
 

 

 
 

Tekst i korrigjuar jozyrtar  
 

Në bazë të nenit 158-s, pika 1) dhe neni 74, pika 6) të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 
08/D8, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11 dhe 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/15, 192/15 dhe 23/16), 
Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimit miratoi:  

 

RREGULLORE  
për llojet dhe karakteristikat e mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet të 

cilat e mbulojnë provigjonin matematik, si dhe plasim i detajuar dhe kufizim i këtyre 
investimeve si dhe vlerësimi i tyre 

 

 
I. Dispozita të përgjithshme 

Neni 1 

 
 
(1) Me këtë rregullore përcaktohen llojet dhe karakteristikat e mjeteve të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik  të shoqërive për sigurim, 
gjegjësisht shoqërive për risigurim (në tekstin e mëtejshëm: shoqëri për sigurim) në përputhje me 
nenet 88 dhe 98 të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit (në tekstin e mëtejshëm: Ligji), dhe atë:   

- llojet dhe karakteristikat e investimeve të lejuara të mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet 
teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik,   

- rregullat e shpërbërjes (lokalizimit) dhe kufizim i investimeve të mjeteve të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik,   

- vlerësimi i mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë 
provigjonin matematik, dhe   

- mënyra dhe afate të raportimit të Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimit (në tekstin e 
mëtejshëm: Agjencia).  

 

II. Parime bazë të investimit  

 
Neni 2 

  
(1) Shoqëria për sigurim është e detyruar t’ii investojë mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet 
teknike dhe provigjonin matematik në përputhje me rregullat dhe parimet e menaxhimit të 
kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm të investimeve.  

 
(2) Gjatë zgjedhjes së llojit të investimeve të mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe 
provigjonin matematik, shoqëria për sigurim është e detyruar t’i marrë parasysh klasat në korniza 
të të cilave kryen veprimtari të sigurimit, duke i respektuar parimet e sigurisë, profitabilitetit dhe 
likuiditetit të investimeve, si dhe llojllojshmëri dhe shpërbërje të investimeve.  

 
(3) Shoqëria për sigurim është e detyruar të përputhë afatin e maturimit të mjeteve të cilat i 
mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik me afatin e maturimit të obligimeve të cilat 
dalin nga kontratat për sigurim.  

 
(4) Shoqëria për sigurim është e detyruar t’i përshtatë investimet e mjeteve të cilat e mbulojnë 
provigjonin matematik me të gjitha obligimet e saj të cilat dalin nga kontratat për sigurim, shumat e 
të cilave varen nga ndryshimet e kursit të devizës së valutave të huaja më së paku deri 80%.  

 
 
(5) Shoqëria për sigurim është e detyruar të menaxhojë me investimet e mjeteve të cilat i 
mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin teknik në mënyrë e cila siguron të ardhura adekuate 
dhe fluks me para të gatshme, që të mund në secilin moment t’i mbulojë dhe t’i shlyejë obligimet e 
maturuara, gjegjësisht mos ta vërë në pyetje azhurnimin e pagesës së kërkesave të 
dëmshpërblimit.   
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(6) Shoqëria për sigurim nuk guxon t’i investojë mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe 
provigjonin matematik në instrumente në të cilat janë të vendosura ndalime apo kufizime të cilit do 
lloj.  

 
(7) Shoqëria për sigurim është e detyruar të investojë mjete në vlerë së paku të barabartë me 
vlerën e provigjoneve teknike neto.  

 

(8) Nëse Agjencia vlerëson se shoqëria për sigurim i investon mjetet të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe provigjonin matematik përkundër dispozitave nga paragrafi 1 deri në 
paragrafin 7 të këtij neni, mund t’i urdhërojë shoqërisë për sigurim të përputhet me dispozitat e 
Ligjit dhe të kësaj rregullore.  

 
III. Akte të brendshme për investim  

Neni 3 
 

 
(1) Në kornizat e politikës për identifikim, matje dhe përcjellje të rreziqeve, shoqëria për sigurim 
është e detyruar të miratojë akte të brendshme për investimet me të cilat do t’i përcaktojë 
strategjitë dhe parimet e investimit, organizimit, veprimet, përcjelljen dhe raportimin për investimet.  
 Aktet e brendshme të cilat kanë të bëjnë me investimet duhet të përmbajnë:  

- parime dhe qëllime të investimit, 
- metoda të përcjelljes së investimeve, drejtimeve dhe mënyrave për zbatim të dispozitave 

ligjore dhe nënligjore,   
- metoda të vlerësimit 
- instruksione, kufizime, vlerësime të lejuara të vërtetuara në bazë të vlerësimit individual të 

rrezikut,  
- përshkrim i procedurave të investimeve,  
- strukturë organizative: definim i detyrave, kompetencave dhe përgjegjësive për njësitë 

organizative, 
- përshkrim i detyrave të personave kompetentë për investim, 
- ekspertizë dhe kualifikime të personave përgjegjës për investimin e mjeteve,  
- raportim i brendshëm ndërmjet njësive organizative dhe afate të raportimit,  
- mbikëqyrje dhe kontroll i procedurave të investimit, gjegjësisht vendosje e mekanizmave të 

brendshme kontrolluese që të sigurohet njohje e hershme e rrezikut potencial dhe vërtetim i 
rrezikut, si dhe masa për ndalimin e llojeve të caktuara të rreziqeve, apo akumulim i 
rreziqeve me rëndësi më të madhe, dhe  

- rregulla për organizim, ruajtje dhe aksesin e dokumentacionit kontabilist dhe 
dokumentacionit tjetër të lidhur me investimet e mjeteve.  

-  

 
(2) Shoqëritë për sigurim e zbatojnë politikën e investimeve nëpërmjet vendosjes, gjegjësisht 
përputhjes së strukturës së tyre organizative.  

 
(3) Aktet e brendshme për investim të mjeteve të shoqërive për sigurim duhet të përputhen me  

 
të gjitha rregullat në fuqi, gjegjësisht ligjet me të cilat rregullohen investimet.  

 

IV. Lloje dhe karakteristika të investimeve të lejuara të mjeteve të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik  

 

Neni 4 
  

(1) Shoqëria për sigurim është  detyruar t’i investojë mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike 
dhe provigjonin matematik ekskluzivisht në llojet e investimeve të përcaktuara në Ligj.  

 

(2) Përkundër dispozitave nga paragrafi 1 të këtij neni, ndërsa në përputhje me dispozitat e nenit 
88 paragrafi (1) pika (16) të Ligjit, për mjete të lejuara të cilat i mbulojnë provigjonet teknike 
dhe provigjonin matematik të shoqërisë për sigurim llogariten dhe këto në vijim:   
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2.1 Paradhëniet e dhëna në shumë prej vlerës blerëse të policës së sigurimit në klasat e jetës, dhe 

atë më së shumti deri 30% nga vlera neto e provigjonit matematik;   
2.2 Kërkesat jo të maturuara në bazë të primit për sigurim, bashkësigurim dhe risigruim, më së 

shumti deri më 20% nga vlera neto e provigjoneve për prime transferuese;   
2.3 Kërkesat jo të maturuara në bazë të primit për sigurim, bashkësigurim dhe risigurim, më së 

shumti deri 10% nga vlera neto e provigjoneve për prime transferuese.  

 

(3) Gjatë investimit të mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik, 
shoqëritë për sigurim janë të detyruara t’i respektojnë kufizimet e parashikuara në këtë Ligj dhe 
këtë Rregullore. 
 

Neni 5 
 
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohet 
në depozitat në banka të cilat kanë leje të dhënë nga Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit, më së shumti deri 25% nga 
vlera e plotë e mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike, gjegjësisht provigjonin matematik në 
bankë individuale. 

 

Neni 6  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik, mund të investojnë 
në obligacione dhe në letra të tjera debitore me vlerë në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 
6) e Ligjit, nëse:   

- Obligacionet, gjegjësisht letrat e tjera debitore me vlerë janë të botuara prej shoqërive 
aksionare të vendit në bazë të miratimit nga ana e Komisionit të Letrave me Vlerë të 
Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: KLV) 

- Obligacionet, gjegjësisht letrat e tjera debitore me vlerë kuotojnë në tregun zyrtar të bursës 
së letrave me vlerë apo treg tjetër i organizuar të letrave me vlerë në Republikën e 
Maqedonisë të cilin e kontrollon KLV, dhe  

- shoqëritë aksionare të cilat i botojnë kanë raport për auditim të kryer të raporteve vjetore 
financiare në të cilin nuk është shprehur distancim nga mendimi apo mendimi negativ për 
vitin e fundit financiar, në përputhje me standardet ndërkombëtare për auditim, dhe i cili 
është i punuar nga shoqëria e autorizuar për auditim.   

 

Neni 7  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
në obligacione dhe letra tjera debitore me vlerë në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 7) të 
Ligjit, nëse shoqëritë aksionare të cilat i botojnë kanë raport për auditim të kryer të raporteve 
vjetore financiare te i cili nuk është shprehur përmbajtje nga mendimi apo mendimi negativ për vitin 
e fundit financiar, në përputhje me standardet ndërkombëtare për auditim, dhe i cili është punuar 
nga shoqëria e autorizuar për auditim.  
 

Neni 8  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
në aksione në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 8) të Ligjit nëse: 
 

- aksionet janë botuar prej shoqërive aksionare të vendit në bazë të pëlqimit nga KLV,   
- aksionet kuotojnë në tregun zyrtar apo tregtojnë në tregun e shoqërive aksionare me 

obligime të veçanta për raportim në kornizat e tregut të rregullt të bursës së letrave me 
vlerë apo në treg tjetër të organizuar të letrave me vlerë në Republikën e Maqedonisë të 
cilin e kontrollon KLV, dhe   

- shoqëritë aksionare të cilat i botojnë kanë raport për auditim të kryer të raporteve vjetore 
financiare ku nuk është shprehur distancim nga mendimi apo mendimi negativ për vitin e 
fundit financiar, në përputhje me standardet ndërkombëtare për auditim, dhe i cili është i 
përpiluar prej shoqërisë së autorizuar për auditim.  
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Neni 9  

(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
në aksione në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 9) të Ligjit, nëse shoqëritë aksionare të cilat 
i emitojnë kanë raport për auditim të kryer të raporteve vjetore financiare ku nuk është shprehur 
përmbajtje nga mendimi apo mendimi negativ për vitin e fundit financiar, në përputhje me 
standardet ndërkombëtare për auditim, dhe i cili është i përpiluar prej shoqërisë së autorizuar për 
auditim.  

 

Neni 10  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
në aksione në shoqëri tregtare në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 10) të Ligjit, nëse kemi 
të bëjmë me shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me seli në R. e Maqedonisë.  
 
(2) Në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar nga paragrafi 1 të këtij neni mund të investohet 
ekskluzivisht nëse nuk janë persona të lidhur me shoqëritë për sigurim.  
 

Neni 11  
(1) Mjetet të cialt i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
më së shumti deri 10% në pjesëmarrje dhe aksione të fondeve të hapura dhe të mbyllura 
investuese në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 11) të Ligjit, të botuara nga shoqëria e 
njëjtë për menaxhim me fondet investuese të Republikës së Maqedonisë.  

 
(2) Në pjesëmarrje në fonde private investuese mund të investohen më së shumti deri 1,5% të 
mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik, me çka në fond 
individual investues mund të investohen më së shumti deri 0,5% nga mjetet të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe provigjonin matematik.  

 

Neni 12  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
në obligacione afatgjate dhe letra debitore afatgjate me vlerë në përputhje me ligjin 88 paragrafi (1) 
pika 12) të Ligjit, nëse shteti që ka emituar obligacionet dhe letrat e tjera me vlerë ka vlerësim 
kreditor afatgjat për obligim në valutë të huaj “BBB+” apo vlerësim më të lartë sipas Fitch Investor 
Services apo Standard & Poor's apo „Baa1" apo më të lartë sipas Moody's. 

 

Neni 13  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 
në obligacione afatgjate dhe letra debitore afatgjate me vlerë në përputhje me ligjin 88 paragrafi (1) 
pika 13) të Ligjit, nëse:  
 
а) letrat debitore me vlerë kanë vlerësim kreditor të dhënë nga së paku një agjenci ndërkombëtare 
kreditore e vlerësimit, dhe atë:  “BBB+” apo vlerësim më të lartë sipas Fitch Investor Services apo 
Standard & Poor's apo „Baa1" apo më të lartë sipas Moody's për instrumente afatgjate, dhe  

 

b) shteti i emitimit të obligacioneve dhe letrave të tjera me vlerë ka vlerësim kreditor afatgjatë për 
obligim në valutë të huaj “BBB+” apo vlerësim më të lartë sipas Fitch Investor Services apo 
Standard & Poor's apo „Baa1" apo më të lartë sipas Moody's. 

 

Neni 14  
(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjinin matematik mund të investohen 
në aksione emituesi i të cilave është shoqëri e huaj aksionare në përputhje me nenin 88 paragrafi 
(1) pika 14) të Ligjit, nëse shoqëritë aksionare të cilat i emitojnë i përmbushin kushtet në vijim:  

 

а) vlerësimi kreditor (issuer rating) i kompanisë emitues është “BBB+” apo vlerësim më i lartë sipas 
Fitch Investor Services apo Standard & Poor's apo „Baa1" apo më të lartë sipas Moody's, dhe 
 

 
 
b) shteti në të cilin gjendet selia e emituesit të aksioneve ka vlerësim afatgjatë kreditor për obligim 
në valutë të huaj “BBB+” apo vlerësim më të lartë sipas Fitch Investor Services apo Standard & 
Poor's apo „Baa1" apo më të lartë sipas Moody's. 
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Neni 15  

(1) Mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik mund të investohen 

në aksione në fonde investuese në përputhje me nenin 88 paragrafi (1) pika 10) të Ligjit, nëse:  

 

а) shoqëria për menaxhim të fondeve investuese është me seli në shtet anëtar të BE-së apo 
OECD-së, me çka selia nuk guxon të jetë në zonë off-shore të caktuar nga Fondi Ndërkombëtar 
Monetar, dhe  

 

b) fondi i huaj investues është i regjistruar në shtet i cili ka vlerësim afatgjatë kreditor për obligim të 
huaj në valutë të huaj “BBB+” apo vlerësim më të lartë sipas Fitch Investor Services apo Standard 
& Poor's apo „Baa1" apo më të lartë sipas Moody's, dhe  

 

c) fondi i huaj investues nuk ka karakteristika të hexh fond (hedge fund), gjegjësisht fond privat me 
kapital të rrezikshëm.  
 

V. Kontrata Fjuçers, opsione dhe instrumente të tjera të derivateve financiare  

 

Neni 16 
  

(1) Shoqëritë e sigurimeve mund të përdorin kontrata fjuçers, opsione dhe instrumente të tjera të 
derivative financiare nëse ato mundësojnë sigurim nga rreziqet e ndodhura si rezultat i 
fluktacioneve të kursit të devizës, normave të interesit dhe lloje të tjera të rreziqeve të tregut.   

 
(2) Para se të fillojë të përdorë instrumente derivative financiare, shoqëria për sigurim është e 
detyruar të përpilojë akte të brendshme për përdorim të instrumenteve të derivative financiare, me 
të cilat do ta përcaktojë mënyrën e matjes dhe menaxhimit me rreziqet në të cilat janë të 
ekspozuara mjetet të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik.  

 
(3) Shoqëria është e detyruar ta raportojë Agjencinë për përdorimin e instrumenteve të 
derivative financiare, në afat prej 8 ditëve pas mbarimit të muajit.  

 

VI. Vlerësim i investimeve  

 

Neni 17 
  

Llojet e investimeve të parashikuara në këtë Ligji dhe në këtë rregullore do të vlerësohen në 
përputhje me Standardet ndërkombëtare për raportim financiar dhe Rregulloren për metodën e 
vlerësimit të normave të bilancit të gjendjes dhe përgatitje të bilanceve të punës.  

 

VII. Mënyra dhe afate të raportimit  

 

Neni 18 
 
(1) Shoqëria e sigurimeve është e detyruar ta raportojë Agjencinë për llojet e investimeve të 
mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik 
në përputhje me formën dhe përmbajtjen e formularit për raportim IPT, gjegjësisht IPM të cilat janë 
dhënë në shtojcë të kësaj rregullore dhe janë pjesë përbërëse e saj.  

 
(2) Shoqëria për sigurim është e detyruar ta raportojë Agjencinë për llojet e investimeve të 
mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik 
me gjendje deri më 31 mars (tremujori i parë), 30 qershor (tremujori i dytë), 30 shtator (tremujori i 
tretë) dhe 31 dhjetor të vitit aktual (tremujori i  katërt ) brënda një afati 30 ditor nga mbarimi  i 
tremujorit me të cilin ka të bëjë raportimi.  
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(3) Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, shoqëria për sigurim është e detyruar ta raportojë 
Agjencinë për tremujorin e katërt dhe shtesë me dorëzimin e raporteve vjetore financiare.  
 
 
 
(4) Shoqëria e sigurimeve i dorëzon formularët e plotësuar me rregull IPT dhe IPM në formë 
elektronike në mënyrë të përcaktuar nga ana e Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimit. 

 
(5) Nëse ulet vlerësimit kreditor për emituesin apo për letrën me vlerë nën nivelin e lejuar, 
shoqëria e sigurimit është e detyruar që për këtë ta raportojë Agjencinë në afat prej 8 ditëve nga 
ulja e vlerësimit kreditor për emituesin apo letrën me vlerë nën nivelin e lejuar, dhe të përputhet në 
afat prej 90 ditëve nga dita e bërjes së këtij ndryshimi.  

 

(6) Nëse shoqëria e sigurimeve ka leje nga Agjencia për transferim të aktiviteteve të jashtme të 
lidhura me menaxhimin e mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe provigjonin matematik, 
shoqëria e sigurimit është e detyruar së bashku me raportimin e paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni 
të dorëzojë edhe dokumentacionin e plotë në lidhje me aktivitetet aktuale të cilat kanë të bëjnë me 
investimet.  

 

 

VIII. Dispozita kalimtare dhe përfundimtare  

 

Neni 19  
(Neni 19 nga Rregullorja për llojet  dhe karakteristikat e mjeteve të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik, si dhe plasim i 
detajuar dhe kufizim i këtyre investimeve si dhe vlerësimi i botuar në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2011) 

 

(1) Dispozitat e nenit 4 paragrafi 1 pika 2.2 të kësaj rregullore do të aplikohen deri më 31.12.2011.  

 
(2) Dispozitat e nenit 4 paragrafi 1 pika 2.3 të kësaj rregullore do të aplikohen nga 01.01.2011 deri 
më 31.12.2012.  
 

Neni 20  
(Neni 20 nga Rregullorja për llojet  dhe karakteristikat e mjeteve të cilat i mbulojnë 
provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik, si dhe plasim i 
detajuar dhe kufizim i këtyre investimeve si dhe vlerësimi i botuar në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2011)) 

 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”, ndërsa do të fillojë të aplikohet gjatë përgatitjes së raportimit për llojet e investimeve 
të mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin teknik 
dhe raporti vjetor i shoqërive të sigurimeve me gjendje të 30 qershorit viti 2011.  
 

Neni 21  
(Neni 3 nga Rregullorja për llojet dhe karakteristikat e mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet 
teknike dhe mjetet të cilat e mbulojnë provigjonin matematik, si dhe plasim i detajuar dhe 
kufizim i këtyre investimeve si dhe vlerësimi i botuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” nr. 127/2014) 
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Tekst i korrigjuar jozyrtar   
(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”.  

 

(2) Shoqëritë janë të detyruara ta aplikojnë këtë rregullore me përgatitjen e raporteve 
tremujore për tremujorin e tretë të vitit 2014.  
 

 

Neni 22  
(Neni 9 nga Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për llojet  dhe 
karakteristikat e mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet të cilat e 
mbulojnë provigjonin matematik, si dhe plasim i detajuar dhe kufizim i këtyre investimeve si 
dhe vlerësimi i botuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 61/2016)  

 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”, ndërsa do të aplikohet nga 1 prilli i viti 2016.  

 

(2) Shoqëritë janë të detyruara ta aplikojnë këtë rregullore me përgatitjen e raporteve 
tremujore për tremujorin e dytë të vitit 2016.  
 
 
 

Nr. ____________ 

 
Kryetar i Këshillit të Ekspertëve të 

Agjencisë 

Data ____________                                             d-r Klime Poposki 

  

Shkup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tekst i korrigjuar jozyrtar  
 
 

Formular IPT  
 
 

 

(grupi) 
(emri i shoqërisë) 
(periudha) 
(viti aktual) 

 
IPT: Investime të mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike  

 
mkd 

  Numër E lejuar %  Shumë e realizuar 
E realizuar % 

    

1 3 2 

Lloje të investimeve të lejuara I    

Mjete të hollash në arkë dhe mjete të llogarive bankare  I1 3%  0.0% 

Depozita në banka të cilat kanë leje të dhënë nga BPRM I2 50%  0.0% 

Letra me vlerë të emituara nga BPRM  I3 80%  g 0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera të debitore të emituara me 
vlerë apo për të cilat në tregun vendor garanton Republika 
e Maqedonisë I4 

80%  g 0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera debitore me vlerë të cilat i 
emitojnë apo për të cilat garantojnë njësitë e vetëqeverisjes 
lokale të RM  I5 

10%  g 0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera debitore me vlerë me të cilat 
tregtohet në tregun e rregulluar të letrave me vlerë në RM I6 

35%  g 0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera debitore me vlerë me të cilat 

nuk tregtohet në tregun e rregulluar të letrave me vlerë të 
RM, nëse emituesi i tyre është person juridik me seli në RM  I7 

5%  g 0.0% 

Aksione me të cilat tregtohet në tregun e rregulluar të 
letrave me vlerë në RM I8 

25%  g 0.0% 

Aksione me të cilat nuk tregtohet në tregun e rregulluar të 

letrave me vlerë në RM, nëse botues i tyre është person 

juridik me seli në RM I9 

5%  g 0.0% 

Pjesëmarrje në shoqëri tregtare në RM  I10 5%  g 0.0% 

Pjesëmarrje dhe aksione të fondeve investuese të cilat janë 
të regjistruara në RM I11 

20%  g 0.0% 

Obligacione afatgjate dhe letra të tjera afatgjate me vlerë 
emituesi i të cilave është shtet anëtar i BE-së apo shtet 

anëtar i OECD-së  I12 

20%  g 0.0% 

Obligacione afatgjate dhe letra të tjera afatgjate me vlerë 
botues i të cilave është subjekt juridik i shtetit anëtar të 
BE-së apo shtet anëtar i OECD-së I13 

  g 0.0% 

Aksione emituesi i të cilave është shoqëri e huaj 
aksionare me të cilat tregtohet në tregun e rregulluar të 
letrave me vlerë në shtete anëtare të BE-së apo shtetet 
anëtare në OECD 

I14   g 0.0% 

Pjesëmarrje në fonde investuese me të cilat tregtohet në 
tregun e rregulluar të letrave me vlerë në shtet anëtar të 
BE-së apo shtet anëtar në OECD-së. 

   g 0.0% 

Lloj tjetër i investimit në përputhje me rregullat e AMS, 
nën kusht që ai të mos jetë në kundërshtim me 
paragrafin 2 të nenit 89 të LMS 

I16   g 0.0% 

Investime të cilat nuk janë të parashikuara me 

Rregulloren  

II   0.0% 

  
VËREJTJE: Investimet nga pika 6 dhe pika 8 e kësaj tabele nuk guxojnë të tejkalojnë 5% tek 
botuesi i njëjtë dhe investimet nga pika 7, pika 9 dhe pika 10 të kësaj tabele nuk guxojnë të 
tejkalojnë 1% tek botuesi i njëjtë.  

 

 



 

 

 

Norma Numri Shuma 

Gjithsej investime të lejuara të mjeteve  III 0 

Gjithsej provigjone teknike neto  IV 0 

Provigjone për prime transferuese  IV1  

Provigjone për bonuse dhe lirime  IV2  

Provigjone për dëme IV3  

Provigjone të tjera teknike IV4  

Provigjon i barazimit IV5  

Dallim (IV-III) V 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Tekst i korrigjuar jozyrtar  
 
 
 
 
 
 

 

Formular IPM  
 

 

(grupi) 
(emri i shoqërisë) 
(periudha) 
(viti aktual) 
 

IPM: Investime të mjeteve të cilat e mbulojnë provigjonin matematik  
 

 Numër E lejuar %  Shumë e realizuar 
E realizuar % 

    

1 3 2 

Lloje të investimeve të lejuara I    

Mjete të hollash në arkë dhe mjete të llogarive bankare  I1 3%  0.0% 

Depozita në banka të cilat kanë leje të dhënë nga BPRM I2 60%  0.0% 

Letra me vlerë të botuara nga BPRM  I3 80%  0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera të botuara debitore me vlerë 
apo për të cilat në tregun vendor garanton Republika e 
Maqedonisë I4 

80%    0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera debitore me vlerë të cilat i 
botojnë apo për të cilat garantojnë njësitë e vetëqeverisjes 
lokale të RM  I5 

10%  0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera debitore me vlerë me të cilat 
tregtohet në tregun e rregulluar të letrave me vlerë në RM I6 

35%  0.0% 

Obligacione dhe letra të tjera debitore me vlerë me të cilat 
nuk tregtohet në tregun e rregulluar të letrave me vlerë të 
RM, nëse botues i tyre është person juridik me seli në RM  I7 

5%  0.0% 

Aksione me të cilat tregtohet në tregun e rregulluar të 
letrave me vlerë në RM I8 

25%   0.0% 

Aksione me të cilat nuk tregtohet në tregun e rregulluar të 

letrave me vlerë në RM, nëse botues i tyre është person 

juridik me seli në RM I9 

5%  0.0% 

Aksione në shoqëri tregtare në RM  I10 5%   0.0% 

Pjesë dhe aksione të fondeve investuese të cilat janë të 
regjistruara në RM I11 

20%  0.0% 

Obligacione afatgjate dhe letra të tjera afatgjate me vlerë 

emituesi i të cilave është shtet anëtar i BE-së apo shtet 

anëtar i OECD  I12 

20%   0.0% 

Obligacione afatgjate dhe letra të tjera afatgjate me vlerë 
botues i të cilave është subjekt juridik i shtetit anëtar të 
BE-së apo shtet anëtar i OECD-së I13 

   0.0% 

Aksione emituesi i të cilave është shoqëri e huaj 
aksionare me të cilat tregtohet në tregun e rregulluar të 
letrave me vlerë në shtete anëtare të BE-së apo shtetet 
anëtare në OECD 

I14    0.0% 

Pjesë në fonde investuese me të cilat tregtohet në tregun 
e rregulluar të letrave me vlerë në shtet anëtar të BE-së 
apo shtet anëtar në OECD. 

I15    0.0% 

Paradhënie I16    0.0% 

Investime të cilat nuk janë të parashikuara me 

Rregulloren  

II   0.0% 

 
VËREJTJE: Investimet nga pika 6 dhe pika 8 të kësaj tabele nuk guxojnë të tejkalojnë 5% tek botuesi i 
njëjtë dhe investimet nga pika 7, pika 9 dhe pika 10 të kësaj tabele nuk guxojnë të tejkalojnë 1% tek 
botuesi i njëjtë.  
 



 

 

 
 
 
 

Norma Numër Shumë 

Gjithsej investime të lejuara të mjeteve  III 0 

Gjithsej provigjon matematik IV  0 

Dallim (IV-III) V 0 
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