
 

  

 

 

 

 

Дп: Друштвата за псигуруваое вп Република Македпнија 

        Циркуларен допис 

 

Предмет: Известуваое 

 

Ппчитувани, 

Врз пснпва на членпт 122 став (1) тпчка 4) пд Закпнпт за супервизија на 

псигуруваое (“Службен весник на РМ” бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/02, 88/05, 

79/07, 08/08, 88/08, 56/09 и 67/10), Спветпт на експерти на Агенцијата за 

супервизија на псигуруваое дпнесе Правилник за метпдпт за вреднуваое на 

ставките пд Биланспт на спстпјба и изгптвуваое на делпвните биланси 

(“Службен весник на РМ” бр.169/10), сп примена пд 1 јануари 2011 гпдина. 

Спгласнп член 2 став (2) пд пвпј Правилник, Спветпт на експерти на Агенцијата 

дпнесе Правилник за фпрмата и спдржината на Извештајпт за вреднуваое на 

ставките вп Биланспт на спстпјба (“Службен весник на РМ” бр.67/11), сп 

примена пд втпр квартал 2011 гпдина. 

Вп наспка на ппјаснуваое на некпи пдредби пд гпренаведените Правилници и 

сппдветнп и тпчнп пппплнуваое на Извештаите за вреднуваое на ставките на 

биланспт на спстпјба кпи друштвата за псигуруваое имаат закпнска пбврска да 

ги изгптвуваат и дпставуваат дп Агенцијата, Ве известуваме при примена на 

гпренаведените Правилници и спставуваое на Извештаите да ги имате предвид 

следниве укажуваоа на Агенцијата: 

- Спгласнп член 2 став (2) пд Правилникпт за метпдпт за вреднуваое на 

ставките пд Биланспт на спстпјба и член 1 став (2) пд Правилникпт за 

фпрмата и спдржината на Извештајпт за вреднуваое на ставките вп 

Биланспт на спстајба, друштвата за псигуруваое се дплжни за спстпјбата 

и вреднуваоетп на ставките пд Биланспт на спстпјба (Извештајпт за 

финансиска спстпјба) да спставуваат Извештај за спрпведуваое на пвпј 

правилник (пбрасци: ВС-1(н.п), ВС-1(ж.п.) и ВС-2) сппред 

сметкпвпдствената спстпјба на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 

декември вп текпвната гпдина, пднпснп  гпренаведенипт Извештај, 

друштвата за псигуруваое гп спставуваат врз пснпва на ппдатпците пд 

свпите делпвни книги, на ист начин какп и при спставуваое на 

финансиските извештаи. Штп значи спстпјбата прикажана вп Извештајпт  



 

  

 

 

 

 

 

треба да пдгпвара на сметкпвпдствената спстпјба на сппдветните ставки. 

(на пример: прикажаната спстпјба на сегашна вреднпст на ппбаруваоата 

пп пснпв на премија вп пбразецпт ВС-1 (н.п.) и ВС-2 (ж.п.) треба да се 

спвпада сп АПП 055 (Ппбаруваоа пд неппсредни рабпти на псигуруваое) 

пд Биланспт на спстпјба. Разликата ппмеду ппчетната спстпјба на 

исправката на вреднпст и спстпјбата на исправката на вреднпст на 

ппбаруваоата пп пснпв на премија за псигуруваое на датумпт на 

известуваое прикажана вп ВС-2 треба да се спвпада сп АПП 274 пд 

Биланспт на успех); 

 

- Исправката на вреднпст на ппбаруваоата пд правни лица прптив кпи е 

ппкрената стечајна ппстапка се врши вп изнпс пд 100% пд изнпспт на 

ваквите ппбаруваоа, без пглед на перипдпт на дпцнеое вп 

испплнуваое на пбврската пд страна на дплжникпт и без пглед дали 

стечајната ппстапка била ппкрената пред или ппсле 31.12.2010 гпдина; 

 

- Спгласнп член 3 пд Правилникпт за фпрмата и спдржината на Извештајпт 

за вреднуваое на ставките пд Биланспт на спстпјба, друштвата за 

псигуруваое се дплжни да спставуваат и да дпставуваат дп Агенцијата 

ппсебни пбрасци – Извештај (ВС-1(н.п.), ВС-1(ж.п.) и ВС-2) за 

ппбаруваоата чиј датум на дпспеваое е вп перипдпт дп 31 декември 

2010 гпдина, вреднувани вп спгласнпст сп член 8 пд Правилникпт за 

вреднуваое, и ппсебни пбрасци - Извештај (ВС-1(н.п.), ВС-1(ж.п.) и ВС-2) 

за ппбаруваоата чиј датум на дпспеваое е вп перипдпт ппсле 31.12.2010 

гпдина. 

Гпренаведените укажуваоа, друштвата за псигуруваое треба да ги имаат 

предвид при спставуваое на Финансиските извештаи и Извештајпт за 

вреднуваое на ставките пд Биланспт на спстпјба, сп спстпјба на 31.12.2011 

гпдина. 

 

Сп ппчит, 

                                        Претседател на Спветпт на експерти, 

                                           д-р Климе Ппппски 

 

              

 



 

  

 

   

 

Испратенп дп Друштвата за псигуруваое: 

1. АД за псигуруваое и репсиуруваое КЈУБИ МАКЕДПНИЈА Скппје 
2. АД за псигуруваое ТРИГЛАВ Скппје 
3. АД за псигуруваое САВА Скппје 
4. АД за псигуруваое ЕВРПИНС Скппје 
5. АД за псигуруваое ВИНЕР -Виена Иншуренс Груп Скппје 
6. АД за псигуруваое ЕУРПЛИНК Скппје 
7. Друштвп за псигуруваое ИНСИГ - МАКЕДПНИЈА АД Скппје 
8. АД за псигуруваое УНИКА – Скппје 
9. Наципнална групација за псигуруваое ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА АД 

СКППЈЕ 
10. Друштвп за псигуруваое АЛБСИГ АД Скппје 
11. Друштвп за псигуруваое КРПАЦИА ПСИГУРУВАОЕ- НЕЖИВПТ  Скппје 
12. АД за псигуруваое на живпт КРПАЦИА ПСИГУРУВАОЕ  Скппје 
13. АД за псигуруваое на живпт ГРАВЕ Скппје 
14. АД за псигуруваое  на ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скппје 
15. АД за псигуруваое на живпт УНИКА Лајф Скппје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


