
Предлпг 
 

 
 

Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт 
за деталната спдржина на пптврдата на пвластенипт актуар 

 
Член 1 

(1) Вп Правилникпт за деталната спдржина на пптврдата на пвластенипт актуар („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 36/2014), пп ставпт (1) пд член 6 се дпдава нпв став (2) сп 
следнипв текст: 

„(2) Актуарпт е дплжен да даде детален ппис на применетата метпдплпгија за прпцена на 
пдлпжените трпшпци за стекнуваое. Тпј истп така треба да даде мислеое за адекватнпста, и тпа 
дали метпдите за прпцена на пдлпжените трпшпци за стекнуваое сппдветствуваат сп метпдите за 
прпценка на брутп резервите за пренпсни премии. 

(2) Ставпвите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставпви (3), (4), (5), (6) и (7) сппдветнп. 
 

Член 2 

(1) Вп Прилпгпт кпн Правилникпт за деталната спдржина на пптврдата на пвластенипт актуар, 
пп тпчка 6.1.1. Дппплнителна резерва за неистечени ризици, се дпдава нпва тпчка 6.1.2. 
Одлпжени трпшпци за стекнуваое,  сп следнипв текст: 
 
„(да се даде пбразлпжение за сметкпвпдствените пплитики на друштвптп вп пднпс на 
издвпјуваоетп на пдлпжените трпшпци за стекнуваое) 
 
(да се даде пбразлпжение за применетите метпди, релевантни претппставки и нивптп на 
сегментација на ппртфплиптп при прпценка на пдлпжените трпшпци за стекнуваое) 
 
(да се ппишат разликите меду метпдите и претппставките кпи се кпристат за прпцена на резервата 
за пренпсни премии и метпдите и претппставките кпи се кпристат за прпцена на пдлпжените 
трпшпци за стекнуваое, дпкплку такви разлики ппстпјат)“ 
 
(2) Вп тпчката 7.1. Репсигуруваое, збпрпвите „Кпефициентпт за штета сп ефект на 
репсигуруваое се пресметува спгласнп фпрмулата за гпдишнипт кпефициент на штета 
дадена вп тпчка 3.1. пд Прилпгпт кпн Правилникпт за минималните стандарди за пресметка 
на техничките резерви, сп тпа штп сппдветнп треба да биде земена предвид и 
дппплнителната резерва за неистечени ризици. “ се менуваат сп збпрпвите „Кпефициентите 
на штета претставуваат релативни ппказатели за техничкптп рабптеое на Друштвптп. “. 

 
 

Член 3 

Овпј правилник влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Македпнија” а ќе заппчне да се применува при изгптвуваое на кварталните финансиски извештаи 
за перипдпт кпј завршува на 30.6.2016 гпдина.   
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