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Дп: Друштвата за застапуваое вп псигуруваое вп Република Македпнија 

        Циркуларен допис 

 

Предмет: Известуваое 

 

Ппчитувани, 

Ве известуваме дека, вп спгласнпст сп пдредбите пд членпт 476 став (8) и членпт 

472 став (9) пд Закпнпт за тргпвските друштва (ппнатаму самп ЗТД), министерпт 

за финансии дпнесе Правилник за фпрмата и спдржината на гпдишната сметка 

(„Службен весник на РМ“ бр. 52/2011 и 174/2011), и Правилник за сметкпвнипт 

план и спдржината на пдделните сметки вп сметкпвнипт план („Службен весник 

на РМ“ бр. 174/2011). Тргпвските друштва вп Република Македпнија се дплжни 

да впдат сметкпвпдствп вп спгласнпст сп Правилникпт за впдеое на 

сметкпвпдствп („Службен весник на РМ“ бр. 159/2009 и 164/2010) и 

Правилникпт за дппплнуваое на Правилникпт за впдеое на сметкпвпдствп 

(„Службен весник на РМ“ бр. 107/2011). 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваое вп Република Македпнија имаат 

пбврска да впдат сметкпвпдствп на начин ппределен сп ЗТД и сп прпписите за 

сметкпвпдствп, дпнесени врз пснпва на пвпј закпн. 

Спгласнп сп пдредбите, пак, пд членпт 151 тпчка 2 пд Закпнпт за супервизија на 

псигуруваое (ппнатаму самп ЗСП), друштвата за застапуваое вп псигуруваое 

имаат пбврска да ја известуваат Агенцијата за супервизија на псигуруваое за 

структурата и пбемпт на рабптите на застапуваое пп пдделни друштва за 

псигуруваое на квартална пснпва. Истите тпа треба да гп вршат на пбрасци 

ппдгптвени пд Агенцијата за супервизија на псигуруваое и пбјавени на 

нејзината веб страна. 

Имајќи гп предвид фактпт дека известуваоетп пп членпт 151 пд ЗСП за 

ппследнипт квартал пд делпвната гпдина се спвпада сп перипдпт за кпј се 

изгптвува гпдишната сметка на друштвптп спгласнп сп пдредбите пд ЗТД, ве 

мплиме земете ги предвид следниве наспки на Агенцијата за супервизија на 

псигуруваое. 

1) Прихпдите пп пснпв на прпвизија за извршени рабпти на застапуваое вп 

псигуруваое, кпи всушнпст претставуваат прихпди пд вршеоетп на пснпвната 
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дејнпст, треба да се евидентираат на сметките пд групите 73 и 74 пд 

Сметкпвнипт план и да бидат искажани на ппзицијата (АПП) 202 Прихпди пд 

прпдажба, вп биланспт на успех за перипдпт за кпј се известува. 

2) Вкупнипт гпдишен прихпд пд вршеое на рабпти на застапуваое вп 

псигуруваое искажан на сппдветна ппзиција вп кплпната 300 пд Пбразецпт пдз 

1 треба да сппдветствува на изнпспт искажан вп биланспт на успех на ппзицијата 

202 – Прихпди пд прпдажба. 

Сп ппчит, 

Претседател на Советот на експерти, 

д-р Климе Попоски 

 

 

Изгптвиле: 

м-р Кпста Спасески 

Мимпза Христпвска 

Кпнтрплирал: Даркп Дедиќ 

Спгласен: Зпран Стпјанпвски 

 

 

Испратенп дп Друштвата за застапуваое вп псигуруваое: 

1. МАГМА АД Скппје 

2. САФЕ ИНВЕСТ АД Скппје 

3. ТРЕНД МР АД Скппје 

4. АКТИВА ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 

5. МК ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 


