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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

 

4384. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 

и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), министе-

рот за здравство утврди 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

 

Член 1 

Со ова упатство се утврдува спроведувањето на третманот за прекинување на бременоста. 

 

Член 2 

Спроведувањето на третманот на прекинување на бременоста е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на спроведување на 

третманот за прекинување на бременоста по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од 

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на третманот на прекин на бременост, при што истото од страна на докторот со-

одветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 09-8342/5  

30 декември 2020 година Министер за здравство, 

Скопје д-р Венко Филипче, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4385. 

Врз основа на член 131 став (6) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 

170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 

20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 

217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18, 245/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија” 

бр. 180/19, 275/19, 31/20  и 267/20), министерот за труд 

и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОР-

ГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА 

РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА 

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ИНВАЛИДНОСТ, ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ  

ЗА РАБОТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за организацијата, составот и на-

чинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, 

оцена и мислење за утврдување на инвалидност, однос-

но неспособност за работа („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 2/13, 13/16 и 2/19), во член 3 по 

ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  

  „ (5) За член на Комисијата за ревизија на наод, 

оцена и мислење за утврдување на инвалидност, однос-

но неспособност за работа, може да биде избрано лице 

од наведените специјалности од став (1) на овој член, 

кое има најмалку 5 години работно искуство во облас-

та по специјализација“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 09-8025/3 Министер за труд 

28 декември 2020 година и социјална политика, 

Скопје Јагода Шахшаска, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

4386. 

Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) а во врска со 

член 74 точка 5) од Законот за супервизија на осигуру-

вање пречистен текст („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 Ре-

публика Северна Македонија” бр.101/2019 и 31/2020), 

Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 

осигурување на седница одржана на ден 22.12.2020 го-

дина донесe 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСМЕТКА 

НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Област на примена 

Член 1 

 

Со овој правилник се пропишуваат минималните 

стандарди за пресметка на техничките резерви на 

друштвата за осигурување и/или реосигурување (во на-

тамошниот текст: друштво за осигурување) кои имаат 

за цел да обезбедат издвоените технички резерви од 

страна на друштвата за осигурување да бидат адекват-

ни со намера да биде заштитен јавниот интерес. 
 

Дефиниција на поимите 

Член 2 

 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 

1) Закон – Закон за супервизија на осигурување; 

2) Агенција - Агенција за супервизија на осигурува-

ње на Република Северна Македонија; 

3) Друштво за осигурување - друштво за осигурува-

ње и/или друштво за реосигурување кое има добиено 

дозвола за вршење работи на осигурување, односно ре-

осигурување од страна на Агенцијата; 

4) Договор за осигурување – договор за осигуру-

вање, договор за соосигурување, односно договор за 

реосигурување со кој друштвото за осигурување обез-

бедува осигурително, соосигурително, односно реоси-

гурително покритие; 

5) Договор за реосигурување – договор за реосигу-

рување, договор за соосигурување, односно договор за 

ретроцесија со кој друштвото за осигурување предава 

ризици во реосигурување, соосигурување, односно во 

ретроцесија; 

6) Овластен актуар - лице кое има дозвола за работа 

како овластен актуар од Агенцијата; 

7) Назначен актуар - овластен актуар кој е назначен 

од друштво за осигурување согласно член 113 став (1) 

од Законот; 

8) Потврда на овластениот актуар – Потврда која 

назначениот актуар на друштвото за осигурување ја 

доставува до Агенцијата согласно член 116 од Законот; 

9) Актуарско мислење – вербално или пишано мис-

лење обезбедено од страна на овластен актуар доколку 

истото може да биде проверено од страна на трето ли-

це во смисла на документираност на процесот; 

10) Последователен настан – значи настан за кој ов-

ластениот актуар станува свесен после датумот на 

пресметка, но пред датумот на известување; 

11) Признати актуарски постапки - општо познати и 

признати актуарски методологии од страна на актуар-

ската професија, стандарди и пракса, како и согласно 

важечките прописи. Тука, освен квантитативните мето-

ди и стандарди, подеднакво се подразбира и професио-

налното квалитативното расудување на овластениот 

актуар кое е неопходно за правилно извршување на не-

говите задачи; 
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12) Бруто полисирана премија – бруто полисирана 

премија за неживотно осигурување, односно бруто по-

лисирана премија за осигурување на живот, односно 

бруто полисирана премија за дополнителните осигуру-

вања кон осигурувањето на живот, согласно Правилни-

кот за контен план за друштвата за осигурување и рео-

сигурување; 

13) Рентна штета (ануитет) – штета за која надомес-

токот, сумата на осигурување, односно договорениот 

износ се исплаќа повеќекратно; 

14) Промена на резерва – разлика од вредноста на 

резервата на крајот од пресметковниот период со вред-

носта на резервата на почетокот на пресметковниот пе-

риод; 

15) Директни трошоци за обработка на штети - тро-

шоци за обработка на штети кои можат да се поврзат 

директно со решавањето или администрацијата на ште-

тите (обработка на штети), како што се: надоместоци за 

адвокати, проценители, лекари, специјални испитувања 

и слично; 

16) Индиректни трошоци за обработка на штети - 

трошоци за обработка на штети кои не можат да се ало-

цираат на обработката на одделни штети (на пример, 

плати на вработените во секторите за штети, канцела-

риски трошоци, трошоци за обработка на податоци и 

слично); 

17) Дел во реосигурување – дел во реосигурување 

и/или соосигурување; 

18) Адекватни технички резерви – технички резер-

ви проценети согласно Законот и овој правилник; 

19) Непристрасни претпоставки (unbiased) – прет-

поставки кои од една страна не се непрудентни, но од 

друга страна не се прекумерно конзервативни; 

20) Најдобра процена - значи процена без пристрас-

ност (со непристрасни претпоставки), односно процена 

која не е ниту конзервативна, ниту непрудентна; 

21) Основа за процена на математичка резерва - 

претпоставки кои друштвото за осигурување експли-

цитно ги вклучува за целите на процена на математич-

ката резерва и тоа: 

1. Таблици на веројатност,  

2. Каматна стапка, и 

3. Трошоци. 

22) Документиран процес - процес за кој друштвото 

за осигурување чува пишана документација која е 

уредна, документирана, компактна и комплетна и на 

основа на која може да се следи: кои се лицата инвол-

вирани во процесот, какви активности спровеле овие 

лица, кого и како го известиле за спроведените актив-

ности и добиените резултати, кој донел извршни од-

луки, кој добил известување за одлуките, дали и како 

се спроведени одлуките, дали се последователно следе-

ни итн. Документацијата може да вклучува: одлуки 

или други интерни документи донесени од страна на 

друштвото за осигурување, пишани работни планови, 

пишани мислења, електронска писмена комуникација, 

подготвени потпишани извештаи, записници од одржа-

ни состаноци и слично. Документацијата го опишува 

текот на работењето и треба да биде доволна трето ли-

це кое не е инволвирано во процесот, на основа на ис-

тата да стекне целосно разбирање за процесот; 

23) Модел - значи практична репрезентација на од-

носите меѓу различни ентитети или настани со приме-

на на статистички, финансиски, економски или матема-

тички концепти. Моделот користи методи, претпостав-

ки и податоци кои симплифицираат покомплексни сис-

теми и генерираат резултати кои имаат за цел да обез-

бедат корисни информации за таквите системи. Моде-

лот се состои од: спецификација на моделот, импле-

ментација на моделот и една или повеќе реализации на 

моделот; 

24) Спецификација на модел – опис на компоненти-

те на моделот и врските меѓу компонентите на моде-

лот, вклучувајќи го: типот на податоци, претпостав-

ките, методите, ентитетите и настаните; 

25) Имплементација на модел – значи еден или по-

веќе системи развиени да ги спроведат пресметките за 

дадената спецификација на моделот. За оваа цел, збо-

рот „системи“ вклучува компјутерски програми, ексел 

табели и програми ориентирани кон бази на податоци; 

26) Реализација на модел – е множество влезни по-

датоци и соодветните резултати генерирани со импле-

ментацијата на моделот; 

27) Неизвесен настан -  значи настан кој може да се 

случи, но може да не се случи, или може да се случи на 

повеќе од еден начин или може да се случи во различ-

ни моменти; 

28) Ризик од модел – значи ризик дека корисникот 

на резултатите од моделот ќе извлече несоодветни зак-

лучоци, како резултат на недостатоци или ограничува-

ња во моделот или во неговата примена; 

29) Сценарио – значи множество на меѓу себе кон-

зистентни претпоставки; 

30) Тренд – значи тенденција на податоците да се 

менуваат во одредена насока од еден до друг период на 

покритие; 

31) Сопствено искуство - вклучува премии, штети, 

изложеност, трошоци и други релевантни податоци со 

кои располага друштвото за осигурување, за одделни 

класи на осигурување; 

32) Поврзано искуство – вклучува премии, штети, 

изложеност, трошоци и други релевантни податоци кои 

се однесуваат на аналогни настани на осигурениот нас-

тан кој се разгледува, кои не се поврзани со сопствено-

то искуство и може да вклучува воспоставени премис-

ки стапки и категоризација на премиските стапки или 

надворешни податоци. 
 

Расудување 

Член 3 

 

(1) Имајќи предвид дека одредбите од овој правил-

ник не претставуваат егзактни правила, формули или 

алгоритми, туку истите претставуваат важни принципи 

кои имаат за цел да обезбедат адекватност на технич-

ките резерви со намера за заштита на јавниот интерес, 

при толкувањето и примената на истите неопходно е 

расудување од страна на корисникот. 

(2) Одредбите од овој правилник, друштвото за оси-

гурување и овластените актуари треба да ги расудуваат 

на разумен начин.  

(3) Расудувањето е на разумен начин доколку е: 
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- објективно и доколку ги зема предвид целта и на-

мерата поради која се носи овој правилник. Разумното 

расудување е објективно доколку принципите дефини-

рани со овој правилник може да бидат експлицитно де-

монстрирани. Расудувањето кое е целосно субјективно 

не е разумно иако може да биде основано на искрени 

намери; 

- засновано на начелото на етичко и професионално 

однесување; 

- засновано на начелото на здрав разум. 

(4) Буквалното толкување на одредбите од овој пра-

вилник, односно толкувањето согласно кое одредбите 

од овој правилник ја ограничуваат обврската на овлас-

тениот актуар за професионално извршување на зада-

чата со која треба да биде задоволена целта и намерата 

на овој правилник, се смета дека е спротивно на овој 

правилник. 

 
II. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Технички резерви 

Член 4 

 

(1) Заради обезбедување на долгорочно и континуи-

рано извршување на сите обврски од договорите за 

осигурување, друштвото за осигурување е должно да 

издвојува технички резерви, кои се состојат од: 

1) резерви за неистечени ризици; 

2) резерви за бонуси и попусти; 

3) резерви за штети; и 

4) други технички резерви. 

(2) Друштвата за осигурување по претходна соглас-

ност од Агенцијата, покрај одредбите од ставот (1) на 

овој член, можат да издвојуваат и еквилизациона ре-

зерва во однос на оние класи на осигурување кај кои 

врз основа на статистички податоци може да се очеку-

ва значително отстапување во годишниот коефициент 

на штети. 

(3) По исклучок на ставот (2) од овој член, друш-

твата за осигурување се должни да издвојуваат еквили-

зациона резерва во однос на класата на осигурување од 

членот 5 точка 14 од Законот. 

(4) Друштвото за осигурување кое врши осигурува-

ње на живот и/или други осигурувања за кои се однесу-

ваат таблиците на веројатност и пресметките кои се 

слични со осигурувањето на живот, исто така, се долж-

ни да издвојат и математичка резерва согласно технич-

ките основи на производите на осигурување и согласно 

природата на преземените ризици. 

(5) Друштвото за осигурување кое склучува догово-

ри за осигурување кај кои инвестициониот ризик е на 

товар на осигуреникот, должно е во однос на тие дого-

вори за осигурување да издвои и посебна резерва. 

 

Принципи за процена на техничките резерви 

Член 5 

 

(1) Друштвото за осигурување е должно да издвоју-

ва адекватни технички резерви во износ кој е проценет 

на прудентен, доверлив и објективен начин кој ќе обез-

беди целосно извршување на сите обврски од догово-

рите за осигурување во случај друштвото за осигурува-

ње веднаш да престане да склучува нови договори за 

осигурување (најдобра процена), вклучително и евен-

туалните загуби кои може да произлезат од неизвес-

носта на ризиците кои се наследени од работите на 

осигурување кои ги извршува, применливоста и соод-

ветноста на користените модели, како и адекватноста 

на користените статистички податоци (маргина за 

неповолни отстапувања). 

(2) За целите на процена на техничките резерви, 

друштвото за осигурување треба да применува модели 

кои се соодветни на целта и барањата за кои се корис-

тат. Сите ограничувања на моделите, поврзаноста меѓу 

одделни сегменти од моделот, сензитивноста, преднос-

тите и потенцијалните слабости кои може резултатите 

кои ги генерираат да ги направат несоодветни за целта 

за која се потребни или пак може да ги доведат до заб-

луда корисниците на резултатите, треба да бидат раз-

брани од страна на друштвото за осигурување и да би-

дат транспарентно обелоденети.  

(3) Применетите модели треба да бидат основани 

на: 

1) актуелни, сеопфатни и кредибилни информации; 

2) соодветни, комплетни и точни податоци; 

3) претпоставки кои се изведени на прудентен на-

чин; 

4) адекватни, применливи и доверливи статистички 

и актуарски методи.  

(4) Изборот на моделите (статистичките и актуар-

ските методи, како и претпоставките за процена на тех-

ничките резерви) ќе се темели на нивната соодветност 

да ги рефлектираат ризиците кои влијаат врз осигури-

телните обврски, како и на нивното својство да генери-

раат резултати кои се разумни, веродостојни, интер-

претативни и конзистентни со податоците од работе-

њето на друштвото за осигурување и применетите 

претпоставки. Моделите треба да бидат конзистентни 

со и да ги користат сите релевантни податоци распо-

ложливи за процена на техничките резерви. 

(5) Доколку друштвото за осигурување нема довол-

но податоци со соодветен квалитет за да примени адек-

ватен актуарски метод, може да користи соодветни 

приближувања за да ги пресмета техничките резерви, 

доколку се исполнети сите следни барања: 

1) недостатокот на податоци не се должи на несоод-

ветни внатрешни процеси и процедури за собирање, 

складирање или валидација на податоци користени за 

процена на техничките резерви; 

2) недостатокот на податоци не може да се поправи 

со употреба на надворешни податоци; 

3) не би било практично друштвото за осигурување 

да ги прилагоди податоците за да се поправи недоста-

токот. 

(6) При процена на техничките резерви друштвото 

за осигурување треба да направи сегментација на оси-

гурителните обврски во хомогени групи. 

(7) При процена на техничките резерви друштвото 

за осигурување треба да ги земе предвид очекуваните 

идни случувања што ќе имаат материјално влијание 

врз техничките резерви. За таа цел, идните случувања 

вклучуваат демографски, правни, медицински, техно-

лошки, социјални, еколошки и економски развој, вклу-

чително и инфлација. 



31 декември 2020  Бр. 318 - Стр. 23 

 
 

(8) Друштвото за осигурување треба да обезбеди 

процената на техничките резерви да биде конзистентна 

со неговите сметководствени политики и да превенира 

пропусти или двојно калкулирање на обврските, како и 

да соодветствува со презентацијата на финансиските 

извештаи. 

(9) Покрај исполнувањето на одредбите пропишани 

со овој правилник и прилогот кон овој правилник, 

друштвото за осигурување треба да обезбеди процена-

та на техничките резерви да биде и согласно признати-

те актуарски постапки. 

 

Процес за процена на техничките резерви 

Член 6 

 

(1) Друштвото за осигурување е должно да воспос-

тави документиран сеопфатен транспарентен процес и 

да пропише соодветни процедури со цел да осигура де-

ка техничките резерви, како и моделите кои ги користи 

за целите на процена на техничките резерви се соглас-

но Законот и овој правилник. 

(2) Друштвото за осигурување е должно во рамките 

на процесот од ставот (1) на овој член да воспостави 

документиран актуарски контролен циклус кој, меѓу 

другото, ќе осигура дека на редовна основа проценети-

те технички резерви се споредуваат со релевантното 

минато искуство.  

(3) Доколку споредбата утврди системско отстапу-

вање меѓу праксата и процената на технички резерви 

во друштвото за осигурување, друштвото за осигурува-

ње ќе направи соодветно прилагодување на користени-

те модели (актуарски методи и/или претпоставки). 

(4) Друштвото за осигурување е должно во рамките 

на процесот од ставот (1) на овој член да обезбеди 

дека, меѓу другото, на редовна основа се спроведува 

документирана анализа на сензитивност и стрес анали-

за на техничките резерви со цел да осигура дека тех-

ничките резерви се адекватни во случај на неповолни 

сценарија.  

(5) Друштвото за осигурување е должно во рамките 

на процесот од ставот (1) на овој член да обезбеди и 

механизам за интерна контрола на работата на назначе-

ниот актуар доколку истиот ја прави процената на тех-

ничките резерви. 

(6) Друштвото за осигурување е должно во рамките 

на процесот од ставот (1) на овој член да осигура соод-

ветност, комплетност и точност на податоците кои се 

користат за целите на процена на техничките резерви. 

(7) Друштвото за осигурување е должно во рамките 

на процесот од ставот (1) на овој член да осигура дека, 

за користените модели, е спроведен процес на претход-

на валидација на истите. 

(8) Друштвото за осигурување е должно во рамките 

на процесот од ставот (1) на овој член да осигура це-

лосна, комплетна документација за применетите моде-

ли која вклучува и математичка формулација на ис-

тите, документација за алтернативните модели кои би-

ле тестирани пред изборот на конечниот модел која 

вклучува и математичка формулација на истите, доку-

ментација за резултатите од тестирањето на методоло-

гиите на теориски примери, споредба на резултатите со 

алтернативните модели, како и објективна анализа на 

причините поради кои избраниот модел е оценет како 

најсоодветен за портфолиото на друштвото за осигуру-

вање. 

(9) Друштвото за осигурување е должно да чува со-

одветна писмена документација за целите на докумен-

тирање на имплементацијата на пропишаниот процес 

на работа од ставот (1) на овој член, вклучително и до-

кументација за применетите модели, за секоја процена 

на техничките резерви. Документацијата за моделите 

треба да биде доволно детална за да обезбеди друг ак-

туар кој не е дел од процената да направи процена за 

расудувањата и разумноста на процената на технички-

те резерви. 

(10) По барање на Агенцијата, друштвото за осигу-

рување треба да ја докаже адекватноста на нивото на 

технички резерви и маргината за неповолни отстапу-

вања. Применетиот модел, самиот по себе не може да 

биде објаснување за добиените резултати. 

(11) Друштвото за осигурување има обврска во при-

логот на годишниот извештај да приложи и објаснува-

ње за основот и моделите користени за процената на 

техничките резерви на начин на кој трето лице ќе ја 

разбере неизвесноста од процената на техничките ре-

зерви, маргината за неповолни отстапувања која ја ко-

ристи за целите на покритие на загубите кои може да 

произлезат од неизвесноста на ризиците кои се насле-

дени од работите на осигурување кои ги извршува, по-

стапките кои друштвото за осигурување ги презело/не 

ги презело со цел да ја пресретне неизвесноста, како и 

можните последици за работата на друштвото за осигу-

рување. При определување на обемот и квалитетот на 

информациите кои треба да бидат обелоденети, пот-

ребно е да се земе предвид целта поради која се обело-

денуваат информациите, односно дека информациите 

се објавуваат со цел читателот да ги разбере финансис-

ките импликации и ризиците од процената на технич-

ките резерви и исто така, да ја разбере промената на 

истите во однос на претходната процена. 

(12) Друштвото за осигурување треба да обезбе-

ди наменска континуирана едукација во делот на тех-

ничките резерви, организирана од страна на институ-

ции кои имаат искуство во областа, за сите вработени 

лица кои имаат клучна улога во процесот согласно став 

(1) од овој член, најмалку еднаш на секои две години 

во времетраење од најмалку 10 работни часа, за кои ли-

цата ќе добијат соодветен сертификат за присуство на 

едукативниот настан. Покрај сертификатот за присус-

тво, лицата кои посетиле обука треба да водат досие 

кое ја содржи и програмата за обуката, како и соодвет-

ните материјали. 

 

III. ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

 

Резерви за неистечени ризици 

Член 7 

 

(1) Друштвото за осигурување ќе издвојува резерви 

за неистечени ризици согласно член 4 став (1) точка 1) 

од овој правилник во износ кој е проценет на начин кој 

ќе обезбеди покривање на сите идни штети и трошоци 
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(елементи за формирање на бруто полисирана премија) 

по основ на постојните договори за осигурување кои 

обезбедуваат осигурителното покритие во иден 

пресметковен период. 

(2) Резервите за неистечени ризици се состојат од 

резерви за преносни премии и дополнителна резерва за 

неистечени ризици.  

(3) Дополнителни одредби за процена на резервите 

за неистечени ризици се содржани во прилогот кон 

овој правилник и се негов составен дел. 

 

Резерви за бонуси и попусти 

Член 8 

 

(1) Друштвото за осигурување ќе издвојува резерви 

за бонуси и попусти согласно член 4 став (1) точка 2) 

од овој правилник во износ кој е проценет на начин кој 

ќе обезбеди покривање на надоместоците на кои осигу-

рениците имаат право како резултат на: 

1) право на учество во добивката, како и други пра-

ва кои произлегуваат од договорите за осигурување 

(бонуси) и 

2) право на делумно намалување на премиите (по-

пусти), 

како резултат на позитивен исход од неизвесен нас-

тан кој е дефиниран со договорите за осигурување. 

(2) Дополнителни одредби за процена на резервите 

за бонуси и попусти се содржани во прилогот кон овој 

правилник и се негов составен дел. 

 

Резерви за штети 

Член 9 

 

(1) Друштвото за осигурување ќе издвојува резерви 

за штети согласно член 4 став (1) точка 3) од овој пра-

вилник во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбе-

ди покривање на сите обврски кои друштвото за осигу-

рување е должно да ги намири врз основа на договори-

те за осигурување, каде што осигурениот настан се 

случил до крајот на пресметковниот период, без разли-

ка на тоа дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и 

сите трошоци кои произлегуваат од процесот на реша-

вање и исплата на штети. 

(2) Дополнителни одредби за процена на резервите 

за штети се содржани во прилогот кон овој правилник 

и се негов составен дел. 

 

Еквилизациона резерва 

Член 10 

 

(1) Друштвото за осигурување ќе издвојува еквили-

зациона резерва согласно член 4 став (2) и (3) од овој 

правилник во износ кој е проценет на начин кој ќе 

обезбеди покривање на сите обврски кои произлегува-

ат како резултат на флуктуациите во искуството со нас-

танување на штетите. 

(2) Дополнителни одредби за процена на еквилиза-

ционата резерва се содржани во прилогот кон овој пра-

вилник и се негов составен дел. 

Математичка резерва 

Член 11 

 

(1) Друштвото за осигурување ќе издвојува матема-

тичка резерва согласно член 4 став (4) од овој правил-

ник во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбеди 

покривање на сите обврски од договорите за осигуру-

вање каде осигурениот настан зависи од ризиците кои 

се релевантни за конструкција на таблиците за веројат-

ност.  

(2) Математичката резерва се пресметува за следни-

те договори за осигурување: 

1) традиционални договори за осигурување на жи-

вот; 

2) договори за осигурување во класи на осигурува-

ње кај кои треба да се применуваат таблици на веројат-

ност и пресметки слични како за осигурувањето на жи-

вот; и 

3) други видови договори за осигурување кои вклу-

чуваат штедна компонента или премијата која друш-

твото за осигурување ја прима за дадена календарска 

година не е сразмерна со ризикот кој друштвото за оси-

гурување го покрива за истата година. 

(3) Дополнителни одредби за процена на матема-

тичката резерва се содржани во прилогот кон овој пра-

вилник и се негов составен дел. 

 

Посебна резерва 

Член 12 

 

(1) Друштвото за осигурување ќе издвојува посебна 

резерва согласно член 4 став (5) од овој правилник во 

износ кој ќе биде доволен за покритие на надоместоци-

те на кои осигуреникот има право согласно договорот 

за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е 

на товар на осигуреникот, кои се директно поврзани со 

вредноста на вложувањето. 

(2) Во случај кога договорот за осигурување на жи-

вот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуре-

никот гарантира одредена сума за исплата, друштвото 

за осигурување е должно да формира математичка ре-

зерва за покривање на гарантираните надоместоци. 

(3) Дополнителни одредби за процена на посебната 

резерва во однос на договори за осигурување на живот 

каде инвестициониот ризик е на товар на осигурени-

кот, се содржани во прилогот кон овој правилник и се 

негов составен дел. 

 

Други технички резерви 

Член 13 

 

(1) Друштвото за осигурување по потреба издвојува 

други технички резерви согласно член 4 став (1) точка 

4. од овој правилник за планираните идни обврски и 

ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигу-

рителното покритие за одговорност на фармацевтски 

производители, земјотрес, поплава, како и други об-

врски и ризици од договорите за осигурување на кои не 

се однесува ниту една одредба од точките 1) до 3) од 

ставот (1) и ставовите (2) до (5) од членот 4 од овој 

правилник. 
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IV. ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЦЕНА НА ТЕХНИЧКИТЕ 

РЕЗЕРВИ 

 

Маргина за неповолни отстапувања 

Член 14 

 

(1) Маргината за неповолни отстапувања го отсли-

кува степенот на неизвесност (во најдобрата процена 

на техничките резерви) од појава на евентуални загуби 

(ризик од резервирање) кои може да произлезат од: 

1) примена на несоодветни податоци; 

2) примена на несоодветни методи; 

3) примена на несоодветна параметризација на мо-

делите; 

4) примена на несоодветни претпоставки; 

5) случајни варијации кои може да резултираат со 

разлика меѓу фактичките парични текови во однос на 

предвидените, дури и при примена на целосно адеква-

тен модел, 

и има за цел да обезбеди покритие од евентуалните 

загуби кои може да настанат како резултат на горена-

ведените случаи. 

(2) Маргината за неповолни отстапувања е пропор-

ционална со степенот на неизвесност наследен од ризи-

ците кои произлегуваат од случаите наведени во ставот 

(1) од овој член. Така на пример, поголемиот степен на 

недоволност и поголемата волатилност во податоците е 

основ за примена на поголема маргина за неповолни 

отстапувања. 

(3) Маргината за неповолни отстапувања претста-

вува разлика меѓу претпоставките кои се користат за 

целите на процената на техничките резерви согласно 

овој правилник со претпоставките кои би се користеле 

за да се генерира најдобрата процена. 

(4) Разликата меѓу фактичките технички резерви, во 

кои е вклучена маргина за неповолни отстапувања сог-

ласно ставот (1) од овој член, со соодветниот резултат 

добиен како најдобра процена, претставува резерва за 

неповолни отстапувања.  

(5) Резервата за неповолни отстапувања може, но не 

мора да биде експлицитно специфицирана. 

(6) Друштвото за осигурување треба да обезбеди 

примената на маргината за неповолни отстапувања во 

однос на обврските од договорите за осигурување и со 

нив поврзаните приходи од реосигурување, да резулти-

ра со зголемување на вредноста на нето најдобрата 

процена.  

(7) Делот од техничките резерви кој резултира од 

примената на сите маргини за неповолни отстапувања, 

не само што треба да ги зголеми нето износот на тех-

ничките резерви, туку треба да биде соодветен и во це-

лина. 

(8) Критериумите за избор на маргина за неповолни 

отстапувања за одредена претпоставка се засноваат на 

знаењето за конкретната претпоставка. Изборот на 

маргината за неповолни отстапувања треба да се стре-

ми кон поголема маргина за неповолни отстапувања во 

услови кога знаењето за претпоставката (гледано во це-

лина, но сепак земајќи ја предвид нејзината поединеч-

на релативна важност), е: 

1) дека била нестабилна низ времето од периодот 

опфатен со искуствените податоците на основа на кои 

се прави изборот за соодветната претпоставка, како и 

фактот дека ефектот од таквата нестабилност не може 

да се квантифицира; или 

2) дека ја поткопува довербата во изборот на соод-

ветната очекувана претпоставка; 

и треба да се стреми кон помала маргина за непо-

волни отстапувања во услови кога важи спротивното. 

(9) Избраната маргина за неповолни отстапувања 

треба да варира во зависност од: 

1) видот на техничките резерви; 

2) меѓу класите на осигурување/хомогените групи; 

и 

3) меѓу годините на настан, годините на полисира-

ње на премијата или годините на преземање на ризи-

ците. 

Во зависност од тоа како се разликуваат знаењата 

од членот 18 став (2) и став (3) од овој правилник. 

 

Минимална маргина за неповолни отстапувања 

Член 15 

 

(1) Примената на принципите за процена на соод-

ветна категорија на технички резерви која е составен 

дел од прилогот кон овој правилник имплицира мини-

мална маргина за неповолни отстапувања и истата како 

таква треба да биде земена предвид при процената на 

резервата за неповолни отстапувања.  

(2) Постоењето на имплицитна минимална маргина 

за неповолни отстапувања не ја ограничува обврската 

на друштвото за осигурување да издвојува адекватна 

резерва за неповолни отстапувања согласно член 14. 

 

Информации 

Член 16 

 

(1) Информациите кои друштвото за осигурување 

ги користи за целите на процена на техничките резерви 

согласно член 5 став (3) од овој правилник се: 

1) актуелни - доколку друштвото за осигурување 

нема или не можело да има други или понови инфор-

мации во моментот на процена; 

2) сеопфатни - доколку не постојат други информа-

ции кои би можеле да влијаат на пресметката, а за кои 

друштвото за осигурување не можело да не знае при 

процената на техничките резерви; 

3) кредибилни - доколку може да обезбеди доказ за 

кредибилноста на информацијата земајќи ги предвид 

конзистентноста и објективноста на користената ин-

формација, доверливоста на изворот кој ја обезбедува, 

како и транспарентноста на начинот на кој информаци-

јата е генерирана и процесирана. 

(2) При процена на техничките резерви друштвото 

за осигурување треба да ги земе предвид  последова-

телните настани кои материјално влијаат на проценети-

те технички резерви и да направи повторна процена на 

истите, доколку последователните настани: 

1) обезбедуваат информација која влијае на проце-

ната на техничките резерви (вклучително и изборот на 

претпоставките) на датумот на процена;  
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2) процената на техничките резерви ретроактивно ја 

прави различна од веќе направената процена. 

(3) Доколку последователните настани обезбедува-

ат информации кои нематеријално влијаат на процене-

тите технички резерви, истите треба единствено да би-

дат обелоденети во прилогот на годишниот извештај 

од член 6 став (11) од овој правилник. 

 

Податоци 

Член 17 

 

(1) Податоците кои друштвото за осигурување ги 

користи за целите на процена на техничките резерви 

согласно член 5 став (3) од овој правилник  се соод-

ветни, комплетни и точни, доколку: 

1) вклучуваат доволно историски информации со 

цел да се проценат карактеристиките на ризиците кои 

се разгледуваат и да се идентифицираат идните трендо-

ви и притоа да се минимизира ризикот од пристрасност 

од одредени реализации на случајните променливи; 

2) се достапни за секоја од дефинираните хомогени 

групи на ризици кои се користат за целите на процена 

на техничките резерви согласно член 5 став (6) од од 

овој правилник и притоа нема други релевантни пода-

тоци кои се исклучени без разумно образложение со 

кое може да се покаже дека таквото постапување не 

влијае на адекватноста на техничките резерви; 

3) ја содржат информацијата која е потребна за да 

се направи процената на техничките резерви; 

4) се ослободени од материјални грешки; 

5) за различни временски периоди, кои се користат 

за целите на аналогна процена, се меѓу себе конзистен-

тни; 

6) редовно се запишуваат навремено и на конзис-

тентен начин; 

7) се конзистентни со целта за која се користат; 

8) волуменот и природата на податоците осигурува-

ат дека направената процена на техничките резерви на 

база на таквите податоци не придонесува за материјал-

на грешка во процената; 

9) се конзистентни со претпоставките кои експли-

цитно се применуваат при примена на актуарските и 

статистичките методи за целите на процена на технич-

ките резерви, но исто така се конзистентни и со прет-

поставките кои се имплицитно содржани во примене-

тите актуарски и статистички методи, како и добиените 

резултати; 

10) ги отсликуваат ризиците на кои е изложено 

друштвото за осигурување; 

11) се прибираат, процесираат и применуваат на 

транспарентен и структуриран начин, на основа на до-

кументиран процес кој вклучува: 

- дефиниција на критериумите за квалитетот на по-

датоците и за процената на квалитетот на податоците; 

- примена и поставување на претпоставките кои се 

прават при прибирање, процесирање и примена на по-

датоците; 

- опис на процесот за спроведување на ажурирање 

на податоците, вклучувајќи ја честотата на ажурирања-

та и случаите кои може да доведат до дополнителни 

ажурирања. 

(2) За целите на точка 8) од став (1) од овој член, 

грешката од процената на техничките резерви ќе се 

смета за материјална доколку може да влијае на одлу-

ката или оцената на корисниците во врска со добиени-

те резултати, вклучително и на Агенцијата. 

(3) Друштвото за осигурување може да користи по-

датоци од надворешни извори, доколку дополнително 

на барањата од став (1) на овој член: 

1) може да докаже дека користењето на таквите по-

датоци е посоодветно за него, отколку ексклузивно да 

ги користи само податоците од сопственото искуство; 

2) го знае изворот на податоците, како и прет-

поставките и методологиите кои биле користени за 

процесирање на податоците; 

3) ги идентификува сите трендови во тие податоци 

и варијацијата на претпоставките или методологиите 

во користењето на тие податоци, со текот на времето 

или низ податоците; 

4) можe да докажe дека претпоставките и методоло-

гиите наведени во точките 2) и 3) ги одразуваат карак-

теристиките на портфолиото на обврски од осигурува-

ње и реосигурување на друштвото за осигурување. 

(4) Доколку податоците кои друштвото за осигуру-

вање ги користи отстапуваат од барањата согласно овој 

член, друштвото за осигурување треба соодветно да ги 

документира недостатоците, вклучително и објаснува-

ње за тоа дали и како дијагностицираните недостатоци 

во податоците се земени предвид при процената. 

(5) Друштвото за осигурување треба да ја коригира 

секоја несоодветност или грешка во податоците докол-

ку истото претставува последователен настан. 

(6) Друштвото за осигурување во рамките на проце-

сот согласно член 6 став (6) треба да воспостави и да 

применува процедури кои се неопходни за да може да 

биде заклучено дека податоците се соодветни, ком-

плетни и точни согласно овој член. 

 

Претпоставки 

Член 18 

 

(1) Претпоставките кои друштвото за осигурување 

ги користи за целите на процена на техничките резерви 

согласно член 5 став (3) од  овој правилник се пруден-

тни доколку: 

1) претпоставките не се субјективни, односно до-

колку друштвото за осигурување може да ја објасни и 

да ја оправда разумноста за изборот на секоја прет-

поставка која е користена за целите на процена на тех-

ничките резерви врз основа на податоците, земајќи ги 

предвид значајноста на претпоставките, неизвесноста 

која е изведена од примена на претпоставките, како и 

релевантните алтернативни претпоставки; 

2) друштвото за осигурување може јасно да ги 

идентифицира случаите во кои претпоставките може да 

генерираат несоодветни резултати, како и последиците 

од таквите резултати врз работењето на друштвото за 

осигурување; 

3) претпоставките се изведени на основа на карак-

теристиките на обврските од договорите за осигуру-

вање; 
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4) друштвото за осигурување ги користи прет-

поставките конзистентно низ периодите во рамките на 

хомогените групи на ризици и класи на осигурување, 

без случајни и субјективни промени на истите; 

5) претпоставките адекватно ја одразуваат неизвес-

носта на проектираните износи согласно најдобрата 

процена и притоа вклучуваат маргина за неповолни от-

стапувања согласно овој правилник. 

(2) Друштвото за осигурување при изборот на секо-

ја претпоставка треба да го оцени целокупното знаење 

кое се однесува на претпоставката (знаење за прет-

поставката) и кое е соодветно на околностите на осигу-

рителот, вклучително, но не ограничено на: 

1) воспоставената пракса (на пример, упатствата за 

поставување и прегледување на техничките резерви); 

2) податоците (на пример, стабилноста на фрек-

венцијата на штетите и просечниот износ на штета); 

3) реосигурувањето (на пример, историја на штети 

и спорови со друштвата за реосигурување); 

4) инвестиции (на пример, усогласеноста на актива-

та и пасивата); 

5) надворешното опкружување, (на пример, ефек-

тот на регулаторната промена врз решавањето на ште-

тите). 

(3) Довербата во одредена претпоставка се намалу-

ва со зголемување на нестабилноста во знаењето за 

претпоставката (мината или идна) или со идентифику-

вање на недостаток во неговиот квалитет, квантитет 

или перформанси. Следните знаења за претпоставката 

(кои не се ограничени на наведената листа) може да 

претставуваат индикатор за постоење на одредени теш-

котии за целите на соодветно проценување на најдоб-

рата процена за претпоставката: 

1) неконзистентност во упатствата или праксата за 

поставување и прегледување на процените за настана-

ти и пријавени штети, што може да резултира во не-

конзистентен развој меѓу годините на настан; 

2) кредибилитетот на искуството на друштвото за 

осигурување е исклучително мал за да биде примарен 

извор на податоци; 

3) тешко е да се процени идното искуство; 

4) недостаток на хомогеност во групата ризици; 

5) оперативни ризици кои влијаат негативно на ве-

ројатноста за добивање на најдобрата процена за прет-

поставката; или 

6) минатото искуство кое не е репрезентативно за 

идното искуство и искуството кое веројатно се менува. 

(4) Друштвото за осигурување е должно во прило-

гот од годишниот извештај од член 6 став (11), а назна-

чениот актуар во потврдата на овластениот актуар, ек-

сплицитно да ги наведе сите неконзистентности во 

претпоставките применети за тековниот период со 

претпоставките применети за претходниот период, 

причината за промената на истите, како и ефектот од 

промената на истите. 
 

Методи за процена 

Член 19 

 

(1) Методите за процена на техничките резерви се: 

адекватни, применливи и доверливи согласно член 5 

став (3)  од овој правилник доколку имаат можност да 

ги одразат карактеристиките на ризиците и обврските 

кои се моделираат, и ако имаат својство да генерираат 

резултати кои се разумни, веродостојни, интерпрета-

тивни и конзистентни со податоците од работењето на 

друштвото за осигурување и применетите прет-

поставки. Разумноста на резултатите не може да биде 

оправдана како последица од примената на моделот. 

(2) Изборот на методите за процена на техничките 

резерви треба да биде направен на транспарентен на-

чин кој ќе овозможи истите да бидат ревидирани и пот-

врдени од страна на трето квалификувано лице. 

(3) Разбирањето на недостатоците и ограничувања-

та на применетите методи кои можат да ги направат 

добиените резултати несоодветни за целта за која се 

наменети или кои можат да генерираат резултати кои 

може да биде погрешно разбрани, како и квантифика-

ција на нивните импликации врз работењето на друш-

твото за осигурување, неопходно е да бидат транспа-

рентно обелоденети. 

 

V. ПРОЦЕС ЗА ПРОЦЕНА НА ТЕХНИЧКИТЕ  

РЕЗЕРВИ 

 

Анализа на сензитивност и стрес-анализа 

Член 20 

 

(1) Друштвото за осигурување прави тестирање за 

неговата финансиската состојба во случај на промени 

на условите во кои оперира (анализа на сензитивност), 

како и во случај на сериозни шокови (стрес-анализа) 

согласно член 6 став (4) од овој правилник. 

(2) Друштвото за осигурување на редовна основа 

спроведува анализа на сензитивност и стрес-анализа 

најмалку на претпоставките кои се применети за цели-

те на процена на: дополнителната резерва за неистече-

ни ризици, резервите за штети и математичката ре-

зерва. 

(3) Анализата на сензитивност, односно стрес-ана-

лизата се спроведува на начин што при креирање на да-

дено сценарио, односно екстремно сценарио, истовре-

мено се менува само една претпоставка. 

(4) Друштвото за осигурување е должно да воспос-

тави процедури и процеси кои ќе обезбедат дефинира-

ње на квантитативни граници за спроведување на ана-

лиза на сензитивност, односно стрес-анализа на прет-

поставките кои се применуваат за процена на технич-

ките резерви. 

(5) Квантитативните граници од овој член друштво-

то за осигурување ги определува на основа на разумно 

очекување за случување на дадено сценарио. 

 

VI. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ 

 

Орган на управување 

Член 21 

 

Органот на управување во друштвото за осигуру-

вање, одговорен е за: 

1) соодветна примена на овој правилник како дел 

од правилата за управување со ризици; 
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2) воспоставување на соодветен систем за управу-

вање со ризиците кои влијаат на ризикот од резерви-

рање; 

3) воспоставување на соодветен систем на внатреш-

на контрола на ризиците од точка 2) од овој став.  

 

Назначен актуар 

Член 22 

 

(1) Назначениот актуар во друштвото за осигурува-

ње потврдува дека техничките резерви во друштвото за 

осигурување се проценети согласно Законот и овој пра-

вилник и дека нивото на технички резерви е адекватно 

согласно овој правилник.  

(2) Одговорноста на назначениот актуар за профе-

сионално извршување на задачата од ставот (1) од овој 

член е лична. 

(3) Назначениот актуар на друштвото за осигурува-

ње има обврска во потврдата на овластениот актуар да 

приложи информација и објаснување за почитувањето 

на принципите пропишани со овој правилник на дату-

мот за кој се прави процената на техничките резерви.  

(4) Доколку назначениот актуар при извршување на 

задачите од став (1) од овој член утврди дека одредени 

процеси во друштвото за осигурување не обезбедуваат 

податоци кои се неопходни за процена на техничките 

резерви согласно Законот и овој правилник, назначени-

от актуар треба да изготви актуарско мислење со кое ќе 

го извести органот на управување на друштвото за оси-

гурување, како и да ги образложи последиците од исто-

то и притоа да предложи мерки за надминување на сос-

тојбата во писмена форма. 

(5) Доколку и после доставената информација од 

став (4) од овој член, органот на управување на друш-

твото за осигурување не преземе соодветни активности 

согласно добиеното актуарско мислење за надминува-

ње на состојбата и притоа назначениот актуар смета 

дека истото може сериозно да го загрози работењето на 

друштвото за осигурување, назначениот актуар е дол-

жен за  истото веднаш го извести надзорниот орган на 

друштвото за осигурување и Агенцијата. 

(6) Доколку назначениот актуар при вршење на сво-

јата работа утврди дека техничките резерви не се ут-

врдени согласно одредбите од Законот и овој правил-

ник или се пресметани на начин со кој се загрозува 

долгорочната способност на друштвото за осигурување 

да ги исполнува обврските кои произлегуваат од дого-

ворите за осигурување, назначениот актуар треба да из-

готви актуарско мислење со кое ќе го извести органот 

на управување на друштвото за осигурување.  

(7) Доколку и после доставената информација од 

став (6) од овој член, органот на управување на друш-

твото за осигурување не преземе соодветни активности 

согласно добиеното актуарско мислење за надминува-

ње на состојбата и притоа назначениот актуар смета 

дека истото може сериозно да го загрози работењето на 

друштвото за осигурување, назначениот актуар е дол-

жен за  истото веднаш го извести надзорниот орган на 

друштвото за осигурување и Агенцијата. 

Бруто технички резерви и технички резерви-дел  

во реосигурување 
Член 23 

 
(1) Бруто техничките резерви и техничките резерви- 

дел во реосигурување, друштвото за осигурување ги 
проценува и издвојува одделно и не прави нетирање на 
истите во било која категорија на техничките резерви 
дефинирана со овој правилник. 

(2) Бруто техничките резерви друштвото за осигу-
рување треба да ги процени и да ги издвои конзистен-
тно со: 

1) применливите општи, дополнителни и останати 
одредби од овој правилник; 

2) одредбите од договорите за осигурување. 
(3) Техничките резерви – дел во реосигурување 

друштвото за осигурување треба да ги процени и да ги 
издвои конзистентно со: 

1) применливите општи, дополнителни и останати 
одредби од овој правилник; 

2) одредбите од договорите за реосигурување. 
(4) При процената на техничките резерви – дел во 

реосигурување друштвото за осигурување треба да ги 
земе предвид сите елементи и парични текови кои се 
однесуваат на надоместоците поврзани со договорите 
за реосигурување. 

 
Периоди на процена на техничките резерви 

Член 24 
 
(1) Друштвото за осигурување е должно на редовна 

основа да проценува и издвојува бруто технички резер-
ви и технички резерви – дел во реосигурување, и тоа: 

1) на 31 декември од тековната година (годишна 
процена); 

2) на 31 март, 30 јуни и 30 септември од тековната 

година (квартална процена). 

(2) По исклучок од претходното, друштвото за оси-

гурување проценува дополнителна резерва за неистече-

ни ризици и еквилизациона резерва само на 31 декем-

ври од тековната година. 

(3) Друштвото за осигурување е должно ад хок да 

процени и да издвои бруто технички резерви и технич-

ки резерви – дел во реосигурување: 

1) на денот на пренос на осигурителното портфо-

лио, и 

2) на кој било ден од годината, на барање на 

Агенцијата или во случај на настани кои веројатно ќе 

доведат до материјална промена на техничките резерви 

на друштвото за осигурување. 

(4) Друштвото за осигурување спроведува анализа 

на сензитивност и стрес-анализа најмалку на 31 декем-

ври од тековната година. 
 
Останати одредби за процена на техничките  

резерви 
Член 25 

 

(1) При процената на техничките резерви и изведу-

вањето на претпоставките, експлицитно или импли-

цитно, друштвото за осигурување треба да ги земе 

предвид сите неизвесности, вклучително и сите следни 

карактеристики: 
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1) несигурноста во времето, фреквенцијата и сери-

озноста на осигурените настани; 

2) неизвесноста за износот на штетите, вклучувајќи 

ја и неизвесноста на инфлацијата на штетите, како и за 

периодот кој е потребен за решавање и исплата на ште-

тите; 

3) несигурноста за износот на трошоците; 

4) несигурноста во очекуваните идни случувања до 

степен до кој тоа е изводливо;  

5) неизвесноста во однесувањето на осигурениците; 

6) зависноста меѓу две или повеќе причини за неиз-

весност; 

(2) При процена на техничките резерви друштвото 

за осигурување, на соодветен начин и согласно актуар-

ската струка и пракса и овој правилник, треба да ги зе-

ме предвид: 

1) сите трошоци/приходи кои произлегуваат од ра-

ботите на осигурување; 

2) инфлацијата, вклучително и инфлацијата на тро-

шоците и штетите; 

3) сите исплати кон осигурениците, вклучително и 

дискреционите бонуси кои друштвото за осигурување 

очекува дека ќе ги исплати. 

(3) Под трошоци/приходи, кои произлегуваат од ра-

ботите на осигурување согласно став (2) точка 1) од 

овој член, се подразбираат: 

1) вредносно усогласување на побарувања по основ 

на премија; 

2) приход од наплатени регресни побарувања; 

3) директните трошоци за обработка на штети; 

4) трошоците за бонуси и попусти; 

5) трошоците за стекнување; 

6) административните трошоци; 

7) трошоци/приходи од вложување на техничките 

резерви; 

8) останати осигурително технички трошоци/при-

ходи (согласно изворот на трошокот, а без разлика на 

позицијата на која е сметководствено евидентиран); 

9) приходи од реосигурување (вклучително и про-

визија од реосигурување) 

Општите трошоци на друштвото за осигурување, 

согласно овој правилник, ги опфаќаат точките 5)-9) од 

став (3) од овој член. 

(4) Општите трошоци согласно став (3) од овој член 

кои не може да бидат алоцирани на одделна класа на 

осигурување согласно природата на трошокот/прихо-

дот, за целите на процена на техничките резерви друш-

твото за осигурување треба да ги распределува по кла-

си на осигурување/поткласи на осигурување, на реален 

и објективен начин и на конзистентна основа низ вре-

мето (анализа на трошоци). 

(5) За договорите за осигурување во кои обврските 

кои произлегуваат за друштвото за осигурување се из-

разени во странска валута, друштвото за осигурување е 

должно да го обелодени начинот и времето на конвер-

зија на странската валута во денари при процена на 

техничките резерви. 

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Престанок на прописи 

Член 26 

 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за минималните стан-

дарди за пресметка на техничките резерви („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 187/2013). 

 

Примена на поединечни одредби 

Член 27 

 

(1) Одредбите од член 6 ставови (1) до (7) и (9) до 

(12), член 20 и член 25 став (4) од овој правилникот, 

како и точките 3.2./3), 4), 5), 6), 7) и 10) од прилогот 

кон овој правилник, ќе започнат да се применуваат со 

состојба на техничките резерви на 31.12.2021 година. 

(2) Одредбата од член 6 став (8) од овој правилник, 

ќе започне да се применува со состојба на техничките 

резерви на 31.12.2022 година. 

(3) Друштвата за осигурување кои со состојба на 

30.9.2020 година биле усогласени со било која одредба 

од овој правилник, се должни да ја одржат воспоставе-

ната пракса до започнувањето со примена на одредбите 

од овој правилник. 

 

Влегување во сила 

Член 28 

 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе започне да се примену-

ва од 1.1.2021 година. 

 

Бр. 01-800/1               Совет на експерти 

22 декември 2020 година                 Претседател, 

Скопје           Крсте Шајноски, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

14. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Репуб-

лика Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ТЕХНИЧКИ АРАНЖМАН МЕЃУ МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА НАЦИ-

ОНАЛНА ОДБРАНА НА ГРЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР FIR SKOPJE (LWSS) 

 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Технички аранжман меѓу Министерството за одбрана на Република 

Северна Македонија и Министерството за национална одбрана на Грција за заштита на воздушниот простор FIR 

SKOPJE (LWSS), 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 годи-

на. 

   

Бр. 08-4757/1 Претседател на Република 

28 декември 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н  

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ТЕХНИЧКИ АРАНЖМАН МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛНА ОДБРАНА НА 

ГРЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР FIR SKOPJE (LWSS) 

 

Член 1 
Се ратификува Технички аранжман меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и 

Министерството за национална одбрана на Грција за заштита на воздушниот простор FIR SKOPJE (LWSS), 
потпишан на 30 септември 2019 година во Солун. 

 
Член 2 

Техничкиот аранжман од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски, грчки и англиски јазик, гласи: 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 3 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 4 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 5 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 6 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 7 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 8 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 9 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 10 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 11 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 12 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 13 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 14 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 15 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 16 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 17 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 18 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 19 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 20 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 21 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 22 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 23 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 24 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 25 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 26 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 27 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 28 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 29 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 30 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 31 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 32 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 33 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 34 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 35 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 36 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 37 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 38 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 39 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 40 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 41 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 42 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 43 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 44 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 45 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 46 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 47 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 48 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 49 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 50 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 51 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 52 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 53 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 54 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 55 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 56 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 57 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 
 



 
Стр. 58 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 59 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 60 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 61 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 62 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 63 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 64 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 65 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 66 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 67 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 68 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 69 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 70 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 71 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 72 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 73 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 74 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 75 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 76 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 77 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 78 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 79 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 80 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 81 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 82 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 83 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 84 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 85 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 86 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 87 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 88 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 89 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 90 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 91 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 92 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 93 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 94 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 95 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 96 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 97 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 98 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 99 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 100 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 101 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 102 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 103 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 104 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 105 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 106 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 107 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 108 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 109 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 110 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 111 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 112 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 113 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 114 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 115 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 116 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 117 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 118 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

Член 3 
Министерството за одбрана се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижат за 

извршување на Техничкиот аранжман од членот 1 од овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 
____________ 

 
L I GJ 

I RATIFIKIMIT TË ARANZHMANIT TEKNIK NDËRMJET MINISTRISË SË MBROJTJES TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE MINISTRISË SË MBROJTJES NACIONALE TË 

GREQISË PËR MBROJTJEN E HAPËSIRËS  AJRORE FIR SKOPJE (LWSS) 
 

 
Neni 1 

Ratifikohet  aranzhmani teknik  ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
Ministrisë së Mbrojtjes Nacionale të Greqisë për Mbrojtjen e Hapësirës  Ajrore FIR SKOPJE (LWSS), i nënshkruar  më 
30 shtator 2019 në Selanik. 

 
Neni 2 

Arazhmani teknik sipas nenit 1 të këtij neni në origjinal në gjuhën maqedonase, greke dhe angleze, bëhet: 
 

Neni 3 
Ministria e Mbrojtjes  përcaktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për realizimin e  

aranzhmanit teknik  të nenit 1 të këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

____________ 
15. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Репуб-
лика Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ИЗМЕНА НА ДОГО-
ВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА  

РЕЦИПРОЧНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ 
 

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Вла-
дата на Република Србија за измена на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република 
Србија за реципрочно признавање на возачки дозволи, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 годи-
на. 

   
Бр. 08-4758/1 Претседател на Република 

28 декември 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА РЕЦИПРОЧНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВОЗАЧКИ  

ДОЗВОЛИ 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за 

измена на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за реципрочно приз-
навање на возачки дозволи, склучен со размена на ноти на 18 октомври 2019 година. 

 
 

Член 2 
Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски, српски и англиски јазик, гласи: 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 119 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 120 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 121 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 122 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
31 декември 2020                                              Бр. 318 - Стр. 123 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 124 - Бр. 318                                             31 декември 2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

Член 3 
Министерството за внатрешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се 

грижат за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 
____________ 

 
L I GJ 

I RATIFIKIMIT TË MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 
VERIUT DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË PËR NDRYSHIMIN E MARRËVESHJES 

NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË 
SERBISË PËR NJOHJE RECIPROKE TË LEJEVE TË NGASJES 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së 
Serbisë për ndryshimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së 
Serbisë për Njohje Reciproke të Lejeve të Ngasjes, e lidhur me shkëmbimin e notave më 18 tetor 2019.  

 
Neni 2 

Marrëveshja sipas nenit 1 të këtij ligji, origjinali në gjuhën maqedonase, serbe dhe në gjuhën angleze, bëhet: 
 

Neni 3 
Ministria e Punëve të Brendshme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që të kujdeset për zbatimin e 

marrëveshjes sipas nenit 1 të këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga botimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 
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