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Врз пснпва на член 158 – т, упчка 1), а вп врска сп член 112 суав (1) пд Закпнпу за 
супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 
33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за 
супервизија на псигуруваое, дпнесe 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ППТРЕБНАТА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДПБИВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА РАБПТА КАКП ПВЛАСТЕН АКТУАР 

 

Ппшти пдредби 

Член 1 

(1) Сп пвпј Правилник се прппишува ппуребнауа дпкуменуација за дпбиваое дпзвпла за 
рабпуа какп пвласуен акууар пд сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп 
науампшнипу уексу: Агенцијауа) спгласнп Закпнпу за супервизија на псигуруваое. 

 

Пптребна дпкументација кпја се прилпжува кпн бараоетп за дпбиваое на дпзвпла  за рабпта 
какп пвластен актуар 

Член 2 

(1) За издаваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар дп Агенцијауа се дпсуавува бараое 
за дпбиваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар на сппдвеунипу прппишан пбразец даден 
вп Прилпг 1  пд  пвпј Правилник. 

(2) Кпн бараоеуп пд суав (1) на пвпј член лицеуп ја дпсуавува и следнауа дпкуменуација: 

1. диплпма или уверение за завршенп виспкп пбразпвание; 
2. уверение за пплпжен суручен испиу ппуребен за рабпуа какп пвласуен акууар; 
3. Ппуврда за суекнауп еднпгпдишнп рабпунп искусувп вп пбласуа на псигуруваоеуп или 

супервизија на псигуруваоеуп; 
4. уверение за непсудуванпсу издаденп пд надлежен судски прган вп Република 

Македпнија; 
5. изјава дека лицеуп не извршувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсуи 

вп друшувп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е пувпрена суечајна 
ппсуапка; 

6. изјава дека на лицеуп не му е пдземена дпзвплауа за рабпуа какп пвласуен акууар;  
7. дпказ за плауен надпмесупк за издаваое дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар 

спгласнп Тарифникпу на Агенцијауа; 
8. лична каруа или паспш на увид. 

 

Фпрма на дпставуваое на дпкументација 

Член 3 

(1) Дпкуменуацијауа пд член 2  суав (2) пд пвпј Правилник, кпја се дпсуавува кпн бараоеуп за 
издаваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар, уреба да биде вп пригинал или кппија 
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заверена кај пвласуенп лице (нпуар).  Дпкплку дпкуменупу шуп уреба да се дпсуави е на друг јазик, 
заеднп сп пригиналпу пднпснп нпуарски заверенауа кппија се дпсуавува и превпд на македпнски 
јазик, преведен пд пвласуен судски преведувач и заверен кај пвласуенп лице (нпуар). 

(2) Сиуе дпкуменуи, ппуврди и изјави кпи се дел пд дпкуменуацијауа кпја се дпсуавува кпн 
бараоеуп за издаваое дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар, спгласнп упчкиуе 4, 5 и 6 пд член 2 
суав (2) пд пвпј правилник, не смеау да бидау ппсуари пд шесу месеци пред денпу на 
ппднесуваоеуп на бараоеуп за издаваое на дпзвплауа. 

(3) Агенцијауа гп разгледува бараоеуп за издаваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар 
пд член 2 суав (1) пд пвпј Правилник сп кпмплеуна дпкуменуација. Ппд кпмплеуна дпкуменуација 
се ппдразбира дпкуменуацијауа прппишана сп член 2 суав (2) пд пвпј Правилник. 

 
Пдлучуваое пп бараоетп за  дпбиваое дпзвпла за рабпта какп пвластен актуар 

Член 4 

(1) При пдлучуваоеуп пп бараоеуп пд член 2 суав (1) пд пвпј Правилник, Агенцијауа пценува 
дали лицеуп ги испплнува услпвиуе предвидени вп Закпнпу за супервизија на псигуруваое.  

(2) Врз пснпва на пценкауа пд суав (1) на пвпј член, Агенцијауа дпнесува решение за издаваое 
на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар вп рпк пд  два месеци пд денпу на ппднесуваое на 
бараоеуп сп кпмплеуна дпкуменуација спгласнп член 224 суав (2) пд  Закпнпу за супервизија на 
псигуруваое. 

Завршни пдредби 

Член 5 

(1) Агенцијауа ќе впди регисуар на лица кпи имаау дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар, 
какп и на лица на кпишуп им е пдземена дпзвплауа за рабпуа какп пвласуен акууар. 

Член 6 

(1) Овпј Правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп “Службен весник на 
Република Македпнија”. 

 

 

 

 

 

 

Бр.0201-2897/3 

11.08.2011 гпдина 

    Скппје 

Претседател на Спветпт на експерти, 

д-р Климе Ппппски 
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Прилпг 1 

 
БАРАОЕ 

ЗА ДПБИВАОЕ  НА ДПЗВПЛА ЗА РАБПТА КАКП ПВЛАСТЕН АКТУАР 
 

Име и презиме на барауелпу:   

Дауум и месуп на радаое:   

Брпј на лична каруа:   

Државјансувп:   

Адреса на живееое (пд л.к):   

Тел:   

Факс:   

E-mail:   

Занимаое:   

Суепен и назив на суручна ппдгпупвка:    

Врабпуен:   

 

Јас___________________________________________________(име и презиме на физичкпуп лице) изјавувам, 

ппд целпсна мпрална, мауеријална и кривична пдгпвпрнпсу дека: 

 

1) ппдаупциуе и инфпрмацииуе шуп ги спдржи пва бараое, какп и целауа дпкуменуација кпја ја 
дпсуавувам кпн бараоеуп за дпбиваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар, се упчни и не 
спдржау фалсификувани ппдаупци и дпкуменуи. 

2) вп случај на прпмена на мпиуе лични (вп кпи се спдржау и адресни) ппдаупци вп рпк пд 3 (ури) рабпуни 
дена пд насуануваоеуп на прпменауа ќе ја извесуам Агенцијауа. Вп спрпуивнп, секпја дпсуава пд сурана 
на Агенцијауа дп барауелпу ќе се смеуа дека е уреднп извршена на адресауа наведена вп пријавауа. 

3) ќе пбезбедам ппчиууваое на дпнесениуе закпнски и ппдзакпнски акуи и супервизпрскиуе суандарди пд 
сурана на Агенцијауа, спрпведуваое на меркиуе изречени пд сурана на Агенцијауа и ќе ги дпсуавам сиуе 
ппдаупци и инфпрмации ппбарани пд сурана на Агенцијауа за вршеое ефикасна супервизија.   

Спгласен/на сум мпиуе лични ппдаупци наведени вп пва бараое да бидау регисурирани, пбрабпуувани, 

ажурирани и пбјавувани за ппуребиуе на Агенцијауа. Заппзнаен/на сум дека ппдаупциуе наведени вп пва 

бараое се зашуиуени спгласнп Закпнпу за зашуиуа на личниуе ппдаупци и исуиуе ќе се кприсуау спгласнп 

важечкауа закпнска регулауива. 

 

Вп Скппје на ______________ гпдина     

Пптпис на барателпт________________________________ 


