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Kandidatët të cilet i plotësojnë kushtet e paraparë  dotë 
japin testë psikologjik dhe teste për integritet në pajtim me 
nenin 16 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për 
Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr.150/2010). Nga ana e Këshillit Gjyqësor të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut do të bëhet testim psikologjik dhe 
testim për integritet për kandidatët të të cilet nuk e kan 
dhëne testin, dhe kontrtollimi njohurise të punës praktike 
me kompjuter.     

 Në lidhje me terminët për marrjen e testeve dhe 
kontrollimin e njohurive të punës praktike me kompjuterë, 
kandidati do të informohet nga ana e Këshilli i Gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shpenzimet për 
testimin e testit psikologjik dhe testit për integritet i bëjne 
vetë kandidatët. 

 
 Këshilli gjyqësor i Republikës 

Nr. 09-904/2  së Maqedonise së Veriut 
  18.5.2022 Kryetare, 
     Shkup Павлина Црвенковска, d.v. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1605. 
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 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДЕТАЛНА 
СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РА-
БОТЕЊЕТО  НА  ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за формата и содржината на 

финансиските извештаи и детална содржина на годиш-
ниот извештај за работењето на друштвата за осигуру-
вање и/или реосигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 5/2011, 41/011, 64/2011, 187/2013, 
61/2016 и 170/2019), во член 3 став (2) во точката 2.1 
сврзникот “и” се брише. 

(2) Во точката 2.2 точката на крајот на реченицата 
се заменува со запирка и се додава сврзникот “и”. 

(3) По точката 2.2 се додава нова точка 2.3 која 
гласи: “Бруто биланс (заклучен лист).”. 

 
Член 2 

(1) Во член 6 ставот (1) се менува и гласи: 

”Друштвата за осигурување се должни до Агенција-
та да достават неревидирани годишни финансиски из-
вештаи за деловната година која е еднаква со календар-
ската година најдоцна до 15 март во тековната за прет-
ходната година.” 

(2) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  
“Друштвата за осигурување се должни до Агенција-

та за супервизија на осигурување да достават примерок 
од годишниот извештај за работењето во рок од осум 
дена од денот на усвојувањето на годишниот извештај 
од страна на собранието на акционери на друштвото.” 

(3) Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 3 
Во Прилог 3 Упатство за пополнување на финан-

сиските извештаи, во точката 2. Извештај за сеопфатна 
добивка (Биланс на успех), во подточката 2.2. Упатство 
за пополнување на поединечните позиции во Извештај 
за сеопфатна добивка (Билансот на успех), текстот кој 
се однесува на позициите 252, 253, 253а и 254 се заме-
нува со следниот текст:  

“Позицијата бр. 252 со назив V (1) - Трошоци за 
стекнување претставува збир од позициите бр. 253, 
253а, 254 и 255. На оваа позиција се прикажуваат тро-
шоците кои се однесуваат непосредно на склучувањето 
на нови договори за осигурување или обнова на по-
стоечки договори за осигурување.  

Позицијата бр. 253 со назив V (1.1.) - Провизија се 
однесува на трошоци кои друштвата за осигурување 
како резултат на пресметани провизии врз основа на 
склучени договори за осигурување. Провизијата нај-
често се искажува како процент од вредноста на тран-
сакцијата, а ретко како фиксен износ. На оваа позиција 
се искажува износот евидентиран на контото 430.  

Позиција бр. 253а со назив V (1.2.) - Бруто-плати за 
вработените во внатрешната продажна мрежа се одне-
сува на трошоците за плати и придонеси за плати на 
вработените во внатрешната продажна мрежа. На оваа 
позиција се искажува износот евидентиран на контото 
4700.  

Позицијата бр. 254 со назив V (1.3.) - Останати тро-
шоци за стекнување се однесува на останатите трошо-
ци за стекнување на друштвата за осигурување кои се 
признаени како такви согласно Правилникот за контен 
план на друштвата за осигурување и/или реосигуру-
вање, освен оние искажани на позицијата бр. 253 и 
253а. На оваа позиција се искажува износот на дел од 
трошоците искажани на контото 453.” 

 
Член 4 

Во Прилог 4 Преглед на конта и групи на конта од 
контниот план за друштвата за осигурување и реосигу-
рување по одделни позиции од финансиските извеш-
таи, Прегледот на конта и групи на конта по позиции 
од извештајот за сеопфатна добивка (биланс на успех) 
се заменува со нов Преглед на конта и групи на конта 
по позиции од извештајот за сеопфатна добивка (би-
ланс на успех) кој гласи: 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување со “Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”  а ќе започне да се применува при изготвување на тримесечните (квартални) 
финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2022 година. 

 
Бр.01-363/1 Совет на експерти 

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

 


