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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 контен план за друштвата за 

осигурување и реосигурување 

                                                                                                                             

 
 

Член 1 

Во Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување  („Службен весник 

на РМ“ бр. 148/2010), во Класата 1 – Парични средства, парични еквиваленти, побарувања и 

разграничувања, во групата конта 10, во контото “104 – Девизни акредитиви” бројот „104“ се 

менува со бројот „106“. 

 

Во контото „109 – Останати парични средства“ бројот „109 “ се менува со бројот „108 “ . 

 

По контото „109 – Останати парични средства“ кое станало конто „108 – Останати парични 

средства“, се додава ново конто 109 кое гласи: „109 – Исправка на вредност“. 

 

 

Член 2 

Во групата конта 15, контото “152 – Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест 

за исплатени штети  - пристојба” се менува и гласи:  “152 – Побарувања од друштва за осигурување 

по основ на надомест за обработка на услужно исплатени штети”. 

   

Во рамки на контото “153 – Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати 

моторни возила” се додаваат пет нови четирицифрени конта кои гласат: 

 

“1530 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати 

моторни возила 

1531 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани 

и непознати моторни возила 

1532 - Побарувања од Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од 

неосигурани и непознати моторни возила (вонсудски и судски) 

1533 – Побарувања по основ на учество во Гарантен фонд 

1539 – Останати побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни 

возила”. 
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Член 3 

Во Класата 2 - Краткорочни и долгорочни обврски, резервирања за трошоци и ризици и одложени 

плаќања и приходи за идни периоди, во групата конта 20, во рамки на контото “209 – Останати 

обврски од непосредни работи на осигурување”, по четирицифреното конто “2092 - Останати 

обврски од непосредни работи на осигурување – друштва во група (подружници), придружени 

друштва и заеднички контролирани ентитети” се додава ново четирицифрено конто кое гласи:  

“2093 – Обрски спрема оштетени лица по основ на штети од неосигурани и непознати моторни 

возила”. 

 

 

Член 4 

Во групата конта 23, контото “232 – Обврски спрема друштва за осигурување по основ на надомест 

за исплатени штети  - пристојба” се менува и гласи:  “232 – Обврски спрема друштва за 

осигурување по основ на надомест за услужно исплатени штети”. 

 

Во рамки на контото “233 – Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати 

моторни возила”, се додаваат четири нови четирицифрени конта кои гласат: 

“2330 - Обврски спрема Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати 

моторни возила 

2331 – Обврски спрема Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од 

неосигурани и непознати моторни возила   

2332 – Обврски по основ на учество во Гарантен фонд 

2339 – Останати обврски од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила”. 

 

 

Член 5 

Во Класата 7 - Приходи, во групата конта 71, контото “711 – Приходи од претходно исплатени штети 

по основ на непознати и неосигурани моторни возила” се менува и гласи: ” Приходи од Гарантен 

фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила”. 

 

Контото “712 – Приходи од претходни години” се менува и гласи “712 - Приходи од Гарантен фонд 

по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) ” 

 

По контото “712 - Приходи од Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања 

(вонсудски и судски) ” се додаваат две нови конта кои гласат:  

“713 - Приходи од друштва за осигурување по основ на надомест за обработка на услужно  

исплатени штети 

714 – Приходи од претходни години”. 

 

 

Член 6 

Во групата конта 72, во рамки на четирицифреното конто “7209 – останати вложувања”, по 

петоцифреното конто 72093 – кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви  се 

додава ново петоцифрено контно кое гласи:  “72094 – вложувања во Гарантен фонд”. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Член 7 

Во Упатството за примена на контниот план за друштвата за осигурување и реосигурување, во 

Класата 2 – Краткорочни и долгорочни обврски, резервирања за трошоци и ризици и одложени 

плаќања и приходи за идни периоди, во вториот став, реченицата: „На конта од групата 20 се 

искажуваат обврските спрема осигуреници по основ на штети и договорени износи кои треба да 

бидат исплатени, како и останатите обврски по основ на неспосредни работи на осигурување.“ се 

менува и дополнува со следните реченици: 

“На конта од групата 20 се искажуваат обврските по основ на штети, суми на осигурување и други 

договорени износи по основ на сите склучени договори за осигурување, соосигурување и 

реосигурување; што треба да бидат исплатени на осигурениците, корисниците на осигурувањето, 

или трети лица, кои во вид на услуга, во име и за сметка на друштвото за осигурување ја 

надоместуваат штетата (автосервиси, здравствени установи и сл.). На оваа група на конта се 

искажуваат и останатите обврски од непосредни работи на осигурување.” 

 

 

Член 8 

Во Класата 4 – Трошоци и расходи,  во првиот став, реченицата: „На контото 4000  се прикажуваат 

надоместоците  за штети, суми на осигурување и други договорени износи кои се исплаќаат на 

осигурениците, односно корисниците на осигурувањето по основ на сите склучени договори за 

осигурување, соосигурување и реосигурување .“ се менува и гласи: 

“На контото 4000 се прикажуваат надоместоците за штети, суми на осигурување и други 

договорени износи по основ на сите склучени договори за осигурување, соосигурување и 

реосигурување; што се исплаќаат на осигурениците, корисниците на осигурувањето, или трети 

лица, кои во вид на услуга, во име и за сметка на друштвото за осигурување ја надоместуваат 

штетата (автосервиси, здравствени установи и сл.). “ 

 

 

 

Член 9 

Во Класата 6 – Технички резерви,  во вториот 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 менува 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 10 

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

премија кои се наплатени во тековниот пресметковен период, најдолго до една година. Основа за 

пресметка на бруто преносната премија за дополнително осигурување кон осигурувањето на 

живот претставува наплатената премија во пресметковниот период за последната година на 

осигурување.“ се менуваат и дополнуваат со следните реченици:  
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„Бруто полисираната 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 одбитна ставки од бруто полисираната премија.“ 

 

 

Член 11 

Во Класата 7 – Приходи, во првиот 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 менува 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 12 

Реченицата: „Бруто полисираната премија за осигурување на живот ги вклучува сите исноси на 

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

менува и дополнува 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.“ 

 

 

 

Член 13 

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

Македонија”. 

 

    Бр.0101-894/5     Совет на експерти на Агенцијата 

  25.02.2011 година                        Претседател                                  

Скопје                                                                              д-р Климе Попоски 


