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1606. 

Врз основа на член 158-ѕ точка 1) а во врска со член 
122 став (1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/2019 и 31/2020), 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
осигурување на седница одржана на ден 9.5.2022 го-
дина, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

(1) Во Правилникот за формата и содржината на до-
полнителните финансиски извештаи на друштвата за 
осигурување и/или реосигурување („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 44/2012, 61/2016 и 
36/2019), во член 2 во став (1) во точката 4 точката на 
крајот на реченицата се заменува со точка и запирка. 

(2) По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи: 
„5. Извештај за структура на акционерскиот капи-

тал (САК). “ 
 

Член 2 
(1) Во член 3, во ставот (1), зборовите: “од член 2 

став (1) точки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник” се заме-
нуваат со зборовите: “од член 2 став (1) точки 1), 2), 3), 
4) и 5) од овој правилник”. 

 
(2) Во ставот (3), зборовите: “од член 2 став (1) точ-

ки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник” се заменуваат со 
зборовите: “од член 2 став (1) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од 
овој правилник”. 

 
Член 3 

(1) Во Прилог 1 Дополнителни финансиски извеш-
таи, образецот ТсоПЛ: Извештај за трансакции со пов-
рзани лица се заменуваат со нов образец ТсоПЛ: Из-
вештај за трансакции со поврзани лица, кој е даден во 
прилог на овој правилник и е негов составен дел. 

(2) Образецот ВК: Извештај за вложувања на сред-
ствата кои не ги покриваат техничките/математичката 
резерва, се заменува со нов образец ВК: Извештај за  
вложувања на средствата кои не ги покриваат технич-
ките/математичката резерва, кој е даден во прилог на 
овој правилник и е негов составен дел. 

(3) Пообразецот СВл: Извештај за структура на вло-
жувањата се додава нов образец со назив “САК: Струк-
тура на акционерскиот капитал”, кој е даден во Прилог 
1 од овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 4 

Во Прилог 2 Упатство за пополнување на дополни-
телните финансиски извештаи, во точка 6. Извештај за 
реализирани добивки (загуби) од продажба – капитал-
на добивка (загуба), подточка 6.2 Упатство за пополну-
вање на Извештајот за реализирани добивки (загуби) 
од продажба – капитална добивка (загуба), текстот кој 
се однесува на Извор на средства се менува и гласи: 

„Извор на средства - претставува извор на средства 
од кои се извршени вложувањата, и тоа:  

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата 
кои ги покриваат техничките резерви,  

- ВМР се однесува на вложувањата на средствата 
кои ја покриваат математичката резерва,  

- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои 
не ја покриваат математичката и/или техничките ре-
зерви, 

- ИР се однесува на вложувањата на средствата кај 
кои осигуреникот го презема ризикот и ја покриваат 
посебната резерва.“ 

 
Член 5 

Во Прилог 2 Упатство за пополнување на дополни-
телните финансиски извештаи, во точка 7. Извештај за 
вредносно усогласување ((нереализирани добивки (за-
губи)), сведување на објективна вредност, подточка 7.2 
Упатство за пополнување на Извештајот за вредносно 
усогласување ((нереализирани добивки (загуби)), све-
дување на објективна вредност, текстот кој се однесува 
на Извор на средства се менува и гласи: 

„Извор на средства - претставува извор на средства 
од кои се извршени вложувањата, и тоа:  

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата 
кои ги покриваат техничките резерви,  

- ВМР се однесува на вложувањата на средствата 
кои ја покриваат математичката резерва,  

- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои 
не ја покриваат математичката и/или техничките ре-
зерви, 

- ИР се однесува на вложувањата на средствата кај 
кои осигуреникот го презема ризикот и ја покриваат 
посебната резерва.” 

 
Член 6 

Во Прилог 2 Упатство за пополнување на дополни-
телните финансиски извештаи, по точката 9 ИЗВЕШ-
ТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА се додава 
нова точка 10 која гласи: 

„10. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА АКЦИО-
НЕРСКИ КАПИТАЛ 

10.1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Во Извештајот за Структура на акционерскиот ка-

питал се прикажуваат податоци за структурата на акци-
онерскиот капитал на друштвата за осигурување. 

10.2 УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРСКИ КА-
ПИТАЛ  

На хоризонталните позиции се пополнуваат подато-
ци за акционерскиот капитал кои се класифицирани во 
следниве категории:  

1. Странски акционери 
1.1. Физички лица 
1.2. Нефинансиски правни лица 
1.3. Финансиски институции 
2. Домашни акционери 
2.1. Физички лица 
2.2. Нефинансиски правни лица 
2.3. Финансиски институции 
3. Држава 
За секоја поединечна група на акционери се  прика-

жува износот на запишаниот капитал (во илјади де-
нари) и неговото процентуално учество во вкупниот за-
пишан капитал на друштвото (позиција I. Запишан ка-
питал (АОП 086)) од Билансот на состојба).“ 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување со “Службен весник на Република 
Северна Македонија“а ќе започне да се применува при 
изготвување на тримесечните (квартални) дополнител-
ни финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2022 
година. 

 
Бр.01-364/1 Совет на експерти

9 мај 2022 година Претседател,
Скопје          Крсте Шајноски,с.р.
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