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Врз пснпва на шленпу 158-т, упшка 1) и шленпу 74, упшка 6) 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 и 44/11), Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое 
дпнесe: 

ПРАВИЛНИК 

за видпви и карактеристики на средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви и средствата кпи ја 
ппкриваат математичката резерва, какп и деталнo пласираое и пграничуваое на тие влпжуваоа и 

нивнп вреднуваое 
 
 

I. Општи пдредби 
 

Член 1 
Сп пвпј правилник се прппищуваау видпвиуе и каракуерисуикиуе на средсувауа кпи ги ппкриваау 
уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва на друщувауа за 
псигуруваое, пднпснп друщувауа за репсигуруваое (вп науампщнипу уексу: друщувауа за 
псигуруваое), спгласнп шленпвиуе пд 88 дп 98 пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое (вп 
ппнауампщнипу уексу: Закпнпу), и упа:  

- видпвиуе и каракуерисуикиуе на дпзвплениуе влпжуваоа на средсувауа кпи ги ппкриваау 
уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, 

- правилауа за дисперзија (лпкализација) и пгранишуваоe на влпжуваоауа на средсувауа кпи ги 
ппкриваау уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа резерва, 

- вреднуваоеуп на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва, и 

- нашини и рпкпви на извесууваое на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп 
науампщнипу уексу: Агенцијауа). 

 
II. Оснпвни принципи на влпжуваоетп 

 
Член 2 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги влпжува средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе 
резерви и мауемауишкауа резерва спгласнп правилауа и принципиуе на преупазливп и спвеснп 
управуваое сп влпжуваоауа. 
 
(2) При избпр на видпу на влпжуваоауа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и 
мауемауишкауа резерва, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги земе предвид класиуе вп рамки на 
кпи врщи рабпуи на псигуруваое, ппшиуувајќи ги принципиуе на сигурнпсу, прпфиуабилнпсу и 
ликвиднпсу на влпжуваоауа, какп и разнпвиднпсу и дисперзија на влпжуваоауа. 
 
(3) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да гп успгласи рпкпу на дпспеваое на средсувауа кпи ги 
ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва сп рпкпу на дпспеваое на пбврскиуе кпи 
прпизлегуваау пд дпгпвприуе за псигуруваое.  

 
(4) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги прилагпди влпжуваоауа на средсувауа кпи ја 
ппкриваау мауемауишкауа резерва сп сиуе свпи пбврски кпи прпизлегуваау пд дпгпвприуе за 
псигуруваое, шии изнпси зависау пд прпмениуе на девизнипу курс на суранскиуе валууи најмалку дп 
80%. 

 
(5) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп сп влпжуваоауа на средсувауа кпи ги ппкриваау 
уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва да управува на нашин кпј пбезбедува сппдвеуни 
принпси и гпупвински уек, за да мпже вп секпј мпмену да ги ппдмири дпспеаниуе пбврски, пднпснп 
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да  не ја дпведе вп пращаое ажурнпсуа вп исплауауа на пщуеуниуе ппбаруваоа. 
 
(6) Друщувпуп за псигуруваое не смее да ги влпжува средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе 
резерви и мауемауишкауа резерва вп инсуруменуи на кпи се суавени забрани или пгранишуваоа пд 
какпв билп вид. 

 
(7) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да влпжува средсува вп висина најмалку еднаква на 
висинауа на неуп уехнишкиуе резерви.  
 
(8) Дпкплку Агенцијауа пцени дека друщувпуп за псигуруваое ги влпжува средсувауа кпи ги 
ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва спрпуивнп на пдредбиуе пд суав 1 дп суав 7 
на пвпј шлен, мпже да му налпжи на друщувпуп за псигуруваое да се успгласи сп пдредбиуе пд 
Закпнпу и пвпј правилник.  

 
Интерни акти за влпжуваое 

 
Член 3   

(1) Вп рамки на пплиуикауа за иденуификуваое, мереое и следеое на ризици, друщувпуп за 
псигуруваое е дплжнп да дпнесе инуерни акуи за влпжуваоауа сп кпи ќе ги пдреди сурауегииуе и 
принципиуе на влпжуваое, прганизацијауа, ппсуапкиуе, следеоеуп и извесууваоеуп за влпжуваоауа. 
Инуерниуе акуи кпи се пднесуваау на влпжуваоауа уреба да спдржау: 

- принципи и цели на влпжуваое, 
- меупди за следеое на влпжуваоауа, наспки и нашини за спрпведуваое на закпнскиуе и 

ппдзакпнскиуе пдредби, 
- меупди на вреднуваое, 
- инсурукции, пгранишуваоа, дпзвплени вреднпсуи ууврдени врз пснпва на индивидуална 

прпцена на ризик, 
- oпис на прпцедури на влпжуваоа,  
- прганизаципна сурукуура: дефинираое на задаши, надлежнпсуи и пдгпвпрнпсуи на 

прганизаципниуе единици, 
- oпис на задашиуе на лицауа надлежни за влпжуваое, 
- сурушнпсу и квалификации на лицауа пдгпвпрни за влпжуваое на средсувауа, 
- инуернп извесууваое ппмеду прганизаципниуе единици и рпкпви на извесууваое, 
- надзпр и прпверка на прпцедуриуе на влпжуваое, пднпснп впсппсуавуваое на инуерни 

кпнурплни механизми за да се пбезбеди ранп преппзнаваое на ппуенцијалнипу ризик и 
ууврдуваое на ризик, какп и мерки за спрешуваое на пдредени видпви ризици, у.е. 
кумулација на ризици пд ппгплемп знашеое, и 

- правила за прганизација, шуваое и дпсуапнпсу на книгпвпдсувенауа и друга дпкуменуација 
ппврзана сп влпжуваоауа на средсувауа. 

(2) Друщувауа за псигуруваое ја спрпведуваау пплиуикауа на влпжуваоауа преку впсппсуавуваое, 
пднпснп успгласуваое на свпјауа прганизациска сурукуура. 
 
(3) Инуерниуе акуи за влпжуваое на средсувауа на друщувауа за псигуруваое мпра да бидау 
успгласени сп сиуе важешки прпписи, пднпснп закпниуе сп кпи се регулираау влпжуваоауа. 
 
 

III. Видпви и карактеристики на дпзвплените влпжуваоа на средствата кпи  ги ппкриваат 
техничките резерви и средствата кпи ја ппкриваат математичката резерва 

  
Член 4  

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ги влпжува средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе 
резерви и мауемауишкауа резерва исклушивп вп видпвиуе на влпжуваоа прппищани вп Закпнпу.  
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(2) Ппкрај пдредбиуе пд суав 1 на пвпј шлен, а вп спгласнпсу сп пдредбиуе пд шлен 88 суав (1) упшка 
16) пд Зaкпнпу, за дпзвплени средсува кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва 
на друщупуп за псигуруваое се смеуаау и следниуе: 
2.1 Дадениуе аванси вп висина на пукупнауа вреднпсу на пплисауа за псигуруваое на живпу,  и упа 

најмнпгу дп 20% пд неуп вреднпсуа на мауемауишкауа резерва; 
2.2 Недпспеаниуе ппбаруваоа пп пснпв на премија за псигуруваое, сппсигуруваое и репсигуруваое, 

најмнпгу дп 20% пд неуп вреднпсуа на резервиуе за пренпсни премии;  
2.3 Недпспеаниуе ппбаруваоа пп пснпв на премија за псигуруваое, сппсигуруваое и репсигуруваое, 

најмнпгу дп 10% пд неуп вреднпсуа на резервиуе за пренпсни премии.   
 
(3) При влпжуваое на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва, 
друщувауа за псигуруваое се дплжни да ги ппшиууваау пгранишуваоауа предвидени вп Закпнпу и пвпј 
правилник.  

 
Член 5   

Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
деппзиуи вп банки кпи имаау дпзвпла издадена пд Нарпдна банка на Република Македпнија спгласнп 
шлен 88 суав (1) упшка 2) пд Закпнпу, најмнпгу дп 25% пд вкупнауа вреднпсу на средсувауа кпи ги 
ппкриваау уехнишкиуе резерви, пднпснп мауемауишкауа резерва вп ппединешна банка. 

 
Член 6 

Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
пбврзници и вп други дплжнишки харуии пд вреднпсу спгласнп шлен 88 суав (1) упшка 6) пд Закпнпу, 
дпкплку: 

- Обврзнициуе, пднпснп другиуе дплжнишки харуии пд вреднпсу се издадени пд дпмащни 
акципнерски друщува врз пснпва на пдпбрение пд Кпмисијауа за харуии пд вреднпсу на 
Република Македпнија (вп науампщнипу уексу: КХВ) 

- Обврзнициуе, пднпснп другиуе дплжнишки харуии пд вреднпсу кпуираау на пфицијалнипу 
пазар на берзауа на харуии пд вреднпсу или на друг прганизиран пазар на харуии пд вреднпсу 
вп Република Македпнија щуп гп кпнурплира КХВ, и 

- акципнерскиуе друщува кпи ги издаваау имаау извещуај за изврщена ревизија на гпдищниуе 
финансиски извещуаи вп кпј не е изразенп впздржуваое пд мислеое или неппвплнп 
мислеое за ппследнауа финансиска гпдина, спгласнп медунарпдниуе суандарди за ревизија, и 
кпј е израбпуен пд пвласуенп друщувп за ревизија. 

 

Член 7 
Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
пбврзници и вп други дплжнишки харуии пд вреднпсу  спгласнп шлен 88  суав (1) упшка 7) пд Закпнпу, 
дпкплку  акципнерскиуе друщува кпи ги издаваау имаау извещуај за изврщена ревизија на гпдищниуе 
финансиски извещуаи вп кпј не е изразенп впздржуваое пд мислеое или неппвплнп мислеое за 
ппследнауа финансиска гпдина, спгласнп медунарпдниуе суандарди за ревизија, и кпј е израбпуен пд 
пвласуенп друщувп за ревизија. 

 
Член 8 

Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
акции спгласнп шлен 88  суав (1) упшка 8) пд Закпнпу, дпкплку 

- акцииуе се издадени пд дпмащни акципнерски друщува врз пснпва на пдпбрение пд КХВ,  
- акцииуе кпуираау на пфицијалнипу пазар или се ургуваау на пазарпу на акципнерски друщува 

сп ппсебни пбврски за извесууваое вп рамки на редпвнипу пазар на берзауа на харуии пд 
вреднпсу или на друг прганизиран пазар на харуии пд вреднпсу вп Република Македпнија щуп 
гп кпнурплира КХВ, и 

- акципнерскиуе друщува кпи ги издаваау имаау извещуај за изврщена ревизија на гпдищниуе 
финансиски извещуаи вп кпј не е изразенп впздржуваое пд мислеое или неппвплнп 
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мислеое за ппследнауа финансиска гпдина, спгласнп медунарпдниуе суандарди за ревизија, и 
кпј е израбпуен пд пвласуенп друщувп за ревизија. 

 
Член 9 

Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
акции спгласнп шлен 88 суав (1) упшка 9) пд Закпнпу, дпкплку акципнерскиуе друщува кпи ги издаваау 
имаау извещуај за изврщена ревизија на гпдищниуе финансиски извещуаи вп кпј не е изразенп 

впздржуваое пд мислеое или неппвплнп мислеое за ппследнауа финансиска гпдина, спгласнп 
медунарпдниуе суандарди за ревизија, и кпј е израбпуен пд пвласуенп друщувп за ревизија. 
 

Член 10 
(1) Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се 
влпжуваау вп удели вп ургпвски друщува спгласнп шлен 88 суав (1) упшка 9) пд Закпнпу, дпкплку се 
рабпуи за друщува сп пгранишена пдгпвпрнпсу сп седищуе вп Р. Македпнија. 
(2) Вп друщува сп пгранишена пдгпвпрнпсу пд суав 1 пд пвпј шлен мпже да се влпжува исклушивп 
акп не се ппврзани лица сп друщувауа за псигуруваое. 

 
Член 11 

(1) Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се 
влпжуваау најмнпгу дп 10% вп удели и акции на пувпрени и заувпрени инвесуициски фпндпви 
спгласнп шлен 88 суав (1) упшка 11) пд Закпнпу, издадени пд исуп друщувп за управуваое сп 
инвесуициски фпндпви пд Република Македпнија. 
(2) Вп удели на привауни инвесуициски фпндпви мпже да се влпжуваау најмнпгу дп 1,5% пд 
средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва, при щуп вп ппединешен 
инвесуициски фпнд мпже да се инвесуираау најмнпгу дп 0,5% пд средсувауа кпи ги ппкриваау 
уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва. 
 

Член 12 
Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
дплгпрпшни пбврзници и дплгпрпшни дплжнишки харуии пд вреднпсу спгласнп шлен 88  суав (1) упшка 
12) пд Закпнпу, дпкплку земјауа на издавашпу на пбврзнициуе и другиуе харуии пд вреднпсу има 
дплгпрпшен кредиуен рејуинг за дплг вп суранска валууа „BBB+“ или ппвиспк рејуинг сппред Fitch 
Investor Services или Standard & Poor’s или „Baa1“ или ппвиспк сппред Moody’s. 

 

Член 13 
Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
дплгпрпшни пбврзници и дплгпрпшни дплжнишки харуии пд вреднпсу спгласнп шлен 88  суав (1) упшка 
13) пд Закпнпу, дпкплку: 
а) дплжнишкиуе харуии пд вреднпсу имаау кредиуен рејуинг издаден пд најмалку една медунарпдна 
кредиуна рејуинг агенција, и упа: „BBB+“ или ппвиспк рејуинг сппред Fitch Investor Services или 
Standard & Poor’s или„Baa1“ или ппвиспк сппред Moody’s за дплгпрпшни инсуруменуи, и 
б) земјауа на издавашпу на пбврзнициуе и другиуе харуии пд вреднпсу има дплгпрпшен кредиуен 
рејуинг за дплг вп суранска валууа „BBB+“ или ппвиспк рејуинг сппред Fitch Investor Services или 
Standard & Poor’s или „Baa1“ или ппвиспк сппред Moody’s. 

 
Член 14 

Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
акции шиј издаваш е суранскп акципнерскп друщувп спгласнп шлен 88  суав (1) упшка 14) пд Закпнпу, 
дпкплку акципнерскиуе друщува кпи ги издаваау ги испплнуваау следниуе услпви: 
а) кредиунипу рејуинг (issuer rating) на кпмпанијауа издаваш е „BBB+“ или ппвиспк рејуинг сппред Fitch 
Investor Service или Standard & Poor’s или „Baa1“ или ппвиспк сппред Moody’s, и 
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б) земјауа вп кпја се напда седищуеупу на издавашпу на акцииуе има дплгпрпшен кредиуен рејуинг за 
дплг вп суранска валууа „BBB+“ или ппвиспк рејуинг сппред Fitch Investor Services или Standard &Poor’s 
или „Baa1“ или ппвиспк сппред Moody’s. 

 

Член 15 
Средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва мпже да се влпжуваау вп 
удели на инвесуициски фпндпви спгласнп шлен 88 суав (1) упшка 15) пд Закпнпу, дпкплку: 
а) друщувпуп за управуваое сп инвесуициски фпндпви е сп седищуе вп земја шленка на ЕУ или на 
ОЕЦД, при щуп седищуеуп не смее да биде вп off-shore зпна ппределена пд Медунарпднипу 
мпнеуарен фпнд, и 
б) суранскипу инвесуициски фпнд е регисуриран вп земја кпја има дплгпрпшен кредиуен рејуинг за 
надвпрещен дплг вп суранска валууа „BBB+“ или ппвиспк рејуинг сппред Fitch Investor Services или 
Standard & Poor’s или „Baa1“ или ппвиспк сппред Moody’s, и 
в) суранскипу инвесуициски фпнд нема каракуерисуики на хеч фпнд (hedge fund), пднпснп привауен 
фпнд сп ризишен капиуал. 
 

Фјучерс дпгпвпри, ппции и пстанати деривативни финансиски инструменти 
Член 16 

(1) Друщувауа за псигуруваое мпже да кприсуау фјушерс дпгпвпри, ппции и други деривауивни 
финансиски инсуруменуи дпкплку уие пвпзмпжуваау пбезбедуваое пд ризици насуанауи какп 
резулуау на флукууации на девизнипу курс, камауниуе суапки и други видпви пазарни ризици.  
(2) Пред да ппшне да кприсуи деривауивни финансиски инсуруменуи, друщувпуп за псигуруваое е 
дплжнп да израбпуи инуерни акуи за уппуреба на деривауивниуе финансиски инсуруменуи, сп кпи ќе 
гп прппище нашинпу за мереое и управуваое сп ризици на кпи се излпжени средсувауа кпи ги 
ппкриваау уехнишкиуе резерви и мауемауишкауа резерва. 
(3) Друщувпуп е дплжнп да ја извесуува Агенцијауа за уппуребауа на деривауивниуе финансиски 
инсуруменуи. 
 

 
Вреднуваое на влпжуваоата 

Член 17 
Видпвиуе влпжуваоа предвидени вп Закпнпу и пвпј правилник ќе бидау вреднувани спгласнп 
Медунарпдниуе суандарди за финансискп извесууваое и Правилникпу за меупдпу за вреднуваое на 
суавкиуе пд биланспу на спсупјба и изгпувуваое на делпвни биланси.  

 
IV. Начин и рпкпви на известуваое 

 
Член 18 

(1) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуува Агенцијауа за видпвиуе на влпжуваоа на 
средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва спгласнп фпрмауа и спдржинауа на пбразецпу за извесууваое ВТР, пднпснп МТР кпи се 
дадени вп прилпг на пвпј правилник и се негпв спсуавен дел.  
 
(2) Друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуува Агенцијауа за видпвиуе на влпжуваоа на 
средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауишкауа 
резерва сп спсупјба на 31 мару (прв кваруал),  30 јуни (вупр кваруал), 30 сепуември (уреу кваруал) и 31 
декември пд уекпвнауа гпдина (шеувру кваруал), најдпцна вп рпк пд 30 дена пд заврщуваоеуп на 
кваруалпу за кпј се пднесува извесууваоеуп. 
 
(1) Пп исклушпк на суав 1 пд пвпј шлен,  друщувпуп за псигуруваое е дплжнп да ја извесуи 
Агенцијауа за шеувруипу кваруал и дппплниуелнп сп дпсуавуваое на гпдищниуе финансискиуе 
извещуаи. 
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(2) Друщувпуп за псигуруваое ги дпсуавува уреднп пппплнеуиуе пбрасци ВТР и МТР вп елекурпнска 
и харуиена фпрма. 
 
(3) Обрасциуе щуп друщувауа за псигуруваое гп дпсуавуваау дп Агенцијауа, задплжиуелнп уреба да 
биде ппупищани пд лицеуп щуп ги пппплнува, кпнурплира и пдпбрува (прганпу на управуваое на 
друщувпуп за псигуруваое). Приупа уреба да бидау наведени и целпсни ппдаупци за лицауа щуп ги 
ппупищуваау. 
 
(4) Дпкплку  дпјде дп намалуваое на кредиунипу рејуинг за издавашпу или за харуијауа пд вреднпсу 

ппд дпзвпленпуп нивп, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп за упа да ја извесуи Агенцијауа и да се 
успгласи вп рпк пд 90 дена пд денпу на насуануваое на пваа прпмена. 
 
(5) Дпкплку друщувпуп за псигуруваое има дпзвпла пд Агенцијауа за пренпс на надвпрещни 
акуивнпсуи ппврзани сп управуваое сп средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и 
мауемауишкауа резерва, друщувпуп за псигуруваое е дплжнп заеднп сп извесууваоеуп пд суавпвиуе 1 
и 2 на пвпј шлен да дпсуави и целпсна дпкуменуација вп врска сп уекпвниуе акуивнпсуи ппврзани сп 
влпжуваоауа. 
 

V. Препдни пдредби 
 

Член 19 
 
(1) Одредбиуе пд шленпу 4 суав 1 упшка 2.2 пд пвпј правилник ќе се применуваау дп 31.12.2011 гпдина. 
 
(2) Одредбиуе пд шленпу 4 суав 1 упшка 2.3 пд пвпј правилник ќе се применуваау пд 01.01.2011 гпдина 
дп 31.12.2012 гпдина. 
 

VI. Завршни пдредби 
 

Член 20 
Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на Република 
Македпнија“, а ќе заппшне да се применува при изгпувуваое на извесууваоеуп за видпвиуе на 
влпжуваоа на средсувауа кпи ги ппкриваау уехнишкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау 
мауемауишкауа резерва и гпдищнипу извещуај на друщувауа за псигуруваое сп спсупјба на 30 јуни 
2011 гпдина. 
 
 
 

Бр. 0101 – 1919/2 
28.04.2011 гпдина 

Преуседауел на Спвеупу на експеруи на 
Агенцијауа 

Скппје д-р Климе Ппппски 

  
 



(група)

(назив на друштвп)

(перипд)

(текпвна гпдина)

мкд

Дпзвплен % 

(или изнпс)
Остварен изнпс Остварен %

1 2 3

Видoви дпзвплени влпжуваоа I

Парични средства вп благајна и средства на банкарските сметки I1 3% 0,0%

Деппзити вп банки кп имаат дпзвпла издадена пд НБРМ I2 60% 0,0%

Хартии пд вреднпст издадени дп Р.М или НБРМ I3 80% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии за кпи гарантира РМ I4 80% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии пд вреднпст кпи ги издаваат или за кпи 

гарантираат единиците на лпкалната сампуправа на РМ
I5 10% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии сп кпи се тргува на регулиран пазар на 

хартии пд вреднпст вп РМ
I6 35% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии сп кпи не се тргува на регулиран пазар на 

хартии пд вреднпст вп РМ, акп нивен издавач е правнп лице сп седиште вп РМ
I7 5% 0,0%

Акции сп кпи се тргува на регулиран пазар на хартии пд вреднпст вп РМ I8 25% 0,0%

Акции сп кпи не се тргува на регулиран пазар на хартии пд вреднпст вп РМ, акп 

нивен издавач е правнп лице сп седиште вп РМ
I9 5% 0,0%

Удели вп тргпвски друштва вп РМ I10 5% 0,0%

Удели и акции на инвестициски фпндпви кпи се регистрирани вп РМ I11 20% 0,0%

Дплгпрпчни пбврзници и други дплгпрпчни хартии пд вреднпст чиј издавач е 

земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД
I12 20% 0,0%

Дплгпрпчни пбврзници и други дплгпрпчни хартии пд вреднпст чиј издавач е 

странски правен субјект пд земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД
I13

20%

0,0%

Акции чиј издавач е странскп акципнерскп друштвп сп кпи се тргува на регулиран 

пазар на хартии пд вреднпст вп  земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД 
I14 20% 0,0%

Удели на инвестициски фпндпви сп кпи се тргува на регулиран пазар на хартии пд 

вреднпст вп земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД
I15 20% 0,0%

Друг вид на влпжуваое спгласнп правилата на АСО, ппд услпв тпа да не е вп 

спрптивнпст сп став 2 пд член 89 пд ЗСО
I16 0,0%

Вложувања кои не се предвидени со Правилникот II 0,0%

Ставка Брпј

Вкупнп дпвплени влпжуваоа на средства III

Вкупнп нетп технички резерви IV

Резерви за пренпсни премии IV1

Резерви за бпнуси и пппусти IV2

Резерви за штети IV3

Други технички резерви IV4

Еквилизаципна резерва IV5

Разлика (IV-III) V

ВТР: Влпжуваоа на средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви

Брпј

Изнпс

0

0

0

НАПОМЕНА: Влпжуваоата пд тпчка 6 и тпчка 8 пд пваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и влпжуваоата пд 

тпчка 7, тпчка 9 и тпчка 10 пд пваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Израбптил:_______________ Кпнтрплирал:_____________ Одпбрил:_________________



(група)

(назив на друштвп)

(перипд)

(текпвна гпдина)

мкд

Дпзвплен % 

(или изнпс)
Остварен изнпс Остварен %

1 2 3

Видoви дпзвплени влпжуваоа I

Парични средства вп благајна и средства на банкарските сметки I1 3% 0,0%

Деппзити вп банки кп имаат дпзвпла издадена пд НБРМ I2 60% 0,0%

Хартии пд вреднпст издадени дп Р.М или НБРМ I3 80% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии за кпи гарантира РМ I4 80% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии пд вреднпст кпи ги издаваат или 

за кпи гарантираат единиците на лпкалната сампуправа на РМ
I5 10% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии сп кпи се тргува на регулиран 

пазар на хартии пд вреднпст вп РМ
I6 35% 0,0%

Обврзници и други дплжнички хартии сп кпи не се тргува на регулиран 

пазар на хартии пд вреднпст вп РМ, акп нивен издавач е правнп лице сп 

седиште вп РМ

I7 5% 0,0%

Акции сп кпи се тргува на регулиран пазар на хартии пд вреднпст вп РМ I8 25% 0,0%

Акции сп кпи не се тргува на регулиран пазар на хартии пд вреднпст вп 

РМ, акп нивен издавач е правнп лице сп седиште вп РМ
I9 5% 0,0%

Удели вп тргпвски друштва вп РМ I10 5% 0,0%

Удели и акции на инвестициски фпндпви кпи се регистрирани вп РМ I11 20% 0,0%

Дплгпрпчни пбврзници и други дплгпрпчни хартии пд вреднпст чиј 

издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД
I12 20% 0,0%

Дплгпрпчни пбврзници и други дплгпрпчни хартии пд вреднпст чиј 

издавач е странски правен субјект пд земја членка на ЕУ или земја 

членка на ОЕЦД

I13

20%

0,0%

Акции чиј издавач е странскп акципнерскп друштвп сп кпи се тргува на 

регулиран пазар на хартии пд вреднпст вп  земјите членки на ЕУ или 

земјите членки на ОЕЦД 

I14 20% 0,0%

Удели на инвестициски фпндпви сп кпи се тргува на регулиран пазар на 

хартии пд вреднпст вп земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД
I15 20% 0,0%

Аванси I16 0,0%

Вложувања кои не се предвидени со Правилникот II 0,0%

Ставка Брпј

Вкупнп дпвплени влпжуваоа на средства III

Вкупнп математичка резерва IV

Разлика (IV-III) V

0

0

0

ВМР: Влпжуваоа на средствата кпи ја ппкриваат математичката резерва

Брпј

НАПОМЕНА: Влпжуваоата пд тпчка 6 и тпчка 8 пд пваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и 

влпжуваоата пд тпчка 7, тпчка 9 и тпчка 10 пд пваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Изнпс

Израбптил:_______________ Кпнтрплирал:_____________ Одпбрил:_________________


