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Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и член 122 точка 1) од Законот за супервизија на осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 

88/08, 56/09 и 67/10), Советот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на 

седницата одржана на ден 25.02.2011 година, донесе 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 

билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на 

друштвата за осигурување и/или реосигурување  
 

 

Член 1 

 

Во Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот 

извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на 

РМ бр. 5/2011), во Прилог 3 - Упатство за пополнување на финансискитe извештаи, во точката  2 – 

Извештај за сеопфатна добивка, во потточката 2.2 Упатство за пополнување на поединечните 

позиции во Извештајот за сеопфатна добивка, во третиот став реченицата: „Бруто полисираната 

премија за неживотно осигурување ги вклучува сите износи на премија кои се договорени 

(полисирани) во тековниот пресметковен период, најдолго до една година, без разлика дали 

истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период.“, се заменува и 

дополнува со следните реченици: 

„Бруто полисираната премија за неживотно осигурување ги вклучува сите износи на премија кои 

се договорени (полисирани) во тековниот пресметковен период, без разлика дали истите во 

целост или делумно се однесуваат на наредниот пресметковен период.  Финансиските попусти кои 

ги дава друштвото не се одбитни ставки од бруто полисираната премија.“ 

 

 

 

Член 2 

 

Речениците: „Бруто полисираната премија за осигурување на живот ги вклучува сите износи на 

премија кои се наплатени во пресметковниот период за последната година на осигурување. Истата 

не содржи износи на евентуални даноци на премија.“, се заменуваат и дополнуват со следните 

реченици:  

„Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за 

дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за 

осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во 

тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто 

полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за 

дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платенa премија 

по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на 

премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно 

договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата. Финансиските 

попусти кои ги дава друштвото не се одбитни ставки од бруто полисираната премија.“ 
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Член 3 

 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија” a ќе започне да се применува од денот на примена на Правилникот за формата и 

содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на 

друштвата за осигурување и/или реосигурување (“Службен весник на РM” бр. 5/2011).  

 

 

 

   Бр. 0101-894/6      Совет на експерти на Агенцијата 

  25.02.2011 година                        Претседател                                  

Скопје                                                                                      д-р Климе Попоски 

 

 

 


