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Врз пснпва на членпу 158-т, упчка 1) и членпу 74, упчка 6) пд Закпнпу за супервизија на 
псигуруваое (“Службен весник на Република Македпнија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 
44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за супервизија на 
псигуруваое дпнесe: 

 
 

ПРАВИЛНИК  
за изменуваое на Правилникпт 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 

 
 

Член 1  
(1) Вп Правилникпу за видпви и каракуерисуики на средсувауа кпи ги ппкриваау уехничкиуе 
резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауичкауа резерва, какп и деуалнo пласираое и 
пграничуваое на уие влпжуваоа и нивнп вреднуваое (“Службен весник на Република Македпнија” 
бр.64/2011), вп член 18 се врши исправка вп нумерацијауа на суавпвиуе, пднпснп намесуп 
нумерираоеуп на седумуе суавпви сп ппсупјниуе брпеви (1), (2), (1), (2), (3), (4) и (5), се заменува сп 
брпевиуе (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7). 

 
Член 2 

(1)  Вп Прилпгпу кпн  Правилникпу за видпви и каракуерисуики на средсувауа кпи ги ппкриваау 
уехничкиуе резерви и средсувауа кпи ја ппкриваау мауемауичкауа резерва за псигуруваое,  
“Образциуе ВТР и ВМР ” се заменуваау сп нпви  “ Образци ВТР и ВМР ”  кпи се дадени вп Прилпг на 
пвпј Правилник  и се негпв спсуавен дел.  

 
 

Препдни и завршни пдредби 
 

Член 3 
(1) Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на негпвпуп пбјавуваое вп „Службен весник на 
Република Македпнија“. 

(2) Друшувауа се дплжни пвпј правилник да гп применуваау сп изгпувуваоеуп на кваруалниуе 
извешуаи за уреуипу кваруал за 2014 гпдина. 
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Образец ВМР 
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(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 пд НБРМ I3 80% 0.0%

Обврзници и други дплжнички хартии пд вреднпст издадени или за кпи 

гарантира Република Македпнија на дпмашнипт пазар
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.



Образец ВМР 
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(група)

(назив на друштвп)

(перипд)

(текпвна гпдина)

мкд

Дпзвплен % 

(или изнпс)
Остварен изнпс Остварен %

1 2 3

Видoви дпзвплени влпжуваоа I

Парични средства вп блага јна  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 пд НБРМ I3 80% 0.0%

Обврзници и други дплжнички хартии пд вреднпст издадени или 

за  кпи гарантира Република Македпнија  на  дпмашнипт пазар
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-II I) 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

 


