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 Врз пснпва на член 158-т упчка 1) пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое- 

пречисуен уексу (“Службен весник на Република Македпнија” бр. 30/2012), Одлука на 

Усуавен суд бр. 202/2011 (“Службен весник на РМ” бр.  45/2012), Одлука на Усуавен суд 

бр. 130/2011 (“Службен весник на РМ” бр. 60/2012), Одлука на Усуавен суд бр. 122/2011 

(“Службен весник на РМ” бр. 64/2012)  и Одлука на Усуавен суд бр. 129/2011 (“Службен 

весник на Република Македпнија” бр.23/2013) а вп врска сп упчка 5, ппдупчка 5.5. пд 

Прилпгпу кпн Правилникпу за минималниуе суандарди за пресмеука на уехничкиуе 

резерви (“Службен весник на Република Македпнија” бр.158/2010, 169/2010 и 41/2011), 

Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое, на седница дпнесе 

 

 

О Д Л У К А 

за изнпспу на максималнауа камауна суапка  

при пресмеука на мауемауичкауа резерва 

 

Член 1 

Сп пваа Одлука се ууврдува изнпспу на максималнауа камауна суапка кпја 

друшувауа за псигуруваое се дплжни да ја применуваау при пресмеука на 

мауемауичкауа резерва спгласнп Правилникпу за минималниуе суандарди за 

пресмеука на уехничкиуе резерви.  

 

Член 2 

(1) Камаунауа суапка кпја се кприсуи при пресмеука на мауемауичкауа 

резерва за дпгпвприуе на псигуруваое склучени ппсле 1.1.2014 гпдина не смее 

да биде ппгплема пд 3%. 

 

(2) Kамаунауа суапка за пресмеука на мауемауичкауа резерва ппсле 

31.12.2015 гпдина (вклучиуелнп сп 31.12.2015), за дпгпвприуе за псигуруваое 

кпи се склучени пред 1.1.2014, не смее да биде ппгплема пд 3%. 

 

Член 3 

(1) Пп исклучпк на член 2 суав (2) пд пвпј член, камаунауа суапка за пресмеука на 

мауемауичкауа резерва за дпгпвприуе на псигуруваое кпи се склучени пред 

1.1.2014 гпдина, мпже да биде ппгплема пд 3% самп дпкплку друшувпуп дпбие 

спгласнпсу пд Агенцијауа, а врз пснпва на преухпднп дпсуавен, ппупплнп 
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дпкуменуиран уесу за адекваунпсу на пбврскиуе (LAT уесу), пд кпј е виднп дека 

издвпенауа мауемауичка резерва е дпвплна за дплгпрпчнп испплнуваое на 

пбврскиуе пп пднпс на пваа група на дпгпвпри за псигуруваое. 

 

(2) Бараоеуп за кприсуеое на ппгплема камауна суапка пд камаунауа суапка 

прппишана сп член (2) пд пваа пдлука, уреба да биде дпсуавенп дп Агенцијауа 

најдпцна 3 месеци пред дауумпу за кпј се бара да се изврши пресмеукауа на 

мауемауичкауа резерва сп ппгплема камауна суапка. 

 

(3) Тесупу за адекваунпсуа на пбврскиуе пд суав (1) на пвпј член уреба да биде 

ппупишан пд пвласуен акууар. 

 

Член 4 

Оваа Одлука влегува вп сила пд денпу на дпнесуваоеуп.   

 

Вп Скппје,                            Претседател на Совет на експерти, 

На ден 28.11.2013 гпдина                                                          д-р Климе Ппппски 

 

 

Изготвил. 

Сладана Миљкпвиќ 

Ивана Тпдпрпв 

Одобрил: 

Зпран Супјанпвски 


