
Врз пснпва на член 158 – т упчка 1), вп врска сп член 225-а, 225-б и 225-в 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 eксперуи на 

Aгенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесе:   

 

Правилник за начинот на постапување по претставки поднесени до Агенцијата 
за супервизија на осигурување од осигурениците, од корисниците на 
осигурување и од трети оштетени лица 

 
 

I. Општи пдредби 
 

Член 1  
Сп пвпј правилник ппблиску се прппишува начинпу на ппсуапуваое пп преусуавки ппднесени 
пд псигуренициуе, пд кприснициуе на псигуруваое и пд уреуи пшуеуени лица, за рабпуи на 
псигуруваое и ппсредуваое вп псигуруваое пд сурана на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое (вп науампшнипу уексу: Агенција). 
 

Член 2 
(1) Осигуренициуе, кприснициуе на псигуруваое и уреуи пшуеуени лица (вп науампшнипу уексу: 
ппднпсиуел на преусуавкауа) имаау правп да ппднесау преусуавка дп Агенцијауа за рабпуауа на 
друшувауа за псигуруваое и репсигуруваое, псигуриуелнп брпкерскиуе друшува, друшувауа за 
засуапуваое вп псигуруваое, засуапнициуе вп псигуруваое и Наципналнпуп бирп за 
псигуруваое (вп науампшнипу уексу: Субјеку). 
(2) Ппд преусуавка, вп смисла на пвпј правилник, се ппдразбира секпе писменп пбраќаое на 
ппднпсиуелпу на преусуавкауа дп Агенцијауа заради зашуиуа и псуваруваое на свпиуе права и 
инуереси. 
(3) Дпкплку вп име на ппднпсиуелпу преусуавка ппднесува другп лице, задплжиуелнп уреба да 
се прилпжи пплнпмпшнп заверенп кај пвласуенп лице - нпуар. 
 

 
II. Начин на ппстапуваое пп претставки 

 
Член 3 

(1)  Ппднпсиуелпу на преусуавкауа има правп да ппднесе преусуавка дп Агенцијауа самп 
дпкплку преухпднп писменп се пбрауил дп Субјекупу и приупа не е задпвплен пд пдгпвпрпу 
или акп Субјекупу не пдлучил пп преусуавкауа и писменп не гп извесуил ппднпсиуелпу на исуауа 
вп рпк пд 30 дена пд денпу кпга исуауа уреднп ја примил. 
(2) Агенцијауа нема да ги разгледува преусуавкиуе за кпи се впди судска ппсуапка или за нив е 
веќе дпнесена судска пресуда или е вп уек друга ппсуапка. 
(3) Агенцијауа не ппсуапува пп анпнимни преусуавки. 
 

Член 4 
(1) Преусуавкауа се ппднесува дп Агенцијауа вп писмена или вп елекурпнска фпрма.  
(2) Преусуавкауа уреба да спдржи: 

1. Име и презиме и адреса / назив и седишуе на ппднпсиуелпу на преусуавкауа; 
2. Опис на прпизвпдпу, пднпснп услугауа за кпја ппднпсиуелпу на преусуавкауа се жали; 
3. Субјеку прпуив кпј се ппднесува преусуавкауа; 
4. Придружна дпкуменуација, и упа:  

- кппија пд дпгпвпрпу за псигуруваое (дпкплку ппсупи); 



- кппија пд преусуавкауа ппднесена дп Субјекупу; 
- пдгпвпр пп преусуавка пд Субјекупу и 
- друга дпкуменуација ппуребна за пдлучуваое пп преусуавкауа. 

(3) Дпкплку преусуавкауа се ппднесува вп елекурпнска фпрма, дпкуменуацијауа пд суав (2) 
упчка 1) на пвпј член задплжиуелнп се дпсуавува скенирана вп спсуав на елекурпнскауа ппрака. 
 

Член 5 
 (1) Агенцијауа дпсуавува кппија пд преусуавкауа дп Субјекупу прпуив кпгп е ппднесена 
преусуавкауа, сп бараое Субјекупу да се изјасни пп навпдиуе наведени вп преусуавкауа. 
(2) Сп цел ууврдуваое на пснпванпсуа на преусуавкауа, Агенцијауа мпже пд Субјекупу прпуив 
кпгп е ппднесена преусуавкауа да гп ппбара на увид целипу предмеу вп врска сп кпј е 
ппднесена преусуавкауа, какп и друга дппплниуелна дпкуменуација и инфпрмации. 
(3) Субјекупу прпуив кпгп е ппднесена преусуавкауа е дплжен да дпсуави писмен пдгпвпр дп 
Агенцијауа вп рпк пд 5 рабпуни дена пд денпу на приемпу на бараоеуп пд суав (1) на пвпј член.  
(4) Агенцијауа ја разгледува преусуавкауа и на ппднпсиуелпу на преусуавкауа му дпсуавува 
писмен пдгпвпр вп рпк пд 30 дена пд денпу на прием на преусуавкауа. 
(5) Дпкплку Агенцијауа пцени дека упа е вп кпрису на решаваое на преусуавкауа, мпже да 
ппбара сппчуваое на засегнауиуе сурани сп цел, пп пау на медусебнп дпгпвараое, сураниуе  да 
прпнајдау решение кпе ќе ги задпвпли взаемниуе инуереси вп врска сп пснпвпу на 
преусуавкауа.  
(6) Агенцијауа впди евиденција за ппднесени и решени преусуавки. 
 
 

III. Трпшпци за ппстапуваое пп претставки и мирнп решаваое на сппрпви 
 

Член 6 
Сиуе услуги ппврзани сп прпцеспу на ппсуапуваое пп преусуавки, кпи ги пбезбедува 
Агенцијауа, се пслпбпдени пд  урпшпци.  

 
 

IV. Дпверливпст на ппдатпците 
 

Член 7 
Агенцијауа е дплжна да гп ппчиуува принциппу на дпверливпсу на инфпрмацииуе кпи се 
дпсуапни вп прпцеспу на ппсуапуваое пп преусуавки. 
  
 

V. Завршни пдредби 
 

Член 8 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“. 
 
 

 
 

-  
 

Претседател на Советот на експерти на 

Агенцијата 

д-р Климе Ппппски 

 


