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Врз пснпва на членпт 158-s, тпчка 1) и членпт 122,  тпчки 2) и 3) пд Закпнпт 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), Спветпт на eксперти на Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое, дпнесе: 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за фпрмата и спдржината на 

билансните шеми и детална спдржина на гпдишнипт извештај за рабптеоетп на 
друштвата за псигуруваое и/или репсигуруваое  

 
 

Член 1 
 

Наслпвпт на Правилникпт за фпрмата и спдржината на билансните шеми и детална спдржина на 
гпдишнипт извештај за рабптеоетп на друштвата за псигуруваое и/или репсигуруваое („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/2011 и 41/2011) се менува и гласи: „Правилник за фпрмата и спдржината на 
финансиските извештаи и детална спдржина на гпдишнипт извештај за рабптеоетп на друштвата 
за псигуруваое и/или репсигуруваое“.  
 
 

Член 2 
 

Вп Правилникпт за фпрмата и спдржината на билансните шеми и детална спдржина на гпдишнипт 
извештај за рабптеоетп на друштвата за псигуруваое и/или репсигуруваое („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/2011 и 41/2011) чиј назив станал: „Правилник за фпрмата и спдржината на 
финансиските извештаи и детална спдржина на гпдишнипт извештај за рабптеоетп на друштвата 
за псигуруваое и/или репсигуруваое“, вп членпт 1, вп ставпт (1)  збпрпвите „билансните шеми“ се 
менуваат сп збпрпвите „финансиските извештаи“. 
 
Вп ставпт (2) пред збпрпвите „гпдишнипт извештај“ се дпдаваат збпрпвите „финансиските 
извештаи и“. 

 
 

 
Член 3 

Вп членпт 3, пп ставпт (1) се дпдава нпв став 2 кпј гласи:  

„(2) Трпмесечните (кварталини) извештаи на друштвата за псигуруваое се спстпјат пд следните 
извештаи: 

2.1 Извештај за финансиска спстпјба (Биланс на спстпјба) и 

2.2 Извештај за сеппфатна дпбивка (Биланс на успех)“. 
 
Ставпвите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставпви (3), (4), (5) и (6). 
 
Вп ставпт (2) кпј станал став (3), пп збпрпвите: „тпчките 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 пд став 1“, се дпдаваат 
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збпрпвите: „и тпчките 2.1 и 2.2  пд став 2“. 
Вп ставпт (3) кпј станал став (4), пп збпрпвите: „тпчките 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 пд став 1“, се дпдаваат 
збпрпвите: „и тпчките 2.1 и 2.2  пд став 2“. 
 

 
Член 4 

Пп Глава III. Начин и рпкпви на известуваое, пред членпт 6 се дпдава ппднаслпв кпј гласи:  
„Гпдишни финансиски извештаи  и Гпдишен извештај“. 
 

 
Член 5 

Пп членпт 6 се дпдава наслпв и нпв член 7 кпј гласи:  
 

„Трпмесечни (квартални) финансиски извештаи  
Член 7 

(1) Друштвата за псигуруваое се дплжни да изгптвуваат трпмесечни (квартални) финансиски 

извештаи пд член 3 став 2 пд пвпј правилник сп спстпјба на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 

декември вп текпвната делпвна гпдина.  

(2) Друштвата за псигуруваое се дплжни дп Агенцијата да дпстават трпмесечни (квартални) 
извештаи вп рпк пд 30 дена пд истекпт на ппследнипт ден пд пресметкпвнипт перипд за кпј се 
изгптвуваат извештаите. 
 
(3) Извештаите пд став 1 на пвпј член друштвптп е дплжнп да ги дпстави дп Агенцијата вп 
наведените рпкпви вп  хартиена и електрпнска фпрма. 
 
(4) Агенцијата гп задржува правптп да прппише електрпнски фпрмат на извештаите кпи друштвата 
за псигуруваое ќе ги пппплнуваат и дпставуваат дп Агенцијата.“ 
 
 

 
Член 6 

 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“ a ќе заппчне да се применува при изгптвуваое на трпмесечните (квартални) 
финансиски извештаи сп спстпјба на 30 септември 2011 гпдина. 

 
 
 
 

Бр 0101-1919/3                                   Претседател на Спветпт на експерти          
  28.04.2011 гпдина                               на Агенцијата                                    

Скппје                                                                                                д-р Климе Ппппски 
 
 
 
 


