист на СФРЈ� бр. 29/79 и 53/87) и Правилникот за ква-
литетот на природна минерална вода (�Службен лист 
на СФРЈ� бр. 58/78). 

6. Испорака на производот под реден бр. 2.1. е ме-
сечна до сите гарнизони, бр. 2.2. по диспозиција до гар-
низон Скопје, а за производот под реден бр. 2.3. до гар-
низон Скопје, Куманово и Тетово. 

7. Набавката е делива по вид на производ. 
8. За бараните производи се бара гаранција за ква-

литетот од најмалку 9 (девет) месеци сметано од денот 
на испораката. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е прес-

метан и искажан во цената, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- опис на квалитет и потекло на производот. 
Понудувачот е должен да достави по (пет) мостри 

за секој понуден производ во соба 710. 
Во прилог на понудата понудувачот задолжително 

треба да достави гаранција во вид на депонирани сред-
ства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкуп-
ната вредност на набавката со сите давачки. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

 - техничко технолошки бонитет, расположива оп-
рема и други физички капацитети потребни за реализи-
рање на набавката, 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- техничко технолошки можности за  
производство-испорака и квалитет 50 бодови, 
- цена     40 бодови, 
- начин и услови на плаќање      5 бодови, 
- рок на испорака      5 бодови. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: 
Министерство за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, 
Скопје, најдоцна до 10.05.2002 година или со предава-
ње на Комисијата за јавни набавки на лице место, на 
денот на јавното отворање. 

- Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.05.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавното от-

ворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел фон 02/28 23 84. е 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки  
(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за одбрана на Република 
Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-65/91 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ  

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
I. Предмет на набавка-услугата 
1. Осигурување на воздухопловите (авио-каско и авио-

одговорност), пилотските и патничките седишта (од слу-
чај на смрт и случај на траен инвалидитет). 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите правни лица регистрирани за дејноста во сог-
ласност со набавката-услугата, а ќе се спроведува во сог-
ласност со Законот за јавни набавки.  

II. Содржина на повикот 
Набавувачот има потреба од претходно утврдување на 

подобност на понудувачите преку документација, а до 
квалификуваните понудувачи ќе се достави писмено бара-
ње а поднесување на понуда. з 

III. Со понудата потребно е да се достави документа-
ција согласно член 38 од Законот за јавни набавки (ориги-
нал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- техничко технолошки бонитет-референтна листа, 
- економско финансиски бонитет издаден од Централ-

ниот регистар, 
- потврда од Управата за приходи за платени даноци, 

придонеси и други јавни давачки, 
- менаџерска способност, 
- искуство и стручен кадар, 
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена 

постапка за стечај или е во процес на ликвидација,  
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна 

пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на 
вршење дејност, 

- документ за регистрација на дејноста усогласен со 
Законот за трговски друштва и единствена класификација 
на дејности. 

Бараната документација за алинеја 2, 3, 7 и 8 од глава 
III н  смее да биде постара од 6 (шест) месеци. е 

IV. Доставување на понудата 
1. Техничката документација за ограничениот повик 

да се достави во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај�, како и бројот на Ограничениот 
повик. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 
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2. Отворањето ќе се одржи без присуство на понудува-
чите, во просториите на Министерството за одбрана.  

Понудувачите, документацијата да ја достават во ар-
хивата на МО, ул. �Орце Николов� бб, Скопје од 8,00 до 
11,00 часот или по пошта во рок од 15 дена од објавување-
то во �Службен весник на РМ�. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во ут-
врдениот рок и нема да биде изработена според барањата 
содржани во повикот нема да се разгледува.  

Набавувачот до квалификуваните понудувачи ќе дос-
тави писмено барање за поднесување на понуда со која 
потребно е да се достави и банкарска гаранција. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на те-
лефон 02/282-894, 282-015 и 283-085. 

                                            
       Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки-пре-

чистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/10 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕТХОДНО  УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ ЗА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
А) ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана на Република Македонија ул. �Орце Николов�бб, 
Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка: прибирање техничка 
документација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите (претквалификација), како можни носители 
за набавка на: 

2.1.1. Риба �Ослиќ� смрзната 1 класа, 
2.1.2. Риба �Ослиќ� филети смрзната 1 класа, 
2.2.1. Конзерви морска риба пакување од 125 гр.-тип 

�Сардина� со клуч за отворање, 
2.2.2. Конзерви морска риба - �Туна� во парче, во па-

кување 180-200 гр, 
2.3. Пилешко месо смрзнато спремно за скара (без црн 

дроб, слезина, срце, желудник и врат), 
2.4. Свежи јајца - класа �С�, �А�, �Б�, 
2.5.1. Месо свежо говедско, 
2.5.2 Месо свежо јунешко. 
Условите за набавка на стоките можат да се добијат во 

спецификацијата која може да се добие во просториите на 
Министерството за одбрана соба 708, секој работен ден од 
11-13 часот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица кои вршат стопан-
ска дејност. 

4. Постапката на отворениот повик се спроведува сог-
ласно Законот за јавни набавки. 

 
Б) СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Набавувачот има потреба од претходно утврдување на 

подобност на понудувачите преку документација, кои би 
биле повикани да достават понуди за набавка на наведени-
те производи. 

 
В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Согласно член 38 од Законот за јавни набавки заинте-

ресираните понудувачи се должни да ја достават следната 
техничка документација во оригинални примероци или за-
верени кај нотар и тоа: 

I - техничко технолошки бонитет, 
II - економско-финансиски бонитет од Централниот 

регистар, 
III - потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
IV - расположива опрема и други физички капацитети, 
V - менаџерска способност, 
VI - искуство и стручен кадар, 
VII - потврда од надлежен судски орган дека не е отво-

рена постапка за стечај или ликвидација, 

VIII - потврда дека нема правосилна пресуда со која е 
изречена мерка за безбедност-забрана за вршење дејност, 

IX - документ за регистрација за вршење на дејноста. 
Документите од ставките 2, 3, 7, 8 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
Г) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Техничката документација за ограничениот повик 

да се достави во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� како и бројот на ограничениот 
повик. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Отворањето ќе се одржи без присуство на понудува-
чите, во просториите на Министерството за одбрана ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје. 

Понудувачите документацијата да ја достават во архи-
вата на МО - ул. �Орце Николов�бб, Скопје од 8-11 часот, 
или преку пошта во рок од 16 дена од објавувањето во 
�Службен весник на РМ�. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во ут-
врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 

Набавувачот до квалификуваните понудувачи ќе дос-
тави писмено барање за поднесување на понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 
02/28 22 89 и 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Ми-
нистерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/11 

ФАЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ПРИБИРАЊЕ 
ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА  ПРЕТХОДНО  
УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧ 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
А) ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана на Република Македонија ул. �Орце Николов�бб, 
Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка: прибирање техничка 
документација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите (претквалификација), како можни носители 
за набавка на: 

2.1. Млеко стерилизирано во пакување 0,25 л. или 0,5 л, 
2.2. Кашкавал кравски-пита 5-7 кг, 
2.3. Сирење бело кравско пакувано во канти од 7-15 кг, 
Условите за набавка на стоките можат да се добијат во 

спецификацијата Список бр. 1 кој може да се добие во 
просториите на Министерството за одбрана соба 708, се-
кој работен ден од 11-13 часот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица кои вршат стопан-
ска дејност. 

4. Постапката на отворениот повик се спроведува сог-
ласно Законот за јавни набавки. 

 
Б) СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Набавувачот има потреба од претходно утврдување на 

подобност на понудувачите преку документација, кои би 
биле повикани да достават понуди за набавка на наведени-
те производи. 

 
В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Согласно член 38 од Законот за јавни набавки заинте-

ресираните понудувачи се должни да ја достават следната 
техничка документација во оригинални примероци или за-
верени кај нотар и тоа: 

I - техничко технолошки бонитет, 
II - економско-финансиски бонитет од Централниот 

регистар, 
III - потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
IV - расположива опрема и други физички капацитети, 
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V - менаџерска способност, 
VI - искуство и стручен кадар, 
VII - потврда од надлежен судски орган дека не е отво-

рена постапка за стечај или ликвидација, 
VIII - потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење дејност, 
IX - документ за регистрација за вршење на дејноста. 
Документите од ставките 2, 3, 7, 8 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
Г) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Техничката документација за ограничениот повик 

да се достави во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака �не отворај� како и бројот на ограниче-
ниот повик. Пликот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Отворањето ќе се одржи без присуство на понудува-
чите, во просториите на Министерството за одбрана ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје. 

Понудувачите документацијата да ја достават преку 
пошта или  во архивата на МО - ул. �Орце Николов�бб, 
Скопје од 8,30-11 часот, или преку пошта, во рок од 16 де-
на од објавувањето во �Службен весник на РМ�. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во ут-
врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 

Набавувачот до квалификуваните понудувачи ќе дос-
тави писмено барање за поднесување на понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 
02/28 22 89 и 28 21 67. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-пре-

чистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/16 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНА НАБАВКА 
Маргарин во пакување од 20 гр.................20.000 кгр. 
Бараниот производ по квалитет да одговара на Пра-

вилникот за квалитетот на маслата за јадење и маста од 
растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив 
сродни производи. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите правни и физички лица. 

Нема можност за поделба на набавката. 
Постапката на отворениот повик се спроведува соглас-

но Законот за јавни набавки. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- цена со пресметан Данок на додадена вредност, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло на маргаринот употребен во паку-

вањето, 
- рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документација во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар: 

1. документ за бонитет издаден од Централниот регистар, 
2. потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
3. доказ за техничка способност (список на главни ис-

пораки на стоки во последните две години, опис на тех-
ничките постројки со кои се врши пакување, посочување 
на технички лица задолжени за изработка и контрола), 

4. извод од регистрација на дејноста, 
5. доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација, 
6. доказ-извод од судска евиденција дека со правосил-

на пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана 
за вршење на дејност. 

Документите под бр. 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат пос-
тари од 6 (шест) месеци. 

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

- цена                                                                 40 %, 
- квалитет                                                          35 %, 
- начин и услови на плаќање                             5 %, 
- рок на испорака                                                5 %, 
- техничко технолошки можности                  15 %. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудите се доставуваат до Министерството за одбра-

на согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки-
пречистен текст најдоцна со 10.05.2002 година, или со 
предавање на понудите на комисијата на лице место на де-
нот на јавното отворање. 

Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и до-
кументи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат земе-
ни во предвид за разгледувањето. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
13.05.2002 година во 10 часот во просториите на Минис-
терството за одбрана. 

Претставниците на понудувачите се должни на јавното 
отворање на Комисијата да и предадат писмено овластување. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 
02/282-289 и 282-167. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 став 1 и член 33 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобноста 
(претквалификација) на понудувачите како можни но-
сители на набавка на:  

- опрема за јакострујни инсталации (галантерија и 
расветни тела) за објектот на Министерството за фи-
нансии (�Банка за надворешна трговија� Југобанка). 

1.3. На Ограничениот повик има право да достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејноста која е предмет на набавка. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на по-
нудувачи кои склучиле договор за деловно техничка 
соработка, но во тој случај секој од понудувачите е 
должен да ја достави потребната документација која 
задолжително треба да се приложи кон пријавата, а ко-
ја е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потре-

ба од претходно утврдување на подобноста на понуду-
вачите (претквалификација), преку документација врз 
основа на која ќе се оцени способноста на понудувачи-
те за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката-набавка на 
опрема за изведба на јакострујни инсталации (галанте-
рија и расветни тела) за објектот на Министерството за 
финансии (�Банка за надворешна трговија� Југобанка). 
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3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛО-
ЖИ КОН ПРИЈАВАТА 
Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-

ват документација согласно член 35 од Законот за јав-
ни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс). 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за 
изминатите 3 (три) години (Биланс на успех, Биланс на 
состојба и сл.). 

3.3. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположлива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- расположливи залихи од репроматеријали со кои 

располага понудувачот потребни за реализирање на на-
бавката (да се наведе видот, количината и вредноста); 

- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката. 
3.4. Економско-финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/98) и Правилникот за дополнување на Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 55/98). 
Документот за бонитет на странското правно и фи-

зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена постап-
ка за стечај-потврда од надлежен Основен суд), нé пос-
тара од шест месеци од денот на издавањето. 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција-уверение од надле-
жен Основен суд-Оддел за прекршоци) нé постаро од 
шест месеци од денот на издавањето. 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки нé постара 
од шест месеци. 

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е пред-
мет на набавката да биде заокружена). 

3.9. Список на изведени работи од ист вид во пос-
ледните 3 (три) години со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите (референтна 
листа). 

3.10. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна-
та стручност за изведување на работите кои се предмет 
на набавка (дипломи, сертификати и сл.). 

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната по-
нудена опрема е во согласност со стандардите на Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија. 

3.12. Рекламен, проспектен и друг вид на презента-
циски материјал. 
Бараните документи треба да бидат доставени во 

оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на изводот од судска регистрација на 
дејноста кој може да се достави како копија. 
Пријавата и потребната документација која задол-

жително треба да се приложи кон пријавата, а која е 
таксативно назначена во точката 3 од овој оглас треба 
да биде доставена на македонски јазик. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување на пријавите (документа-

цијата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот на Ограничениот повик бр. 5/02. 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат из-
работени според барањата на овој повик, како и оние 
кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат 
разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака �не отворај�, како и бројот на овој огра-
ничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви 
ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понуду-
вачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат 
да се достават преку пошта, на адреса: ул. �Даме Гру-
ев� бр. 14 или да се предадат во архивата на Минис-
терството за финансии на РМ (најдоцна до 15,00 часот 
секој работен ден). 
Дополнителни информации на тел. 112-158. 
 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набав-

ки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во АД Електростопанство на Македонија - 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-70/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ВЕТРОВКИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-70/2002 е 

АД �Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 

1.2.1. ветровки     кол..............................845 парчиња. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне од 
Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 7, секој ра-
ботен ден од 11-13 часот, при што треба да приложат до-
каз за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 
220401100169286, Македонска банка, корисник АД ЕСМ - 
Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака за Отворен повик 
бр. 01-70/2002. 

1.7. Информација на телефон: 02/149-158. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на опремата. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена како 
и фиксната вкупна вредност на целата понуда, (со сите да-
вачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки 
ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на 
набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан 
ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува берзански курс. 

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање, и тоа само еден начин недвосмислено дефини-
ран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
опремата. 
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2.5. Понудата мора да се однесува на целиот обем на 
набавката. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (документа-

ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот ре-

гистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Странско правно или физичко лице, треба да дос-

тави ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. 
Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкуп-
ното економско работење на странскиот понудувач во 
последните три години. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други давачки. 

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.7. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 

способност и тоа: 
3.7.1. Референтна листа на производителот за испора-

ки на ваков вид опрема во последните три години. 
3.7.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема од 

производителот или од независна контролна куќа. 
3.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат 

писмено овластување за учество на јавниот повик, во сог-
ласност со член 31, став 2, од Законот за јавни набавки. 

3.9.Целокупната документација треба да е оригинал 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 
6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
4.1. Цена     - 50 поени. 
4.2. Начин на плаќање    - 30 поени. 
4.3. Рок на испорака    - 20 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки. 
5.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да достави 

и еден урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај дос-

тавениот сертификат, изврши контрола на квалитетот на 
понудениот урнек. 

5.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса АД �Електростопанство на Македони-
ја�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 
9, 1000 Скопје, или на лице место на тендерот. 

5.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 20.05.2002 
во 11 часот, во просториите на АД �Електростопанство на 
Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, стара згра-
да, подрумска сала за состаноци, во присуство на овласте-
ните претставници на понудувачите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок; оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација нема да се разгледуваат. 

 
                                              Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки-
пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Елек-
тростопанство на Македонија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-99/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-99/2002 

е АД  �Електростопанство на Македонија�-Скопје, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за: реализација на истражни работи (втора фаза на хид-
рогеолошки истражувања), кои ќе се извршуваат на 
просторот на наоѓалиштето за јаглен �Брод-Гнеотино� 
во РЕК Битола. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. Постапката на повикот се спроведува со 
Отворен повик согласно Законот за јавни набавки. 

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во Специ-

фикација на работите-II фаза на хидрогеолошките ис-
тражувања во наоѓалиштето �Брод-Гнеотино�, која 
претставува тендер документација. 

2.2. Подигање на тендерската документација и увид 
во останатата документација се врши во РЕК Битола-
Новаци, Сектор за развој и инвестиции. 
Контакт телефони: за технички дел 047/282-459; 

047/206-278; комерцијален дел 02/149-155. 
2.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 

на набавката-не е дозволена делумна понуда. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи на работите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и  
вкупни цени за секоја позиција од тендер документаци-
јата, како и вкупната вредност на целата понуда (со си-
те давачки согласно член 54 став 3 од ЗЈН), на паритет 
ДДП РЕК Битола, изразена во МКД и со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута.  
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

3.4. Понудата треба да има рок за завршување на 
работите, како и динамички план за реализација за се-
која поединечна позиција. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност.  
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН.  
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар.  
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Доколку 
понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски 
извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна ин-
ституција дека не е во обврска да изготвува ревизорски 
извештај и во исто време доставува друг соодветен доку-
мент за својата економска и финансиска способност, из-
даден од соодветна институција. 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 24 од 
ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност (член 25) и тоа:  

- референтна листа своја и на евентуалните подиз-
ведувачи за завршени, вакви или слични работи во пос-
ледните 10 години, 

- спецификација на опремата која ќе биде ангажира-
на во реализацијата на теренските и лабораториските 
испитувања, 

- доказ за кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии  верни на оригиналот и нé постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (член 25 од ЗЈН) 
5.1. Цена        40 поени, 
5.2. Квалитет (точка 4.4.)  30 поени, 
5.3. Начин и услови на плаќање      20 поени, 
5.4. Рок на изведба       10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД  �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
27.05.2002 година, во 11,00 часот, во просториите на 
АД  �Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат.  

      Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки Ос-

новниот суд во Струга, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Основен суд  од Струга. 
1.2. Предмет на набавката 
Изведба на надградба за една катна висина (до фаза 

карабина на објектот - зграда на Основен суд од Струга. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и количините на работите се дадени во тендер-

документацијата која заинтересираните понудувачи може да 
ја подигнат во Основниот суд-Струга во период од 8,00 до 
14,00 часот секој работен ден со уплата на износ од 2.500,00 
денари во готово на благајната на Основен суд од Струга. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања прило-

жени во тендер-документацијата на соодветни места за 
пополнување. 

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни  цени за 
секоја позиција во приложениот предмер на работите и 
вкупната вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во дена-
ри. 

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите назна-
чени во тендер-документацијата за реализација на објек-
тот. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПОНУ-

ДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот, 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централниот 

регистар-оригинал или заверен од нотар, 
4.3. Техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци 

како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација и не му е изречена мерка забрана за врше-
ње на дејност, 

4.5. Уверение од Управата за приходи за платени да-
вачки и придонеси. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
5.1. Цена......................................................40 бодови, 
5.2. Рок на изведување...............................30 бодови, 
5.3. Начин на плаќање................................10 бодови, 
5.4. Техничка и кадровска опременост....10 бодови, 
5.5. Референцна листа................................10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од 

Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од де-

нот на последното објавување во јавните гласила. 
6.3. Понудите се доставуваат по пошта или лично на 

адреса на набавувачот. 
6.4. Во секој случај понудите треба да бидат предаде-

ни до набавувачот најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат до денот и часот на 

јавното отворање нема да се разгледуваат. 
7.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

присуство на овластени лица на понудувачите во сала 1 на 
Основен суд Струга. За терминот за јавното отворање за-
интересираните понудувачи ќе бидат дополнително извес-
тени при подигањето на тендерската документација. До-
полнителни информации може да се добијат на тел. 070-
304-087, или на приемното одделение во судот. 

Комисија за јавни набавки 
__________________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА 
 

1. ДОО �ЗЛЕТОВО-САСА� - Скопје 
- дејност - трговија на големо со непрехранбени 

производи; 
- број на вработени - 19 (состојба 1996); 
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- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 
10.778 ЕВРА, што претставува 5,72% од главнината на 
друштвото; 

Понудите за купување на удели во писмена форма се 
доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на 
Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �понуда�, 
назив на претпријатието за кое се однесува понудата, име 
на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за прав-
ни субјекти), а за физичките лица и матичен број од лична 
карта. 

- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 1.078 ЕВРА. 
 
2. ДОО �УНИВЕРЗАЛ 4� - Кавадарци 
- дејност - производство на мебел од дрво; Понудата треба да содржи: 
- број на вработени - 3 (состојба 1994); - Вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- за продажба: удел со вредност од 4.674 ЕВРА, што 

претставува 23,18% од главнината на друштвото; 
- Износот на средства што купувачот е подготвен да го 

плати; 
- максимален дисконт: 50%. - Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- минимална продажна цена на уделот: 2.337 ЕВРА. - Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
 - Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
3. ДОО �РИСТО РАВАНОВСКИ� - Скопје - Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на ра-

ти). - дејност - завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништвото; Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен 

пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% од про-
дажната цена на уделот. 

- број на вработени - 17 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел со вредност од 1.314 ЕВРА, што 

претставува 30,00% од главнината на друштвото; Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
- максимален дисконт: 0%. Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предвиден 
со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 

 
4. ДОО Ветеринарна станица �НАПРЕДОК� Елена и 

др. - Гевгелија жиро-сметка на Агенцијата: 
- дејност - земјоделски услуги за сточарство; Број:                                            240-0100000350-94 
-  број на вработени - 16 (состојба 1998 година); Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 
- за продажба: удел со вредност од 5.478 ЕВРА, што 

претставува 5.36% од главнината на друштвото; 
Единствен матичен број:                 4030993262472 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: - максимален дисконт: 0%. 
 Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. 

�Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410 1000 Скопје. 5. ДОО �ТЕХНОВЕТ� - Ветеринарна станица - Крато-
во Неуредните и неблаговременo доставените понуди не-

ма да бидат предмет на разгледување. - дејност - земјоделски услуги за сточарство; 
- број на вработени - 4 (состојба 1997 година); Лицата заинтересирани за набавка на информативниот 

пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот мо-
же да го купат во Агенцијата секој работен ден од 800- 1500 
часот по цена од 1.000,00 денари. 

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 2.343 
ЕВРА, што претставува 13,00% од главнината на друш-
твото; 

- максимален дисконт: 90%.  
- минимална продажна цена на уделот: 234 ЕВРА Комисија за јавни набавки 
  
6. ДОО �ЕСТЕТИКА� - Скопје 

С О Д Р Ж И Н А 
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- дејност - завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништво; 

- број на вработени - 39 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел со вредност од 31.315 ЕВРА, што 

претставува 54,85% од главнината на друштвото; 
- Максимален дисконт: 0%. 
 
7. ДОО �ОПАЛИТ� - Чешиново, Кочани 
- дејност - производство на други неметални минера-

ли; 
- број на вработени - 120 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

304.219 ЕВРА, што претставува 85,00% од главнината на 
друштвото, 

- максимален дисконт: 0%, 
 
8. ДОО �ВИНАЛ� - Штип 
- дејност - производство на вински дестилат, вињак и 

ракија од вино; 
- број на вработени - 124 (состојба 1997 година); 
- за продажба: удел со вредност од 3.112.099 ЕВРА, 

што претставува 92,83% од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 311.210 ЕВРА. 
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