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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
82. 

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 
плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 
36/90 и („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 
92/2009, 42/2010, 97/2010 и 162/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 јануа-
ри 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на коефициенти за 

пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 
2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 
126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 
76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010 и 158/2010), во член 
1 во табелата: 

1. Текстот во алинеите: 
- „директор на Управата за ветеринарство“ и 
- „директор на Дирекцијата за храна“ се брише 
2. По алинејата – „директор на Агенцијата за фи-

нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој – 3,3“ се додава нова алинеја која гласи: 

- „директор на Агенцијата за храна и ветеринарство 
на Република Македонија – 3,3“. 

3. Текстот во алинејата „заменик на директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство - 2,8“ се замену-
ва со нов текст „заменик на директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство на Република Македонија -2,6“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  Бр. 22–118/1                     Заменик на претседателот 

 5 јануари 2011 година         на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
83. 

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009 и 
115/2010) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 јануа-
ри 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. М-р Агим Нухиу се разрешува од должноста член 

на Одборот за акредитација на високото образование.  
2. За член на Одборот за акредитација на високото 

образование се именува Ардит Мемети. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 22–119/1              Заменик на претседателот 

 5 јануари 2011 година           на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
84. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање на 
Македонска академска истражувачка мрежа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 124/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5 јануари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА 

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Македонската 

академска истражувачка мрежа се именуваат: 
- проф. д-р Маргита Кон - Поповска, редовен про-

фесор на Природно – математичкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 

- проф. д-р Пеце Митревски, редовен професор на 
Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“  во Битола; 

- проф. д-р Владо Гичев, вонреден професор на Фа-
култетот за информатика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и 

- проф. д-р Арбер Челику, вонреден професор на 
Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во 
Тетово.     

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр. 22–120/1                  Заменик на претседателот 

5 јануари 2011 година         на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

85. 
Врз основа на членовите 202 и 222, став 3, а во вр-

ска со член 33, став 1 и 2 од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 
79/2007, 8/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010), Советот 
на експерти на Агенција за супервизија на осигурува-
ње, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава дозвола за вршење на работи на осигу-

рување на Акционерското друштво за осигурување 
ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп Скопје со адреса 
на бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.28/1 
Скопје, при што како основач се јавува OСИГУРИ-
ТЕЛНА ГРУПАЦИЈА ВИЕНА (VIENNA INSURANCE 
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), Schottenring 
30, A- 1010 Wien, Република Австрија. 

2. Се дава согласност за вршење на функцијата 
член на Управен одбор на Акционерското друштво за 
осигурување ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп 
Скопје на следните лица: 

- Елена Мартиновска, државјанин на Република 
Македонија, со адреса на ул. „Крчин“ 12 А, Скопје 
(претседател на Управниот одбор); 
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- Ана Голубовска, државјанин на Република Маке-
донија, со адреса на ул. „АВНОЈ“ бр. 106-4/6, Скопје 
(член на Управниот одбор) и 

- Вера Савевска, државјанин на Република Македо-
нија, со адреса на ул. „Орце Николов“ бр.115, Скопје 
(член на Управниот одбор). 

3. Друштвото од точка 1 од ова решение ќе врши 
работи на осигурување во рамките на групата на осигу-
рување на живот во класата 19 – осигурување на живот 
(освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 
од Законот за супервизија на осигурување). 

4. Покрај работите на осигурување наведени во точ-
ка 3 од ова решение, друштвото од точка 1 од ова ре-
шение ќе врши и работи на осигурување во класата 1 - 
осигурување од последици на несреќен случај-незгода. 

5. Уписот на друштвото од точка 1 од ова решение 
во трговскиот регистар да се изврши по приложен до-
каз за уплатени парични средства во износ од 3.000.000 
евра (три милиони евра) на име акционерски капитал 
на друштвото, на засебна девизна сметка на Народна 
банка на Република Македонија.  

6. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да започне со работа во рок од шест месеци од денот на 
донесување на ова решение. 

7. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на 
осигурување за започнување или престанок со работа 
во рамки на секоја од класите на осигурување за кои 
добило дозвола за вршење работи на осигурување, вед-
наш по започнувањето или престанокот со работа.  

8. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да назначи овластен актуар во рок од 2 месеца од денот 
на уписот на друштвото во трговскиот регистар. 

9. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно 
да вработи најмалку еден овластен ревизор кој се стек-
нал со уверение за овластен ревизор согласно Законот 
за ревизија, веднаш по уписот на Друштвото во тргов-
скиот регистар. 

   
   Бр. 09-1376/9                           Претседател  

17 декември 2010 година          на Советот на експeрти,             
      Скопје                            д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
86. 

Врз основа на членот 158-s точка 1) и членот 122 
став (1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија” 
бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 
56/09, 67/10), Советот на експерти на Агенцијата за су-
первизија на осигурување, на седница одржана на 
29.12.2010 година, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНСНИТЕ 
ШЕМИ И ДЕТАЛНА СОДРЖИНА НА ГОДИШНИ-
ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВА-
ТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува формата и со-
држината на билансните шеми и детална содржина на 
годишниот извештај на друштвата за осигурување 
и/или реосигурување (во натамошниот текст: друштва 
за осигурување) за целите на известување на Агенцијата 
за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата) и други корисници, како и рокови и начин 
на известување до Агенцијата. 

(2) Осигурително брокерските друштва и друштва-
та за застапување во осигурувањето при подготовка на 
годишниот извештај ги користат пропишаните обрасци 
кои се однесуваат на трговските друштва.  

II. Годишен извештај 
 

Член 2 
(1) Годишниот извештај на друштвата за осигурува-

ње содржи: 
1. 1. Годишни финансиски извештаи и  
1. 2. Годишен извештај за работењето. 
(2) Годишниот извештај од став 1 на овој член за-

должително треба да содржи финансиски информации 
и обелоденувања пропишани со Законот за супервизија 
на осигурување, Законот за трговски друштва, Правил-
никот за водење сметководство, односно Меѓународни-
те стандарди за финансиско известување (во натамош-
ниот текст: МСФИ) преведени и објавени во Република 
Македонија, и одредбите од овој правилник. 

(3) Годишниот извештај од став 1 на овој член за-
должително треба да биде потпишан од страна на сите 
членови на органот на управување на друштвото за 
осигурување. 

 
Форма и содржина на финансиските извештаи 

 
Член 3 

(1) Годишните финансиски извештаи на друштвата 
за осигурување од член 2, став 1, точка 1.1 од од овој 
правилник се состојат од следните извештаи: 

1.1. Извештај за финансиска состојба (Биланс на со-
стојба); 

1.2. Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на ус-
пех);  

1.3. Извештај за паричните текови; 
1.4. Извештај за промени во капиталот, и 
1.5. Белешки кон финансиските извештаи. 
(2) Друштвата за осигурување се должни да ги со-

ставуваат финансиските извештаи наведени во точките 
1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 од став 1 од овој член согласно фор-
мата и содржината на истите пропишана со обрасците 
– Финансиски извештаи на друштвата за осигурување 
кои се дадени во Прилог 1 од овој правилник и се негов 
составен дел.   

(3) Друштвата за осигурување се должни да ги со-
ставуваат финансиските извештаи наведени во точките 
1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 од став 1 од овој член согласно Упат-
ството за пополнување на финансиските извештаи и 
Прегледот на групи на конта и конта од Контниот план 
за друштвата за осигурување и реосигурување по од-
делни позиции во Финансиските извештаи кои се е да-
дени во прилог 3 од овој правилник и се негов составен 
дел.  

(4) Во финансиските извештаи, во колоната за прет-
ходната деловна година, друштвата за осигурување се 
должни да презентираат само износи од ревидираните 
финансиски извештаи на друштвото за осигурување за 
претходната деловна година.  

(5) Сите износи во финансиските извештаи се изра-
зуваат во македонски денари. 

 
Белешки кон финансиските извештаи 

 
Член 4 

Белешките кон финансиските извештаи од член 3 
став 1 точка 1.5 од овој правилник се составуваат сог-
ласно одредбите на МСФИ на начин истите да даваат: 

1. Информации за основата за составување на фи-
нансиските извештаи и одредени применети сметко-
водствени политики и методи на вреднување во соглас-
ност со МСС 1; 

2. Информации во согласност со барањата на 
МСФИ кои не се презентирани во Извештајот за фи-
нансиска состојба (Билансот на состојба), Извештај за 
сеопфатната добивка (Билансот на успех), Извештајот 
за промени во капиталот или Извештајот за парични 
текови; 
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3. Белешки кон финансиските извештаи кои даваат 
дополнителни податоци кои не се презентирани на дру-
го место во финансиските извештаи но се потрeбни за 
разбирање на кој било составен дел на истите. Овие по-
датоци ги опфаќаат најмалку податоците наведени во 
Прилог 2 од овој правилник и се негов составен дел. 

 
Годишен извештај за работењето 

 
Член 5 

(1) Годишниот извештај за работење на друштвата 
за осигурување треба да вклучува опис на општото 
економско окружување во кое работи друштвото, де-
ловната политика на друштвото, анализа на работење-
то на друштвото, финансискиот резултат, финансиска-
та состојба, опис на основните ризици на кои друштво-
то е изложено, акционерскиот капитал и акционери на 
друштвото, развој на друштвото, подружници/филија-
ли на друштвото, активности на подружниците/филија-
лите во странство, основни податоци за осигурителна-
та група (доколку друштвото е дел од група), корпора-
тивното управување, организациона структура и стру-
ктурата на деловната мрежа на друштвото.   

(2) При опишување на општото економско опкружу-
вање, друштвото за осигурување треба да ги наведе 
главните фактори кои имаат директно или индиректно 
влијание врз деловно работење на друштвото. Во случаи 
кога друштвото за осигурување врши значаен обем на 
своите активности и на странски пазари, потребно е да се 
опишат најзначајните економски трендови во овие земји 
и нивното влијание врз активностите на друштвото. 

(3) Во однос на деловната политика и цели на 
друштвото, друштвото за осигурување треба да ги об-
јасни долгорочните цели на својата деловна политика и 
да ги наведе планираните активности за исполнување 
на овие цели во следните години. Во планирање на 
овие активности треба да се посвети посебно внимание 
на мерките за управување со ризик. Друштвото за оси-
гурување треба да го објасни степенот до кој е реализи-
рано предвидувањето за финансиската година.  

(4) Во однос на анализа на работењето на друштво-
то, друштвото за осигурување треба да даде детален 
опис на работењето по одделни класи на осигурување. 

(5) Во однос на финансискиот резултат, друштвото 
за осигурување треба да ги обелодени главните катего-
рии на приходи и расходи на друштвото за деловната 
година и да ги објасни промените на секоја поединечна 
ставка во споредба со претходната деловна година. 

(6) Во однос на финансиската состојба. друштвото 
за осигурување треба да ја обелодени структурата на 
средствата и обврските во билансот на состојба по ка-
тегории на средства односно обврски и да ги објасни 
промените на секоја поединечна ставка во споредба со 
претходната деловна година. 

(7) Во однос на опис на основните ризици на кои 
друштвото е изложено, друштвото за осигурување треба 
да го објасни пазарниот, кредитниот, оперативниот и ри-
зикот од неликвидност како и евентуално други ризици  
со кои се соочува друштвото доколку истите се реле-
вантни за оценка на средствата и обврските на друштво-
то, неговата финансиска состојба и финансиски резул-
тат. Во описот, друштвото е должно да вклучи и мерки и 
активности за управување со сите горенаведени ризици. 

(8) Во однос на акционерскиот капитал и акционе-
рите на друштвото, друштвото за осигурување треба да 
ги обелодени вкупниот број на издадени акции, имиња-
та односно називите на акционерите, како и бројот и 
номиналната вредност на поседувани акции од страна 
на акционерите. 

(9) Извештајот треба да вклучува опис на претход-
ниот и идниот развој на друштвото, неговите активно-
сти во делот на истражување и развој, како и направе-
ните вложувања. 

(10) Извештајот за работење на друштвото за осигу-
рување треба да вклучува и други податоци релевантни 
за неговото работење, како што се податоци за деловна-
та мрежа на друштвото, активности на подружниците на 
друштвото во странство, вложувања на друштвото, 
активности на друштвото за осигурување во областа на 
истражувањето и развојот, број на вработени и нивната 
квалификациона структура, поддршка на информатичка 
технологија и други податоци кои се сметаат за важни 
заради точно и веродостојно презентирање. 

(11) Извештајот за работење на друштвото за осигу-
рување треба да вклучува и податоци за односите 
(правни и економски) на друштвото со неговата матич-
на компанија. 

(12) Друштвото за осигурување коe е владејачко 
друштво во рамки на осигурителна група треба да ги 
презентира основните податоци за осигурителната гру-
па и да ги идентификува групите друштва вклучени во 
извештајот. Податоците за друштвата во осигурителна-
та група треба да вклучуваат име на друштвото, тип на 
активност, поседуван удел во друштвото, удел во гла-
сачките права, номинална вредност на акциите на кра-
јот на деловната година и структура на корпоративното 
управување.  

(13) Извештајот треба, исто така, да вклучува ин-
формации за членовите на органот на управување и 
надзорниот орган на друштвото. 

(14) Годишниот извештај за работење на друштвото 
за осигурување треба да вклучува и: 

(а) Правен статус и седиште на друштвото за осигу-
рување, датумот на основање и опис на промените во 
интерните правилници во текот на деловната година; 

(б) Името, адресата и датумот на именување на ов-
ластен ревизор; 

(в) Листа на класи на осигурување за кои друштво-
то за осигурување има дозвола, заедно со датумот на 
издавање на дозволата за секоја класа на осигурување 
и датумот од кога друштвото за осигурување започна-
ло со работење во секоја класа на осигурување; 

(г) Листа на видови договори за осигурување кои 
друштвото за осигурување ги склучило во текот на де-
ловната година, со наведување на комерцијалното име 
на секој вид договор и неговата класа на осигурување. 

 
III. Начин и рокови за известување 

 
Член 6 

(1) Друштвата за осигурување се должни до Аген-
цијата да достават неревидирани годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за деловната година која 
е еднаква со календарската година во рок од три месе-
ци од истекот на деловната година за која истите се со-
ставуваат.  

(2) Извештаите од став 1 на овој член друштвото е 
должно да ги достави до Агенцијата во наведените ро-
кови во  хартиена и електронска форма. 

(3) Агенцијата го задржува правото да ја пропише 
електронски формат на извештаите кои друштвата за 
осигурување ќе ги пополнуваат и доставуваат до Аген-
цијата. 

 
IV. Преодни и завршни одредби 

 
Член 7 

Овој Правилник влегува во сила од денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија” а 
ќе започне да се применува при изготвување на финан-
сиските извештаи и годишниот извештај на друштвата 
за осигурување со состојба на 31.12.2011 година“. 

 
       Бр. 0101-2861/1       Совет на експерти на Агенцијата 
29 декември 2010 година               Претседател,  

        Скопје            д-р Климе Попоски, с.р. 
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87. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1), членот 74 точ-

ки 4) и 9) и членот 104 став (1) точка 2) од Законот за 
супервизија на осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 
33/2004, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08. 56/09 и 67/10, Сове-
тот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигу-
рување на Република Македонија, на седницата одржа-
на на ден 29.12.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНОТО НИВО НА 
МАРГИНА НА СОЛВЕНТНОСТ НА ДРУШТВАТА 
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

(1) Со овој правилник поблиску се пропишуваат 
правилата за пресметување на потребното ниво на мар-
гина на солвентност на друштвата за осигурување 
и/или реосигурување (во натамошниот текст: друштва 
за осигурување) од членовите 75 и 76 од Законот за су-
первизија на осигурување (во натамошниот текст: За-
конот), и начинот и крајните рокови на известување.  

 
Неживотно осигурување 

 
Член 2 

(1) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 
осигурување во рамки на класите на неживотно осигу-
рување се должни пресметката на потребното ниво на 
маргина на солвентност од членот 75 од Законот да ја 
вршат на обрасците МС_1(н.о.) и МС_2(н.о.) кои се со-
држани во Прилогот кон овој правилник и се негов со-
ставен дел, на начин пропишан во Упатството за прес-
метка на потребното ниво на маргина на солвентност, 
кое е составен дел од овој правилник.  

 
Осигурување на живот 

 
Член 3 

(1) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 
осигурување во рамки на класите на осигурување на 
живот се должни пресметката на потребното ниво на 
маргина на солвентност од членот 76 од Законот да ја 
вршат на обрасците МС_1 (ж.о.), МС_2 (ж.о.) и МС_3 
(ж.о.) кои се содржани во Прилогот кон овој правилник 
и се негов составен дел, на начин пропишан во Упат-
ството за пресметка на потребното ниво на маргина на 
солвентност, кое е составен дел од овој правилник. 

 
Начин и рокови за известување 

 
Член 4 

(1) Друштвата за осигурување го пресметуваат по-
требното ниво на маргина на солвентност на пропиша-
ните обрасци на последниот ден од следните периоди: 

од 1 јануари до 31 март од тековната година (прв 
квартал); 

од 1 јануари до 30 јуни од тековната година (втор 
квартал); 

од 1 јануари до 30 септември од тековната година 
(трет квартал); 

од 1 јануари до 31 декември од тековната година 
(четврт квартал), 

и ги доставуваат до Агенцијата во рок од 30 дена по 
завршетокот на кварталот за кој се доставува извешта-
јот. 

(2) По исклучок на претходниот став, обрасците за 
четвртиот квартал друштвата за осигурување ги доста-
вуваат и дополнително со годишните финансиските из-
вештаи. 

(3) Друштвата за осигурување се должни да ја изве-
стуваат Агенцијата на обрасците пропишани со овој 
правилник во хартиена и во електронска форма. 

(4) Агенцијата го задржува правото да пропише 
електронски формат за обрасците за пресметка на по-
требното ниво на маргина на солвентност, кои друш-
твата за осигурување ќе ги пополнуваат и доставуваат 
до Агенцијата. 

(5) Обрасите што друштвата за осигурување го до-
ставуваат до Агенцијата, задолжително треба да биде 
потпишани од лицето што ги пополнува, контролира 
(овластен актуар) и одобрува (органот на управување 
на друштвото за осигурување). Притоа треба да бидат 
наведени и целосни податоци за лицата што ги потпи-
шуваат. 

 
Квартални извештаи 

 
Член 5 

(1) Друштвата за осигурување се должни при прес-
метките и известувањата за потребното ниво на марги-
на на солвентност на квартална основа да користат по-
датоци за референтниот период од една година (однос-
но три години, односно седум години) на следниот на-
чин: 

- за првиот квартал, се земаат предвид податоци 
кои се однесуваат на периодот од 1 април претходната 
година (односно три години претходно, односно седум 
години претходно) до 31 март од тековната година; 

- за вториот квартал, се земаат предвид податоци 
кои се однесуваат на периодот од 1 јули претходната 
година (односно три години претходно, односно седум 
години претходно) до 30 јуни од тековната година; 

- за третиот квартал, се земаат предвид податоци 
кои се однесуваат на периодот од 1 октомври претход-
ната година (односно три години претходно, односно 
седум години претходно) до 30 септември од тековната 
година. 

- за четвртиот квартал, се земаат предвид податоци 
кои се однесуваат на периодот од 1 јануари тековната 
година (односно две години претходно, односно шест 
години претходно) до 31 декември од тековната година. 

 
Завршни одредби 

 
Член 6 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

(2) Друштвата за осигурување се должни овој пра-
вилник да гo применуваат со изготвувањето на квар-
талните извештаи за првиот квартал за 2011 година. 

 
       Бр. 0101-2861/2       Совет на експерти на Агенцијата 
29 декември 2010 година             Претседател, 

        Скопје             д-р Климе Попоски, с.р. 
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88. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1, членот 74 точки 

2 и 9 и членот 104 точка 2 од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 
79/07, 08/08, 88/08, 56/09 и 67/10), Советот на експерти 
на Агенцијата за супервизија на осигурување на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
29.12.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ И ОПИСОТ НА СТАВКИ ШТО ЌЕ 
СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ПРЕСМЕТКА НА КА-
ПИТАЛОТ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува начинот 

на пресметка на капиталот на друштвата за осигурува-
ње и/или реосигурување (во понатамошниот текст: 
друштва за осигурување), начинот и крајните рокови 
на известување согласно Законот за супервизија на 
осигурување (во понатамошниот текст: Законот): 

1. опис и содржина на поединечните ставки кои се 
земаат предвид при пресметката на основниот капитал 
на друштвата за осигурување; 

2. опис и содржина на поединечните ставки кои се 
земаат предвид при пресметката на дополнителниот ка-
питал на друштвата за осигурување; и 

3. обрасци на кои друштвата за осигурување се 
должни да ја известуваат Агенцијата за супервизија на 
осигурување на Република Македонија (во понатамош-
ниот текст: Агенција) за вредноста на поединечните 
ставки од кои е составен капиталот. 

 
Пресметка на капиталот 

 
Член 2 

Капиталот на друштвата за осигурување се пресме-
тува како збир на основниот и дополнителниот капи-
тал, намален за одбитните ставки на начин утврден 
согласно одредбите на Законот и овој правилник. 

 
Основен капитал 

 
Член 3 

(1) При пресметка на основниот капитал се земаат 
предвид следниве ставки: 

1. Уплатен акционерски капитал, со исклучок на 
уплатениот акционерски капитал од кумулативни при-
оритетни акции; 

2. Премии на емитирани обични акции; 
3. Резерви на друштвото (законски и статутарни) 

кои не произлегуваат од договорите за осигурување; 
4. Пренесена нераспределена добивка; и 
5. Нераспределена добивка од тековната година (по 

одбивање на даноците и останатите придонеси, како и 
дивидендата предвидена за исплата), доколку износот 
на добивка е потврден од овластен ревизор. 

(2) При пресметка на основниот капиталот на друш-
твото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за 
одбивни: 

1. Сопствени акции кои ги поседува друштвото за 
осигурување; 

2. Долгорочни нематеријални средства; и 
3. Пренесена непокриена загуба и загуба од теков-

ната година. 
 

Дополнителен капитал 
 

Член 4 
(1) При пресметка на дополнителниот капитал на 

друштвото за осигурување ќе се земат предвид следни-
ве ставки: 

1. Уплатен акционерски капитал од кумулативни 
приоритетни акции; 

2. Премии на емитирани кумулативни приоритетни 
акции; 

3. Субординирани должнички инструменти; и 
4. Хартии од вредност со неопределен рок на доспе-

вање. 
(2) Финансиските инструментите од став 1 точки 3 

и 4 се поблиску пропишани во членовите 6 и 7 од овој 
правилник, соодветно. 

(3) При пресметка на капиталот на друштво за осигу-
рување, дополнителниот капитал од став 1 од овој член 
ќе се земе предвид само во износ не повеќе од 50% од 
основниот капитал од член 3 од овој правилник.  

 
Одбитни ставки 

 
Член 5 

При пресметка на капиталот на друштвото за осигу-
рување, износот на основниот и дополнителниот капи-
тал ќе се намали за следниве ставки: 

1. вложувања на друштвото за осигурување во ак-
ции или субординирани должнички инструменти изда-
дени од друго друштво за осигурување или од друга 
финансиска институција кај кои друштвото за осигуру-
вање има удел од повеќе од 10%, како и други вложу-
вања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката 
на капиталот на тие субјекти; 

2. вложувања на друштвото за осигурување во ак-
ции или субординирани должнички инструменти, изда-
дени од друштва за осигурување или финансиски ин-
ституции освен оние наведени во точка 1 од овој став, 
кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друш-
твото за осигурување пресметан пред одбивање на ста-
вките наведени во точка 1 и оваа ставка. 

 
Субординирани должнички инструменти 

 
Член 6 

(1) Субординирани должнички инструменти кои се 
вклучуваат во дополнителниот капитал се финансиски 
инструменти на друштвото за осигурување кои, без ог-
лед на формата, треба да ги исполнуваат и следните ус-
лови: 

1. да се во паричен облик, односно да се настанати 
со паричен прилив во друштвото за осигурување, при 
што само уплатениот дел се вклучува во дополнител-
ниот капитал; 
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2. да не се покриени со друг вид обезбедување од 
страна на друштвото за осигурување  или лице поврза-
но со друштвото за осигурување (друштвото за осигу-
рување или лице поврзано со друштвото дополнително 
да не ги покрило со гаранција, хипотека или со друг 
вид обезбедување); 

3. да содржат клаузула за субординација, односно 
клаузула според која во случај на стечај или на ликви-
дација на друштвото за осигурување, овие обврски ќе 
бидат исплатени пред измирување на обврските спрема 
акционерите на друштвото за осигурување и носители-
те на хартии од вредност со неопределен рок на доспе-
вање, но по измирување на обврските спрема останати-
те доверители; 

4. да немаат рок на достасување или да имаат рок 
на достасување подолг од пет години и еден ден од да-
тумот на настанатиот прилив на парични средства во 
друштвото за осигурување по основ на овие инстру-
менти. Доколку субординираниот инструмент нема рок 
на достасување, друштвото за осигурување може да из-
врши исплата само доколку ја известило Агенцијата 
најмалку пет години пред планираната исплата. Докол-
ку субординираниот инструмент има рок на достасува-
ње, договорот за субординиран инструмент не може да 
содржи клазула за предвремена отплата, освен во слу-
чај на стечај или ликвидација на друштвото за осигуру-
вање; и 

5. да не се користат како обезбедување на побару-
вања и потенцијални обврски на друштвото за осигуру-
вање. 

(2) По исклучок на став 1 точка 4 од овој член, 
друштвото за осигурување може да изврши (предвре-
мена) исплата на субординираниот должнички инстру-
мент само доколку добие претходна согласност од 
Агенцијата. Агенцијата ќе ја издаде согласноста докол-
ку е исполнет еден од следните услови: 

1. Друштвото за осигурување обезбедило соодветен 
износ на основен или дополнителен капитал со ист или 
подобар квалитет со кој во целост ќе се замени износот 
на исплатениот субординиран должнички инструмент; 

2. Друштвото за осигурување достави доказ дека и 
без исплатениот субординиран должнички инструмент, 
располага со адекватно ниво на капитал во однос на 
природата, видот и обемот на активностите кои ги из-
вршува и ризиците на кои е изложено како резултат на 
тие активности. 

(3) Заради добивање на согласноста од став 2 од 
овој член, друштвото за осигурување е должно до 
Агенцијата да ја достави следната документација: 

1. во случаите од став 2 точка 1 од овој член, проек-
ција на капиталот и потребното ниво на маргина на 
солвентност за наредните 5 години, со вклучување на 
основниот или дополнителниот капитал со кои ќе се за-
мени исплатениот субординиран должнички инстру-
мент; 

2. во случаите од став 2 точка 2 од овој член, проек-
ција на капиталот, потребното ниво на маргина на сол-
вентност и на природата, видот и обемот на активно-
стите кои ќе ги извршува Друштвото, за наредните 5 
години. 

(4) При пресметката на дополнителниот капитал на 
Друштвото во текот на последните пет години до рокот 
на достасување или исплата, износот на субординира-
ниот инструмент се дисконтира за 20% секоја година. 
Во последната година пред рокот на достасување или 
исплата, субординираниот инструмент не се вклучува 
во пресметката на капиталот. 

 
Хартии од вредност со неопределен рок  

на доспевање 
 

Член 7 
(1) Хартиите од вредност и другите финансиски ин-

струменти со неопределен рок на доспевање кои се 
вклучуваат во дополнителниот капитал на друштвото 
за осигурување, треба да ги исполнуваат и следните ус-
лови: 

1. да се во паричен облик, односно да се настанати 
со паричен прилив во друштвото за осигурување, при 
што e потребно издадените инструменти да се во це-
лост уплатени за да бидат вклучени во дополнителниот 
капитал; 

2. да содржат клаузула според која сопственикот на 
овие инструменти во случај на стечај или на ликвида-
ција на друштвото за осигурување, има право на напла-
та на своето побарување пред измирување на обврски-
те спрема акционерите на друштвото за осигурување, 
но по измирување на обврските спрема останатите до-
верители; 

3. не можат да бидат исплатени од издавачот на ба-
рање на доносител без претходна согласност од Аген-
цијата; 

4. друштвото за осигурување мора да има можност 
да одложи плаќање на пресметана камата по овие ин-
струменти; и 

5. во документацијата која се однесува на издавање-
то на овие инструменти мора јасно да се определи ка-
пацитетот за покривање загуба која би произлегла од 
пристигнатите обврски и неплатена камата при што 
истовремено ќе се одржи континуитетот во работењето 
на друштвото за осигурување.   

(2) Агенцијата нема да издаде согласност од став 1 
точка 3 да се изврши исплата пред да поминат пет го-
дини и еден ден од денот на запишувањето. 

 
Пресметка и известување 

 
Член 8 

(1) Друштвата за осигурување се должни да го 
пресметуваат капиталот на пропишаниот образец КС 
кој е содржан во Прилогот кон овој правилник и е не-
гов составен дел на начин пропишан во Упатството за 
пополнување на Образецот КС – Пресметка на капита-
лот, кое е составен дел од овој правилник. 

(2) Друштвата за осигурување го пресметуваат ка-
питалот на пропишаниот образец со состојба на пос-
ледниот ден од следните периоди: 

од 1 јануари до 31 март од тековната година (прв 
квартал); 

од 1 јануари до 30 јуни од тековната година (втор 
квартал); 
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од 1 јануари до 30 септември од тековната година 
(трет квартал); 

од 1 јануари до 31 декември од тековната година 
(четврт квартал), 

и го доставуваат до Агенцијата во рок од 30 дена од 
завршувањето на кварталот за кој се доставува изве-
штајот. 

(3) По исклучок на претходниот став, образецот за 
четвртиот квартал друштвата за осигурување го доста-
вуваат и дополнително со годишните финансиските из-
вештаи. 

(4) По исклучок од одредбите од ставовите (1) и (2) 
од овој член, во случаи предвидени во одредбите од 
членот 160 став (2) од Законот, друштвата за осигуру-
вање се должни да го достават пропишаниот образец 
во рокови кои ќе ги одреди Агенцијата. 

(5) Друштвата за осигурување се должни да ја изве-
стуваат Агенцијата на образецот пропишан со овој пра-
вилник во хартиена и во електронска форма. 

(6) Агенцијата го задржува правото да пропише 
електронски формат за обрасците за пресметка на ка-
питалот, кои друштвата за осигурување ќе ги пополну-
ваат и доставуваат до Агенцијата. 

(7) Oбразецот што друштвото за осигурување го до-
ставува до Агенцијата, задолжително треба да биде 
потпишан од лицето што го пополнува, контролира 
(овластен актуар) и одобрува (органот на управување 
на друштвото за осигурување). Притоа треба да бидат 
наведени и целосни податоци за лицата што го потпи-
шуваат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8) Кон известувањето за пресметаниот дополните-
лен капитал од член 4 став (1) точки 3 и 4 од овој пра-
вилник, друштвото за осигурување е должно да доста-
ви одлука на органот на управување на друштвото за 
осигурување за издавање на субординираниот долж-
нички инструмент и хартии од вредност со неопреде-
лен рок на доспевање. Во прилог, се доставуваат и до-
кументи за поддршка, како што се одлука (решение) на 
Централниот депозитар за хартии од вредност за упис 
на инструментот во регистарот на хартии од вредност, 
проспект на издадениот инструмент, заедно со евиден-
ција за уплата, и листа на доверители на друштвото за 
осигурување, односно на сопствениците на инструмен-
тот. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 9 

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

(2) Друштвата за осигурување се должни овој пра-
вилник да го применуваат со изготвувањето на квар-
талните извештаи за првиот квартал за 2011 година. 

 
       Бр. 0101-2861/3       Совет на експерти на Агенцијата 
29 декември 2010 година             Претседател,  

        Скопје             д-р Климе Попоски, с.р. 
 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 

89. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1), член 102 став 

(2), член 74 точка 9) и член 104 став (1) точка 8) од За-
конот за супервизија на осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 
88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09 и 67/10), Советот на 
експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, 
на седницата одржана на ден 29.12.2010 година, го до-
несе следниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СТАН-
ДАРДИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишува деталната со-

држина на статистичките осигурителни податоци кои 
во форма на извештај друштвата за осигурување и/или 
реосигурување (во натамошниот текст: Друштвата) ги 
доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигуру-
вање (во натамошниот текст: Агенцијата). 

 
Член 2 

(1) Друштвата имаат обврска да ги пополнуваат 
статистичките осигурителни обрасци од извештајот 
кои се содржани во Прилогот кон овој правилник и се 
негов составен дел, и да ги достават до Агенцијата во 
хартиена и електронска форма, и тоа: 

1) Друштвaтa за осигурување кои вршат работи на 
неживотно осигурување ги пополнуваат и доставуваат 
до Агенцијата обрасците СП-1 (н.о.), СП-2 (н.о.), СП-3 
(н.о.), СП-4 (н.о.), СП-5 (н.о.), СП-6 (н.о.), СП-6-АО 
(н.о.), СП-7 (н.о.) и СП-99. 

2) Друштвата за реосигурување кои вршат работи 
на неживотно осигурување ги пополнуваат и доставу-
ваат до Агенцијата обрасците СП-4 (н.р.), СП-5 (н.р.), 
СП-6 (н.р.), СП-6-АО (н.р.) и СП-99. 

3) Друштвата за осигурување и реосигурување кои 
вршат работи на неживотно осигурување ги пополну-
ваат и доставуваат до Агенцијата обрасците од став (1), 
точки 1) и 2) од овој член. 

4) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 
осигурување на живот ги пополнуваат и доставуваат до 
Агенцијата обрасците СП-1 (ж.о.), СП-2 (ж.о.), СП-3 
(ж.о.), СП-4 (ж.о.), СП-4-РС (ж.о.), СП-5 (ж.о.), СП-6 
(ж.о.) и СП-99. 

5) Друштвата за реосигурување кои вршат работи 
на осигурување на живот ги пополнуваат и доставуваат 
до Агенцијата обрасците СП-1 (ж.р.), СП-4 (ж.р.), СП-
4-РС (ж.р.) и СП-99. 

6) Друштвата за осигурување и реосигурување кои 
вршат работи на осигурување на живот ги пополнуваат 
и доставуваат до Агенцијата обрасците од став (1), точ-
ки 4) и 5) од овој член. 

 
Член 3 

(1) Поимите коишто се користат во статистичките 
осигурителни обрасци се дефинирани во Упатството за 
пополнување на статистичките осигурителни обрасци 
кое е содржано во Прилогот кон овој правилник и е не-
гов составен дел. 

 
Член 4 

(1) Агенцијата го задржува правото да пропише 
електронски формат на извештајот од статистичките 
осигурителни податоци кој Друштвата ќе го пополну-
ваат и доставуваат до Агенцијата. 

Член 5 
(1) Секој статистички осигурителен образец од из-

вештајот што Друштвата го доставуваат до Агенцијата, 
задолжително треба да биде потпишан од лицето што 
го пополнува, контролира (овластен актуар) и одобрува 
(органот на управување на Друштвото). На првата 
страница од извештајот треба да се наведени целосни 
податоци за лицата што ги потпишуваат статистичките 
осигурителни обрасци. 

 
Начин и рокови за доставување на извештајот 

(статистичките осигурителни обрасци) 
 

Член 6 
(1) Друштвата го пополнуваат извештајот за след-

ните периоди: 
од 1 јануари до 31 март од тековната година (прв 

квартал); 
од 1 јануари до 30 јуни од тековната година (втор 

квартал); 
од 1 јануари до 30 септември од тековната година 

(трет квартал); 
од 1 јануари до 31 декември од тековната година 

(четврт квартал), 
и го доставуваат до Агенцијата, во рок од 30 дена 

од завршетокот на кварталот за кој се доставува изве-
штајот. 

(2) По исклучок на претходниот став, статистички-
те осигурителни обрасци за четвртиот квартал Друш-
твата ги доставуваат и дополнително со годишните фи-
нансиските извештаи. 

 
Член 7 

(1) Износите внесени во статистичките осигурител-
ни обрасци кои Друштвата ги доставуваат со годишни-
те финансиски извештаи, треба да бидат усогласени со 
соодветните износи од Билансот на состојба и Билан-
сот на успех. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 8 

(1) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 
неживотно осигурување се должни да ги усогласат из-
носите за параметрите „Агрегирани суми на осигурува-
ње“ и „Максимална сума на осигурување“ од образе-
цот СП-4 (н.о.) со одредбите од овој правилник почну-
вајќи од кварталниот извештај за периодот од  1 јануа-
ри до 31 март 2012 година. 

(2) Коефициентот за техничка премија задолжител-
но мора да биде одобрен од Органот на управување од 
1.01.2012. 

 
Член 9 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

(2) Друштвата се должни овој правилник да го при-
менуваат со изготвувањето на кварталните извештаи за 
првиот квартал за 2011 година. 

 
       Бр. 0101-2861/4       Совет на експерти на Агенцијата 
29 декември 2010 година             Претседател,  

        Скопје            д-р Климе Попоски, с.р. 
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Стр. 138 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 



14 јануари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јануари 2011 
 

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
90. 

Врз основа на  член 89 од Законот за концесии и 
други видови јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10) и член 20 од Статутот на АД Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје, Управ-
ниот одбор на состанокот одржана на ден  10.1.2011 го-
дина, ја донесе следната    

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕК- 

ТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  НА ЦРНА РЕКА 
 

Член 1 
Доделувањето на договор за јавно приватно парт-

нерство е потребно за да се обезбеди синхронизирано 
работење на хидроелектричните централи на Црна Река. 

Соодветното работење на хидроелектричните цен-
трали покрај енергетското ќе има и големо значење за 
обезбедување на поголем проток на Црна Река во лет-
ниот сушен период со што ќе се овозможи наводнува-
ње на земјоделските површини во долината на реката 
Вардар и Тиквешијата како и за други потреби.  

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со учеството во јавно 
приватното партнерство се: 

- зголемување на производството на електрична 
енергија, 

- подобрување на сигурноста во снабдувањето со 
електрична енергија. 

 
Член 3 

Предмет на јавното приватно партнерство е избор на 
партнер заради формирање на заедничко трговско друш-
тво заради производство на електрична енергија од хи-
дроелектричните централи на Црна Река, како и изград-
ба на нови хидроелектрични централи на Црна река. 

 
Член 4 

Основен услов за јавното приватно партнерство е 
избор на партнер за склучување на договор за јавно 
приватно партнерство за период кој не може да биде 
подолг од периодот на доделување на концесијата сог-
ласно Одлуката за  започнување на постапка за доделу-
вање на концесија за користење на вода за производс-
тво на електрична енергија од хидроелектрични цен-
трали на Црна Река и учество во јавно приватно парт-
нерство со АД ЕЛЕМ („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 169/10). 

 
Член 5 

Приватен партнер ќе се избере преку јавен повик  во 
постапката со ограничен повик согласно Одлуката за  за-
почнување на постапка за доделување на концесија за 
користење на вода за производство на електрична енер-
гија од хидроелектрични централи на Црна Река и учест-
во во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 169/10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Постапката за јавно приватно партнерство  на  АД 

ЕЛЕМ  ќе ја спроведе Комисија за спроведување на по-
стапка формирана согласно Одлуката за  започнување 
на постапка за доделување на концесија за користење 
на вода за производство на електрична енергија од хи-
дроелектрични централи на Црна Река и учество во јав-
но приватно партнерство со АД ЕЛЕМ (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 169/10).  

 
Член 7 

Тендерската документација за спроведување на јав-
но приватното партнерство е составен дел на тендер-
ската документација за доделување на концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја и висината на надоместокот за нејзино издавање е 
определена со Одлуката за  започнување на постапка за 
доделување на концесија за користење на вода за про-
изводство на електрична енергија од хидроелектрични 
централи на Црна Река и учество во јавно приватно 
партнерство со АД ЕЛЕМ („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 169/10). 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила по нејзиното објавува-
ње  во „Службен весник на Република Македонија”, а 
по претходно добиена согласност од страна на Владата 
на Република Македонија. 

 
    УО бр.02-92/133/2                         
10 јануари 2011 година                    Претседател, 
            Скопје      д-р Влатко Чингоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

91. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 
97/10), Министерството за труд и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец декем-

ври 2010 година, во однос на месец ноември 2010 годи-
на, е повисока за 0,7 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец декември  
2010 година, во однос на месец ноември 2010 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија изнесува  0,35%. 

 
                                         Министер, 
                                           Џељаљ Бајрами, с.р. 
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