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1608. 

Врз основа на член 158-ѕ точка 1), член 102 став (2), 
член 74 точка 9) и член 104 став (1) точка 8) од Законот 
за супервизија на осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 
192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019 
и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за су-
первизија на осигурување, на седница одржана на 
9.5.2022 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ 
СТАНДАРДИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
 

(1) Во Правилникот за статистичките осигурителни 
стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2011, 167/2011, 189/2013 и 22/2016), во член 2 
став (1) во точката 1) по зборовите: „СП-10 (н.о.)“ се 
става запирка, сврзникот „и“ се брише, а по зборовите: 
„СП-99“ се додаваат зборовите: „и СП-100.“. 

(2) Во точката 2) по зборовите: „СП-8 (н.р.)“ се ста-
ва запирка, сврзникот “и” се брише, а по зборовите: 
„СП-99“ се додаваат зборовите: „и СП-100.“. 

(3) Во точката 4), по зборовите: „СП-8 (ж.о.)“ се 
става запирка, сврзникот „и“ се брише, а по зборовите: 
„СП-99“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„СП-100 и СП-4-ВУ_МР (ж.о.)“. 

 
Член 2 

Во член 5 став (2) по зборовите: „СП-99“ запирката 
се брише, и се додаваат зборовите: „и СП-100“. 

 
Член 3 

Во член 6 став (3) по зборовите: „СП-6-АО (н.р.)“ 
се става запирка, сврзникот „и“ се брише   а по зборо-
вите: „СП-5 (ж.о.)“ се додаваат зборовите: „и СП-100.“. 

 
Член 4 

(1) Во Статистичките осигурителни обрасци кои се 
содржани во прилогот кон правилникот,  образецот 
СП-2 (н.о.) се заменува со нов образец СП-2 (н.о.) кој е 
даден во прилог на овој правилник и е негов составен 
дел. 

(2) Образецот СП-5 (н.р.) се заменува со нов обра-
зец СП-5 (н.р.) кој е даден во прилог на овој правилник 
и е негов составен дел. 

(3) По образецот СП-6 АО (н.р.) се додава нов обра-
зец СП-8 (н.р.) кој е даден во прилог на овој правилник 
и е негов составен дел.  

(4) Образецот СП-4 (ж.р.)  се заменува со нов обра-
зец СП-4 (ж.р.)  кој е даден во прилог на овој правил-
ник и е негов составен дел. 

(5) По образецот СП-99 се додаваат два нови об-
расци: СП-4-ВУ_МР (ж.о.) и СП-100 кои се дадени во 
прилог на овој правилник и се негов составен дел.  

 
Член 5 

Во Упатството за пополнување на статистичките 
осигурителни стандарди кое е содржано во прилогот 
кон правилникот по точката 22 се додава нови точки 23 
и 24 кои гласат:  

 “23. Образец СП-4-ВУ_МР (ж.о.): Валутна 
структура на нето математичката резерва  

Образецот СП-4-ВУ_МР (ж.о.) го пополнува само 
Друштвото коешто врши работи за осигурување  на 
живот и е наменет за прикажување на податоци за ва-
лутната структура на математичката резерва. 

Друштвото за осигурување на живот треба да ги 
прилагоди своите вложувања на средствата кои ја пок-
риваат математичката резерва со своите обврски кои 
произлегуваат од договорите за осигурување, чии изно-
си зависат од промените на девизниот курс на стран-
ските валути најмалку до 80%. 

Овој  образец  е  наменет  за  внесување  на  подато-
ци  за  нето математичката резерва, по валути по соод-
ветни класи на осигурување и поделбата на класите 
согласно овој образец. 

Износите кои се прикажуваат во колоните за Мате-
матичка резерва (странска валута) треба да бидат при-
кажани во илјади денари (денарска противвредност 
пресметана според средниот курс на Народна банка на 
Република Северна Македонија на последниот ден од 
пресметковниот периодот). Бројот на колони зависи од 
бројот на различни валути во валутната структура на 
математичката резерва и може да се додадат дополни-
телни колони во образецот и за други валути доколку е 
потребно. 

Збирот на прикажаните износи за сите валути на 
математичката резерва треба да се совпаѓа со износот 
на нето математичката резерва прикажан во образецот 
ВМР: Вложувања на средствата кои ја покриваат мате-
матичката резерва, ќелија [IV-4]. 

24. Образец СП-100: Податоци за склучени дого-
вори за осигурување чие право на користење е пре-
несено (винкулирано) 

Образецот СП-100 го пополнуваат сите друштва за 
осигурување. Овој образец е наменет за прикажување 
на податоци за договори за осигурување чие право на 
користење е пренесено (винкулирано) на трето лице 
(правно или физичко), при што посебно се  прикажува-
ат податоци за договори за осигурување кои се винку-
лирани во корист на банките заради обезбедување на 
кредити, или на други субјекти за останати цели. 

Во овој извештај се внесуваат основни податоци за 
договорите кои се винкулирани, како што се: Број на 
склучени договори, Број на активни договори, Индиви-
дуални ризици, Агрегирани суми на осигурување и 
Бруто полисирана премија. Секој параметар се попол-
нува согласно поделбата  на  редиците,  односно класи-
те  на  осигурување  од  овој  образец. Притоа  треба  да  
се  впишат  износи,  согласно  поделбата  на  оваа та-
бела, за следните параметри: 
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24.1 Број на склучени договори - се  внесува  бро-
јот  на  договори  што  се  склучени  во Периодот (по 
однос на нови клиенти или обновени договори) и се 
винкулирани во корист на трето лице. Во овој параме-
тар не влегуваат склучените договори во Периодот ко-
ишто биле сторнирани во истиот Период.   

Ако е склучена една полиса која покрива ризици од 
повеќе класи на осигурување, а само одреден ризик е 
винкулиран во корист на трето лице, тогаш во извешта-
јот се пополнуваат податоци (број на склучени дого-
вори, број на активни договори, индивидуални ризици, 
агрегирани суми на осигурување и бруто полисирана 
премија) само за ризикот кој е винкулиран. 

Ако е склучена една полиса за колективно осигуру-
вање, тогаш се брои само еднаш. 

Доколку  договорот  покрива  осигурени  настани  
по  однос  на  различни  класи  на  осигурување, тогаш 
договорот се внесува во секоја класа на осигурување, 
согласно поделбата на класите на осигурување од овој 
образец. 

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за си-
те класи на осигурување претставува број на склучени 
договори, без разлика дали полисата покрива ризици 
кои се винкулирани од една или повеќе класи на осигу-
рување. 

24.2. Број на активни договори- се внесува бројот 
на активни договори на последниот ден од Периодот 
кои се винкулирани во корист на трето лице. 

Ако е издадена една полиса за колективно осигуру-
вање, тогаш се брои само еднаш. 

Доколку  договорот  покрива  осигурени  настани  
по  однос  на  различни  класи  на  осигурување, тогаш 
договорот се внесува во секоја класа на осигурување, 
согласно поделбата на класите на осигурување од овој 
образец. 

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за си-
те класи на осигурување претставува број на активни 
договори, без разлика дали полисата покрива ризици 
кои се винкулираат од една или повеќе класи на осигу-
рување. 

24.3. Индивидуални ризици- се внесува број на 
осигурени: 

- физички или правни лица (за класите 1, 2, 13, 14, 
15, 16, 17, 18), 

- возила (за класите 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12), 
- тури‐испораки (за класата 7); 
по однос на активните договори кои се винкулира-

ни во однос на трето лице. 
24.4 Агрегирани суми на осигурување- се  внесу-

ва  агрегирана  сума  на  осигурување  (во илјади  де-
нари),  за  дадена  класа  на  осигурување којашто  има  
ограничено  осигурително покритие,  по  сите  активни  
договори  за  осигурување,  со  состојба  на  последни-
от  ден  од Периодот, чие право на користење е прене-
сено (винкулирано). 

Доколку  во  договорот  се  вклучени  повеќе  ризи-
ци  (од  една  или  повеќе  класи  на осигурување), то-
гаш: 

24.4. а)  во  случај  на  целосна  штета  по  однос  на  
сите  ризици  покриени  со  договорот, осигурените  су-
ми  се  собираат (т.е.  не  се  содржани  една  во  друга),  
тогаш,  доколку  ризиците  припаѓаат на една класа на 
осигурување, агрегираната сума на осигурување прет-
ставува збир  на  осигурените  суми  за  сите  ризици.  
Доколку  ризиците  припаѓаат  на  повеќе  класи  на 
осигурување,  тогаш збирот од осигурени суми на со-
одветните ризици се  прикажува одделно во секоја кла-
са на осигурување. Во овој случај осигурената сума за 
сите класи на осигурување ќе биде збир од поединеч-
ните класи на осигурување. 

24.4.б)    ако  во  максималната  осигурена  сума  се  
содржани  осигурените  суми  на одделните  ризици,  
тогаш,  доколку  ризиците  припаѓаат  на  една  класа  
на  осигурување, агрегираната сума на осигурување 
претставува максималната осигурена сума на сите ри-
зици. Доколку ризиците припаѓаат на повеќе класи на 
осигурување, тогаш максималната осигурена сума  на  
соодветните  ризици  се  прикажува  одделно  во  секоја  
класа  на  осигурување.  Во  овој случај  осигурената  
сума  за  сите  класи  на  осигурување  ќе  биде  макси-
малниот  износ  од  поединечните класи на осигуру-
вање. 

Вкупниот  износ  на  Агрегирани  суми  на  осигу-
рување  се  однесува  само  за  класите  на осигурување 
коишто имаат ограничено осигурително покритие. 

24.5.Бруто  полисирана  премија  –  се  внесува  
износот  на  бруто  полисирана  премија (во илјади де-
нари) за договори за осигурување чие право на корис-
тење е пренесено (винкулирано).” 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување со „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ а ќе започне да се применува од 
изготвување на Извештајот со статистички осигурител-
ни обрасци за периодот од 1 јануари до 30 јуни од те-
ковната година (втор квартал).  

 
Бр.01-366/1 Совет на експерти 

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

__________ 
1609. 

Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) а во врска со 
членот 74 точки 8) и 9) 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 


