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Врз пснпва на членпу 158-т упчка 1) и членпу 74 упчка 8) 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), Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија 
на псигуруваое дпнесe 
 
 

ПРАВИЛНИК  
за метпдпт за пресметка на кпефициентпт на ликвиднпст и  

минималната ликвиднпст 
 
 

I. Општи пдредби 
Член 1 

 
Сп пвпј правилник ппблиску се прппишува: 
 

1. Меупдплпгијауа за пресмеука на кпефициенупу на ликвиднпсу и минималнауа 
ликвиднпсу шуп друшувауа за псигуруваое и/или репсигуруваое (вп 
ппнауампшнипу уексу: друшува за псигуруваое) се дплжни да ја применуваау вп 
управуваоеуп сп ликвиднпсуа пд членпу 103 пд Закпнпу за супервизија на 
псигуруваое (вп ппнауампшнипу уексу: Закпнпу); 

2. Планираоеуп на пчекуваниуе приливи и пдливи на парични средсува, редпвна 
кпнурпла на ликвиднпсуа и усвпјуваое на мерки за спречуваое или пусурануваое 
на причиниуе за неликвиднпсу спгласнп сп пдредбиуе пд член 103 суав (2) и (3) пд 
Закпнпу; и 

3. Спдржинауа, начинпу и рпкпвиуе на извесууваое дп Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое (вп ппнауампшнипу уексу: Агенцијауа). 

 
Член 2 

 
(1) Органпу на управуваое на друшувпуп за псигуруваое е дплжен да дпнесе инуерен аку 
сп кпј деуалнп ќе гп прппише начинпу на управуваое сп ликвиднпсуа, при шуп ќе пдреди 
сурауегија и пплиуика на друшувпуп за псигуруваое за управуваое сп ликвиднпсуа вп 
вппбичаени и вп впнредни пкплнпсуи. 
 
(2) Органпу на управуваое на друшувпуп за псигуруваое е дплжен да впсппсуави 
прганизаципна сурукуура, сисуем на внаурешна кпнурпла, какп и сисуем на управуваое сп 
инфпрмацииуе, кпи ќе се применуваау за мереое, следеое, кпнурпла и извесууваое за 
ликвиднпсуа. 
 
(3) Органпу на управуваое на друшувпуп за псигуруваое е дплжен да дпнесе план сп 
мерки за спречуваое, пднпснп пусурануваое на причиниуе за неликвиднпсу. 

 
Член 3 

 
(1) Друшувпуп за псигуруваое е дплжнп на редпвна пснпва да ги планира пчекуваниуе 
(извесни и неизвесни) приливи и пдливи на парични средсува. За уаа цел, друшувпуп е 
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дплжнп да ппдгпувува месечни планпви на пчекувани приливи и пдливи на парични 
средсува. 
 
(2) Друшувпуп за псигуруваое ги ппдгпувува планпвиуе пд суав (1) пд пвпј член врз пснпва 
на ппдаупциуе пд свпјауа делпвна евиденција. 
 
 

II. Начин на пресметка на кпефициентпт на ликвиднпст 
Член 4 

 
(1) Кпефициенупу на ликвиднпсу е ппказауел кпј гп преусуавува пднпспу ппмеду ликвидниуе 
средсува и дпспеаниуе пбврски, пднпснп пбврскиуе кпи наскпрп ќе дпспеау. 
 
(2) Ликвидни средсува се следниуе средсува сп кпи распплага друшувпуп за псигуруваое: 

- парични средсува вп банка и вп благајна; 
- деппзиуи пп видуваое; 
- прпчени деппзиуи дпкплку дпспеваау вп наредниуе седум дена, пднпснп мпжау да 

се пуппвикаау вп наредниуе седум дена; и 
- харуии пд вреднпсу кпи дпспеаваау вп рпк пд седум дена. 

 
(3) Дпспеани пбврски на друшувпуп за псигуруваое се oбврскиуе пд неппсредни рабпуи на 
псигуруваое, пбврски пп пснпв на рабпуи на сппсигуруваое и репсигуруваое (пасивнп 
сппсигуруваое/репсигуруваое), пбврски пп пснпв на учесувп вп надпмесу на шуеуи пд 
рабпуи на сппсигуруваое и репсигуруваое, пбврски за прпвизија пп пснпв на рабпуи на 
засуапуваое и ппсредуваое вп псигуруваоеуп и псуанауи пбврски пд неппсредниуе рабпуи 
на псигуруваое, пбврски пп пснпв на влпжуваоа, пбврски спрема врабпуениуе и псуанауи 
пбврски кпи дпспеале на денпу за кпј се пресмеуува кпефициенупу на ликвиднпсу. 
 
(4) Обврски на друшувпуп за псигуруваое кпи наскпрп ќе дпспеау се oбврскиуе пд 
неппсредни рабпуи на псигуруваое, пбврски пп пснпв на рабпуи на сппсигуруваое и 
репсигуруваое (пасивнп сппсигуруваое/репсигуруваое), пбврски пп пснпв на учесувп вп 
надпмесу на шуеуи пд рабпуи на сппсигуруваое и репсигуруваое, пбврски за прпвизија пп 
пснпв на рабпуи на засуапуваое и ппсредуваое вп псигуруваоеуп и псуанауи пбврски пд 
неппсредниуе рабпуи на псигуруваое, пбврски пп пснпв на влпжуваоа, пбврски спрема 
врабпуениуе и псуанауи пбврски кпи ќе дпспеау вп рпк пд седум дена. 
 
(5) Ликвидни средсува вп смисла на пдредбиуе пд суав (2) пд пвпј член не се смеуаау 
харуииуе пд вреднпсу сп кпи не се ургува на регулирани финансиски пазари и за кпи е 
уешкп да се пдреди пазарнауа вреднпсу. 
 
(6) Ликвидни средсува вп смисла на пдредбиуе пд суав (2) пд пвпј член не се смеуаау 
харуииуе пд вреднпсу кпи се класифицирани какп харуии пд вреднпсу кпи се чуваау дп 
дпспеваое, псвен дпкплку исуиуе се дпспеани, пднпснп дпспеваау вп наредниуе седум 
дена. За целиуе на пресмеууваое на кпефициенупу на ликвиднпсу друшувпуп за 
псигуруваое уреба да ги вреднува и искажува пвие средсува пп пбјекуивна вреднпсу. 
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(7) За пбврски вп смисла на пдредбиуе пд суав (3) и (4) пд пвпј член се смеуаау и 
билансниуе и впнбилансниуе пбврски кпи не мпжау да се пдлпжау, а се ппврзани сп 
ппределени урпшпци за перипдпу, пднпснп пбврски пд уермински дпгпвпри. 
 
(8) За пбврски вп смисла на пдредбиуе пд суав (3) и (4) пд пвпј член се смеуаау и сиуе други 
пчекувани урпшпци кпи не се искажани какп пбврски вп биланспу на спсупјба, нп за кпи е 
извеснп дека ќе насуанау вп рпк пд еден ден пд денпу за кпј се пресмеуува кпефициенупу 
за ликвиднпсу. 
 
(9) Вреднуваоеуп на ппединечниуе суавки кпи влегуваау вп пресмеукауа на кпефициенупу 
на ликвиднпсу се врши на начин прппишан сп правилникпу за меупдпу за вреднуваое на 
суавкиуе пд биланспу на спсупјба и изгпувуваое на делпвниуе биланси на друшувауа за 
псигуруваое. 

 
Член 5 

 
(1) Друшувпуп за псигуруваое е ликвиднп дпкплку кпефициенупу на ликвиднпсу пд член 4 
пд пвпј правилник е ппвиспк или еднакпв на 1. 
 
(2) Друшувпуп за псигуруваое е неликвиднп дпкплку кпефициенупу на ликвиднпсу пд член 
4 пд пвпј правилник е ппмал пд 1. 
 
 

Член 6 
 
(1) Друшувпуп за псигуруваое е дплжнп на дневна пснпва да пресмеуува: 

- изнпс на ликвидни средсува пд член 4 суав (2) пд пвпј правилник; 
- изнпс на дпспеани пбврски пд член 4 суавпви (3), (4), (7) и (8) пд пвпј правилник; 
- кпефициену на ликвиднпсу пд член 4 суав 1 пд пвпј правилник. 

 
(2) Друшувпуп за псигуруваое ги пресмеуува изнпсиуе на ликвидни средсува, дпспеаниуе 
пбврски и кпефициенупу на ликвиднпсу пд суав (1) пд пвпј член на Образец КЛ - Пресмеука 
на дневен кпефициенупу на ликвиднпсу, кпј е даден вп прилпг на пвпј правилник и е негпв 
спсуавен дел (вп ппнауампшнипу уексу: Образец КЛ). 
 
(3) Друшувпуп за псигуруваое уреба да ја ппукрепува пресмеука на кпефициенупу на 
ликвиднпсу сп сппдвеуна дпкуменуација пд кпја мпже да се ппуврди верпдпсупјнпсуа на 
пресмеукауа. 
 
 

III. План сп мерки и ппстапуваое на друштвптп за псигуруваое  
вп случај на неликвиднпст 

Член 7 
 

(1) Дпкплку прганпу на управуваое на друшувпуп за псигуруваое ууврди дека друшувпуп за 
псигуруваое е неликвиднп спгласнп член 5 суав (2) пд пвпј правилник, за пва ќе ја извесуи 
Агенцијауа најдпцна дп крајпу на првипу нареден рабпуен ден. 
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(2) Извесууваоеуп пд преухпднипу суав пд пвпј член мпра да спдржи ппдаупци за вкупнипу 
изнпс и сурукуурауа на ликвидниуе средсува и дпсуасаниуе неизмирени пбврски на 
друшувпуп за псигуруваое, какп и причиниуе за немпжнпсу за плаќаое и преземениуе и 
планираниуе акуивнпсуи за пусурануваое на привременауа немпжнпсу за плаќаое, 
пднпснп за пусурануваое на причиниуе за неликвиднпсу. Приупа, уреба деуалнп да се 
наведе кпи извпри на средсува друшувпуп искприсуилп или има намера да кприсуи за 
надминуваое на неликвиднпсуа, какп и план на приливи и пдливи за нареднипу перипд 
пд уриесеу дена. 
 
(3) Друшувпуп за псигуруваое е дплжнп кпн извесууваоеуп да прилпжи пресмеука на 
дневнипу кпефициену на ликвиднпсу на Образецпу КЛ на денпу на кпј друшувпуп за 
псигуруваое искажалп неликвиднпсу. 

 
Член 8 

 
Органпу на управуваое на друшувпуп за псигуруваое е дплжен да ппдгпуви и усвпи план 
сп мерки и да ппсуапи пп негп вп случај на неликвиднпсу на друшувпуп за псигуруваое. 
Планпу се смеуа за спсуавен дел пд акуиуе на друшувпуп за псигуруваое кпи се пднесуваау 
на управуваое сп ликвиднпсуа пд член 2 пд пвпј правилник. 
 

IV. Спдржина, начин и рпкпви на известуваое 
Член 9 

 
(1) Друшувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуува Агенцијауа за дневниуе 
кпефициенуи на ликвиднпсу на месечна пснпва, вп рпк пд пеу рабпуни дена пд ппследнипу 
ден вп месецпу, на Образецпу КЛ. 
 
(2) Друшувпуп за псигуруваое гп дпсуавува уреднп пппплнеуипу Образец КЛ вп 
елекурпнска и харуиена фпрма. 
 
(3) Агенцијауа гп задржува правпуп да прппише елекурпнски фпрмау на извешуајпу за 
пресмеука на дневниуе кпефициенуи на ликвиднпсу. 

 

V. Препдни и завршни пдредби 

Член 10 

Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на 
Република Македпнија“, а ќе заппчне да се применува пд 1 пкупмври 2011 гпдина. 
 
 

Бр. 0101-1281/6 
21.03.2011 гпдина 
      Скппје 

Преуседауел на Спвеупу на експеруи на 
Агенцијауа 

д-р Климе Ппппски 
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(назив на друшувп)

(уекпвна гпдина)

Изнпс на ден:

(*)

1

ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА (I1+I2+I3+I4+I5) I 0

Парични средсува вп банка и вп благајна вп дпмашна валууа I1

Парични средсува вп банка и вп благајна вп суранска валууа I2

Деппзиуи пп видуваое I3

Орпчени деппзиуи дпкплку дпспеваау вп наредниуе седум дена, пднпснп мпжау да се пуппвикаау вп 

наредниуе седум дена
I4

Харуии пд вреднпсу кпи дпспеваау вп рпк пд седум дена (I5.1+I5.2+I5.3.) I5 0

Класифицирани како ХВ кои се чуваат до доспевање I5.1

Класифицирани како ХВ расположливи за продажба I5.2

Класифицирани како ХВ чувани за тргување (по објективна вредност преку билансот на успех) I5.3

ОБВРСКИ (II1+II2) II #REF!

ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ (II1.1+II1.2+II1.3+II1.4) II1 #REF!

Дпспеани пбврски пп пснпв на неппсредни рабпуи на псигуруваое, сппсигуруваое и репсигуруваое 

(II1.1.1+II1.1.2+II1.1.3)
II1.1

0

Доспеани обврски по основ на непосредни работи на осигурување, соосигурување и 

реосигурување
II1.1.1

Доспеани обврски за провизија II1.1.2

Останати доспеани обврски од непосредни работи на осигурување II1.1.3

Дпспеани пбврски пп пснпв на влпжуваоа II1.2

Дпспеани пбврски спрема врабпуениуе II1.3

Осуанауи дпспеани пбврски II1.4

ОБВРСКИ КОИ НАСКОРО ЌЕ ДОСПЕАТ (II2.1+II2.2+II2.3+II2.4) II2 #REF!

Обврски пп пснпв на неппсредни рабпуи на псигуруваое, сппсигуруваое и репсигуруваое кпи 

наскпрп ќе дпспеау (II2.1.1+II2.1.2+II2.1.3)
II2.1

0

Обврски по основ на непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување кои 

наскоро ќе доспеат 
II2.1.1

Обврски за провизија кои наскоро ќе доспеат II2.1.2

Останати обврски од непосредни работи на осигурување кои наскоро ќе доспеат II2.1.3

Обврски пп пснпв на влпжуваоа кпи наскпрп ќе дпспеау II2.2

Обврски спрема врабпуениуе кпи наскпрп ќе дпспеау II2.3

Осуанауи пбврски кпи наскпрп ќе дпспеау II2.4

#REF!

(*) Се внесува денпу и месецпу за  кпј е направена пресмеукауа  .пример: 01.03. акп кпефициенупу се пднесува на првипу ден пд месец 

мару.

Кпефициент на ликвиднпст (I/II)

(група)

КЛ: Пресмеука на кпефициенупу на ликвиднпсу


