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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 Македонија” 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 Република Северна Македонија” бр.101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата 
за супервизија на осигурување, донесе 

 
ПРАВИЛНИК1 

за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата 
за осигурување и/или реосигурување 

 
 
 

I. Општи одредби 
Член 1 

 
(1) Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештаите кои друштвата за 
осигурување и/или реосигурување (во натамошниот текст: друштва за осигурување) ги составуваат 
како дополнување кон финансиските извештаи пропишани со Правилникот за формата и содржината 
на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за 
осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст: дополнителни финансиски извештаи) и 
начинот и роковите на нивно доставување до Агенцијата за супервизија на осигурување (во 
натамошниот текст: Агенцијата). 
 
(2) Дополнителните финансиски извештаи од став 1 на овој член, друштвата за осигурување ги 
составуваат врз основа на податоците од своите деловни книги, на ист начин како и при составување 
на финансиските извештаи. 

 
 

II. Дополнителни финансиски извештаи 
Член 2 

 
(1) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат следните годишни дополнителни 
финансиски извештаи: 

1. Извештај за вонбилансни ставки (ВонБС); 
2. Извештај за валутна усогласеност (ВУ); 
3. Извештај за рочна усогласеност (РУ); 
4. Извештај за трансакции со поврзани лица (ТсоПЛ); 
5. Извештај за структура на акционерскиот капитал (САК). 

 
(2) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат следните квартални дополнителни 
финансиски извештаи: 

 
1  Прeчистениот текст на Правилникот е изготвен врз основа на текстот на Правилникот за формата и содржината на 
дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република 
Македонија“бр. 44/2012), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 
дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република 
Македонија“бр. 61/2016), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на 
дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република 
Северна Македонија“бр. 39/2019) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината 
на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република 
Северна Македонија“бр. 118/2022). Пречистениот текст нема правна сила. За правни цели единствено валидни се текстовите 
кои што се објавени во претходно наведените Службени весници.   
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1. Извештај за приходи и расходи од вложувања (ПиРодВ); 
2. Извештај за реализирани добивки (загуби) од продажба - капитална добивка (загуба) 

(РД(З)одВ); 
3. Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на 

објективна вредност) (неРД(З)одВ); 
4. Извештај за вложувања кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва (ВК); 

Извештај за структура на вложувањата (СВл). 
 
(3) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат дополнителните финансиски извештаи 
наведени во став (1) и (2) од овој член согласно формата и содржината на истите, пропишана со 
обрасците - Дополнителни финансиски извештаи на друштвата за осигурување, кои се дадени во 
Прилог 1 од овој правилник и се негов составен дел. 
 
(4) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат дополнителните финансиски извештаи 
наведени во став (1) и (2) од овој член согласно Упатството за пополнување на дополнителните 
финансиски извештаи кое е дадено во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел. 

 
(5) Сите износи во дополнителните финансиските извештаи се изразуваат во македонски денари. 
 
 

III. Начин и рокови за известување 
Член 3 

 
(1) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат годишните дополнителни финансиски 
извештаи од член 2 став (1) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник со состојба на 31 декември во 
тековната деловна година. 
 

(2) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат кварталните дополнителни финансиски 
извештаи од член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 
септември и 31 декември во тековната деловна година. 

 
(3) Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги доставуваат годишните 
дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (1) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник 
најдоцна до 1 март во тековната за претходната година. 

 
(4) Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги доставуваат кварталните 
дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник во рок 
од 30 дена од истекот на последниот ден од пресметковниот период за кој истите се составени. 

 
(5) Дополнителните финансиски извештаи од член 2 став (1) и (2) од овој правилник друштвата за 
осигурување се должни да ги достават до Агенцијата во наведените рокови во електронска форма на 
начин утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 
 

IV. Преодни и завршни одредби 
 

(Член 4 од Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на 
друштвата за осигурување и/или реосигурување објавен во „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 44/12) 
(1) Овој Правилник влегува во сила од денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија" а ќе започне да се применува при изготвување на кварталните дополнителни 
финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2012 година, односно на годишните дополнителни 
финансиски извештаи со состојба на 31 декември 2012 година. 



Неофицијален пречистен текст 

3 
 

(Член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината 
на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување 
објавен во „Службен весник на Република Македонија" бр. 61/16) 
(1) Овој Правилник влегува во сила од денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 април 2016 година. 
 
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на кварталните 
извештаи за вториот квартал за 2016 година. 

 

(Член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината 
на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување 
објавен во „Службен весник на Република Македонија" бр. 61/16) 
 
Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија. 

 

(Член 7 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината 
на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување 
објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 118/22) 
 
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) дополнителни финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2022 година. 

 

 

  Претседател на Советот на експерти 

    Крсте Шајноски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


