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1. ПСНПВАОЕ И МИСИЈА 

Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Република Македпнија (вп ппнатампщнипт текст 

„АСП“) е сампстпјнп и независнп регулатпрнп телп кпе врщи јавни пвластуваоа, утврдени сп 

Закпнпт за супервизија на псигуруваоетп и Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт.  

Закпнските надлежнпсти на АСП се пднесуваат на: 

 Спрпведуваое на супервизија над друщтвата за псигуруваое, псигурителните брпкерски 

друщтва, друщтвата за застапуваое вп псигуруваоетп, псигурителните брпкери и 

застапниците вп псигуруваоетп, правните лица кпи се ппврзани сп друщтвата за 

псигуруваое и Наципналнптп бирп за псигуруваое;  

 Дпнесуваое ппдзакпнски акти; 

 Пдлушуваое за издаваое или пдземаое дпзвпли, даваое или ппвлекуваое спгласнпсти, 

птстрануваое на незакпнитпсти пд спрпведените супервизии и други ппединешни 

пращаоа; какп и 

 Изрекуваое мерки врз друщтва за псигуруваое, псигурителнп брпкерски друщтва, 

друщтва за застапуваое вп псигуруваое и други правни и физишки лица врз кпи АСП има 

надлежнпст да спрпведува супервизија. 

Вп рамките на свпите пвластуваоа и надлежнпсти, какп и преку шленствптп вп медунарпдни 

аспцијации пд пбласта на псигуруваоетп и спрабптка сп други надзпрни пргани, АСП има за цел 

да придпнесе за зајакнуваое и ппттикнуваое на развпјпт на псигурителнипт пазар вп земјава,  

спздавајќи на тпј нашин адекватна защтита на правата и интересите на псигурениците и другите 

кприсници на псигуруваоетп. 

Улпгата на АСП на пазарпт на псигуруваоетп е наспшена кпн зајакнуваое на сплвентната ппзиција 

на друщтвата за псигуруваое, ппдпбруваое на нашинпт на финансискптп известуваое на пвие 

субјекти, унапредуваое на кпрппративнптп рабптеое и на прпцесите на рабпта вп пвие субјекти. 

АСП влијае врз зајакнуваоетп на нивптп на финансиска кпнтрпла и ппгплемата финансиска 

стабилнпст на земјава, спздавајќи на тпј нашин адекватна защтита на правата и интересите на 

псигурениците и на кприсниците на псигуруваое. 

АСП за свпјата рабпта пдгпвара пред Спбраниетп на Република Македпнија. Спбраниетп гп 

усвпјува финансискипт план на АСП, какп и гпдищната сметка кпја мпра да биде ревидирана пд 

страна на независен пвластен ревизпр.  

Прган на управуваое на АСП е Спветпт на експерти, спставен пд претседател на Спветпт и 4 шлена. 

Претседателпт и шетирите шленпви на Спветпт на експерти на АСП ги именува и ги разрещува 

Спбраниетп на Република Македпнија на предлпг на Владата на Република Македпнија. Вп 2015 

гпдина Спветпт на експерти на АСП беще спставен пд:  
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 д-р Климе Ппппски, претседател,  

 Зпран Стпјанпвски, изврщен шлен, 

 Лулзим Имери, изврщен шлен, 

 Илија Грапркпвски, неизврщен шлен, и  

 м-р Александар Петрески, неизврщен шлен. 

Вп текпт на 2015 гпдина АСП активнп рабптеще за реализација на закпнски утврдените функции, 

какп пд аспект на унапредуваое на регулативата, издаваое и пдземаое дпзвпли, спгласнпсти и 

лиценци, така и пд аспект на супервизијата на сите ушесници вп рабптеоетп на пазарпт на 

псигуруваое вп Република Македпнија. 

Спветпт на експерти рабпти на седници и дпнесува пдлуки сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт 

брпј шленпви. Вп текпт на 2015 гпдина Спветпт на експерти на АСП пдржа 31 седница. 

 

2. ФИНАНСИРАОЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ 

Вп спгласнпст сп Тарифникпт за спдржината и висината на надпместпците и давашките щтп ги 

наплатува Агенцијата за супервизија на псигуруваое и рпкпвите за уплата („Службен весник на 

Република Македпнија“ бр. 147/09, 149/09, 154/09, 20/12, 130/13 и 01/15), рабптеоетп на АСП се 

финансира сп надпместпци щтп ги наплатува пд друщтвата за псигуруваое, псигурителнп 

брпкерските друщтва, друщтвата за застапуваое вп псигуруваоетп и другите лица врз кпи АСП 

спрпведува супервизија.  

Спветпт на експерти на седницата пдржана на 29 декември 2015 гпдина гп дпнесе финансискипт 

план на АСП за 2016 гпдина и истипт гп дпстави дп Спбраниетп на Република Македпнија заради 

усвпјуваое.  

 

3. АКТИВНПСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ 

Вп спгласнпст сп припритетите ппставени за 2015 гпдина, АСП дпнесе ппдзакпнски акти кпи 

прпизлегуваат пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, супервизпрски мерки, пдлуки пд 

дпменпт на лиценцираоетп, прганизираще циклус на едукација и испити за псигурителни 

застапници и брпкери, какп и брпјни акти сп цел ппддрщка на рабптата и зајакнуваое на 

внатрещните капацитети на АСП. 
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3.1. Регулатива 

Вп текпт на 2015 гпдина се дпнесени 2 нпви ппдзакпнски акта и 2 ппдзакпнски акта кпи уредуваат 

измени и дппплнуваоа на претхпднп дпнесени ппдзакпнски акти кпи прпизлегуваат пд Закпнпт за 

супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 27/02, 98/02, 79/07, 

88/08, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15 и 192/15).  

Нпвите правилници се дпнеспа заради пптребата пд прппищуваое на услпвите, нашинпт и 

ппстапката на спрпведуваое на пбуки за врщеое псигурителнп брпкерски рабпти и рабпти на 

застапуваое вп псигуруваое сп цел успгласуваое сп Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое (Службен весник на Република Македпнија бр. 188/13) и 

тпа се: 

1.  Правилник за нашинпт и ппстапката за спрпведуваое на пбука за врщеое псигурителнп 

брпкерски рабпти („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 24/15); и 

2. Правилник за нашинпт и ппстапката за спрпведуваое на пбука за врщеое рабпти на 

застапуваое вп псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 24/15).  

Истп така, вп текпт на 2015 гпдина, сп цел успгласуваое сп Закпнпт за защтита на лишни ппдатпци 

(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 7/05, 103/08, 124/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 

153/15),  направени се измени и вп два претхпднп дпнесени ппдзакпнски акта кпи се пднесуваат 

на нашинпт на впдеое на регистри на  застапници вп псигуруваоетп, друщтва за застапуваое вп 

псигуруваоетп, псигурителни брпкери, псигурителнп брпкерски друщтва и банки, пднпснп 

дпнесе: 

1.   Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за фпрмата, спдржината и нашинпт 

на впдеое регистри на застапници вп псигуруваоетп, друщтва за застапуваое вп псигуруваоетп, 

псигурителни брпкери, псигурителнп брпкерски друщтва и банки пд страна на Агенцијата за 

супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 50/15); и 

2. Правилник за изменуваое и дппплнуваое на Правилникпт за фпрмата, спдржината и нашинпт 

на впдеое регистри на застапници вп псигуруваоетп и псигурителни брпкери пд страна на 

друщтвата за псигуруваое, псигурителнп брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое вп 

псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 50/15). 

3.2. Лиценцирање 

Вп дпменпт на лиценцираоетп, АСП вп 2015 гпдина издаде: 

 1 дпзвпла за пснпваое псигурителнп брпкерскп друщтвп ; 

 3 дпзвпли за пснпваое друщтвп за застапуваое ; 

 3 дпзвпли за впведуваое нпва класа на псигуруваое; 
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 1 дпзвпла за пренпс на псигурителнп ппртфплип пд АДПР МАКЕДПНИЈА ПСИГУРУВАОЕ вп 

ВИНЕР ЛАЈФ АД Скппје; 

 10 спгласнпсти за врщеое функција шлен на прган на управуваое; 

 12 спгласнпсти за измена на Статут на друщтвп за псигуруваое;  

 15 спгласнпсти за друщтва за ревизија на финансиските извещтаи и кпнсплидираните   

финансиски извещтаи на друщтвата за псигуруваое; 

 1 спгласнпст за стекнуваое квалификуванп ушествп вп друщтвп за застапуваое вп 

псигуруваое; 

 1 спгласнпст за стекнуваое квалификуванп ушествп вп псигурителнп брпкерскп друщтвп; 

 1 спгласнпст за измена на назив на седищте; 

 214 лиценци за застапници вп псигуруваоетп; и 

 59 лиценци за псигурителни брпкери. 

Вп 2015 гпдина се издадени 59 лиценци за псигурителни брпкери, сп щтп вкупнипт брпј на 

лиценцирани псигурителни брпкери на 31.12.2015 гпдина изнесуваще 436. Вп текпт на 2015 

гпдина беа пдржани 2 пбуки за псигурителни брпкери, а вкупнипт брпј на лица кпи ги ппсетувале 

пбуките е 94. Какп спставен дел на спрпведените пбуки вп текпт на гпдината беа прганизирани 12 

испити на кпи 34 лица гп пплпжиле испитпт.  

Истп така, п текпт на 2015 гпдина се издадени вкупнп 214 лиценци за застапник вп псигуруваоетп, 

а пдземени се 72 лиценци, сп щтп вкупнипт брпј на лиценцирани застапници вп псигуруваоетп на 

31.12.2015 гпдина изнесуваще 976. Низ прпцеспт на едукација ппминале 192 лица, прганизирани 

вп 2 пбуки за застапници вп псигуруваоетп. Какп спставен дел на спрпведените пбуки беа 

прганизирани и 12 испити на кпи 99 лица гп пплпжиле испитпт.  

3.3. Супервизија  

АСП спрпведува супервизија на друщтвата за псигуруваое, псигурителните брпкерски друщтва, 

друщтвата за застапуваое вп псигуруваоетп и Наципналнптп бирп за псигуруваое, вп спгласнпст 

сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое, Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт и 

другите релевантни прпписи. Истп така, АСП има надлежнпст да спрпведува супервизија на 

физишките лица кпи врщат псигурителни брпкерски рабпти и рабпти на застапуваое вп 

псигуруваоетп.  

АСП ја спрпведува супервизијата преку: перманентна впнтеренска супервизија на рабптеоетп на 

друщтвата за псигуруваое и другите псигурителни субјекти преку прибираое, анализираое и 

верифицираое на дпставените извещтаи и инфпрмации, какп и преку теренска (целпсна или 

делумна) супервизија на рабптеоетп на псигурителните субјекти.  

Вп делпт на супервизијата, вп спгласнпст сп усвпенипт гпдищен План за супервизија, АСП 

спрпведува теренска супервизија на рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое, псигурителнп 
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брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое. Целта на теренската супервизија е пценуваое 

на сигурнпста, стабилнпста, ризишнпста и успгласенпста на рабптеоетп на друщтвптп. 

Вп текпт на 2015 гпдина, АСП спрпведе 8 делумни теренски супервизии кај друщтвата за 

псигуруваое, какп и 3 впнредни теренски супервизии на псигурителнп брпкерски друщтва. 

Врз пснпва на спрпведените теренски супервизии, АСП издаде 67 наредби за птстрануваое на 

незакпнитпстите.  

Вп текпт на 2015 гпдина, АСП спрпведуваще редпвна впнтеренска супервизија, кпја е заснпвана на 

известуваоа на ушесниците на пазарпт на псигуруваое. Известуваоата, ппкрај вп  хартиена фпрма, 

се дпставуваат и пп електрпнски пат преку АСП ппрталпт, кпј претставува спфтверска апликациска 

платфпрма, имплементирана пд страна на АСП, а сп цел да се ппдпбри нашинпт на прибираое, 

шуваое и пбрабптка на ппдатпци пд субјектите на пазарпт на псигуруваое. Ппгплем дел пд 

ппдатпците пд друщтвата за псигуруваое се дпставуваат на квартална пснпва преку сет извещтаи 

(статистишки пбрасци; финансиски извещтаи; извещтај за вреднуваое на ставки пд биланспт на 

спстпјба; супервизпрски извещтаи; дппплнителни финансиски извещтаи и актуарски извещтај), а 

дел на месешна пснпва (извещтај за кпефициентите на ликвиднпст). Истп така, и псигурителнп 

брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое вп псигуруваоетп на месешна пснпва 

дпставуваат ппдатпци за наплатена и пренесена премија, на квартална пснпва дпставуваат 

статистишки пбрасци за структурата и пбемпт на рабптите за ппсредуваое вп псигуруваое, а на 

гпдищна пснпва дпставуваат финансиски извещтаи. 

Вп текпт на 2015 гпдина АСП издаде 1 наредба за птстрануваое на незакпнитпстите врз пснпва на 

спрпведената впнтеренска супервизија. 

За утврдените прекрщпци, пвластените лица на АСП, вп рамките на свпите пвластуваоа, на 

стпрителпт на прекрщпкпт му нудат ппсредуваое и ппстигнуваое спгласнпст сп кпја стпрителпт на 

прекрщпкпт треба да ја плати глпбата, другите давашки или да ги птстрани ппследиците пд 

прекрщпкпт. Ппстапката за ппсредуваое вп АСП се впди пред Кпмисија за ппсредуваое, спставена 

пд врабптени лица вп АСП, именувани пд Спветпт на експерти. Вп 2015 гпдина Кпмисијата за 

ппсредуваое при АСП спрпведе ппстапка за ппсредуваое за 11 прекрщпци. Притпа се ппстигнати: 

 1 сппгпдба за птстрануваое на ппследици пд прекрщпк; и  

 10 сппгпдби за плаќаое глпба. 

За прекрщпците утврдени вп Закпнпт за супервизија на псигуруваое, АСП впди прекрщпшна 

ппстапка и изрекува прекрщпшна санкција. Прекрщпшната ппстапка пред Прекрщпшнипт прган ја 

впди Кпмисијата за пдлушуваое пп прекрщпк, фпрмирана пд врабптени лица вп АСП, именувани 

пд Спветпт на експерти. Кпмисијата за пдлушуваое пп прекрщпк на АСП вп 2015 гпдина немаще 

дпбиенп ниту еднп бараое за  спрпведуваое прекрщпшна ппстапка. 
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4. СПРАБПТКА СП ДПМАШНИ И СП МЕДУНАРПДНИ ИНСТИТУЦИИ 

Еден пд главните припритети на АСП за 2015 гпдина е прпдплжуваое на интензивната спрабптка 

сп дпмащните регулатпрни пргани и други надлежни институции, какп и сп супервизпрски тела и 

институции пд странствп. Вп таа наспка, се пптпищаа 2 мемпрандуми за спрабптка, сп Управата за 

јавни прихпди на Република Македпнија и Нарпдната банка на Србија, кпја е пдгпвпрна 

институција за спрпведуваоетп на супервизијата на псигуруваое вп Србија. 

На ден 11.2.2015 гпдина, вп прпстприите на АСП, беще пптпищан Кплективен дпгпвпр за 

независни регулатпрни тела, щтп претставува пптврда за дпвербата ппмеду спцијалните партнери 

и ущте една нпрма на сектпрскп нивп кпја ќе придпнесе за  унапредуваое на правата и пбврските 

пд рабптен пднпс.                                                                               

На ппкана на регулатпрните тела на земјите-шленки на ЕУ, претставници на АСП ушествуваа и вп 

рабптата на 6 супервизпрски кплечи кај регулатпрните институции вп 3 земји-шленки на ЕУ, и тпа: 

вп Австрија, Бугарија и Слпвенија. Супервизпрските кплечи ги прганизираат регулатпрните тела на 

ЕУ, спгласнп сп наспките на Еврппскптп телп за псигуруваое и пензиски фпндпви (EIOPA) сп цел 

ппдпбар надзпр на псигурителните групации кпи се присутни вп ппвеќе земји-шленки на ЕУ и 

земји кпи се вп разлишна фаза вп пристапните прпцеси вп ЕУ. Супервизпрските кплечи 

претставуваат пдлишна мпжнпст за размена на искуства и заеднишка примена на метпдплпгија. 

Сп цел прпмпвираое на регипналната спрабптка, претставници на АСП ушествуваа на 2 редпвни 

средби на Иницијативата за супервизија на псигуруваоетп на земјите пд Централна, Истпшна и 

Југпистпшна Еврппа (CESEE), шија цел е размена на искуства вп делпт на спрпведуваое супервизија 

на друщтвата за псигуруваое, какп и хармпнизираое на закпнската и ппдзакпнската регулатива вп 

пбласта на псигуруваоетп.  

Претставници на АСП ушествуваа вп рабптата на 22-гпдищната кпнференција на Медунарпдната 

аспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS), каде щтп АСП е редпвен шлен и ушествува вп 

рабптеоетп на рабптните групи. Претставник на АСП ушествуваще вп рабптата на Супервизпрскипт 

фпрум на Медунарпдната аспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS) – рабптнп телп 

фпрмиранп вп 2011 гпдина, шија цел е да ја зајакне ефикаснпста на супервизијата на 

псигуруваоетп и да се ппттикне изеднашуваое на супервизпрските практики.  

Истп така, претставници на АСП ушествуваа на единаесеттипт спстанпк на Ппткпмитетпт за 

внатрещен пазар и кпнкуренција и на Ппткпмитетпт за екпнпмскп-финансиски пращаоа и 

статистика, спставен дел на Кпмитетпт за стабилизација и аспцијација (КСА), на кпи беа 

презентирани дпстигнуваоата вп сектпрпт на псигуруваоетп вп Република Македпнија, вп делпт 

на пстваруваое на пбврските пд Сппгпдбата за стабилизација и аспцијација сп Еврппската Унија.  
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5. ЕДУКАЦИЈА И ГРАДЕОЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ  

Вп наспка на ефикаснп спрпведуваое на свпите закпнски надлежнпсти и активнпсти, АСП 

кпнтинуиранп влпжува вп зајакнуваое на шпвешките ресурси преку впсппставуваое и 

имплементација на систем на кпнтинуирана едукација и струшнп успврщуваое на врабптените. Вп 

рамките на активнпстите за развпј на пвие ресурси, АСП вп 2015 гпдина ги зајакна свпите 

капацитети преку впсппставуваое и имплементација на систем на кпнтинуирана едукација и 

струшнп успврщуваое на врабптените. 

Вп наспка на едукација и струшнп успврщуваое на врабптените пд АСП, се реализираа ппсети на 

семинари, кпнференции и регулатпрни тела за псигуруваое. Ппзнашајни пд нив се:  

 Ушествп на семинар на тема „Кибернетска сигурнпст и псигуруваое на ризици, ппврзани сп 
инфпрмаципната технплпгија“, Загреб, Хрватска, март 2015 гпдина; 

 Ушествп на семинар на тема „Практишен пристап на метпдплпгијата за фпрмираое на 
тарифи на псигуруваое“, Баоа Лука, Бпсна и Херцегпвина, март 2015 гпдина; 

 Ушествп на XVI гпдищнп спветуваое на тема „Псигурителнптп правп, државната управа и 
транспарентнпст – пснпви на правната сигурнпст“ вп прганизација на АИДА Србија - 
здружение за псигурителнп правп на Република Србија, Палиќ, Србија, април 2015; 

 Ушествп на кпнференција за псигуруваое на мптпрни впзила наслпвена „Прпфитабилнпста 
вп псигуруваоетп на мптпрни впзила“, Истанбул, Турција, април 2015 гпдина; 

 Ушествп на кпнференција „Предизвици и пракса на супервизијата на друщтвата за 
псигуруваое“, Загреб, Хрватска, мај 2015 гпдина; 

 Ушествп на IV кпнференција на Медунарпдната актуарска аспцијација, Љубљана, Слпвенија, 
мај 2015 гпдина; 

 Ушествп на Медунарпднипт псигурителен фпрум на тема „Имптнптп псигуруваое вп 
несигурни времиоа“, Минхен, Германија, јуни 2015 гпдина; 

 Ушествп на Медунарпдната прпграма за псигурителни и пензиски супервизпри наслпвена 
„Балансираое на пптребата за супервизпрски активнпсти и прпппрципналнпст“, вп 
прганизација на Тпрпнтп центарпт, Мпнтреал, Канада, јули 2015 гпдина; 

 Ушествп на Светскипт екпнпмски кпнгрес за ризици и псигуруваое (WRIEC), Минхен, 
Германија, август 2015 гпдина; 

 Ушествп на Регипналната кпнференција за Сплвентнпст 2, Љубљана, Слпвенија, септември 
2015; 

 Ушествп на IV Кпнференција за Глпбалната супервизија вп псигуруваоетп, Франкфурт, 
Германија, август 2015 гпдина; 

 Ушествп на семинар на тема „Ризик и Сплвентнпст 2“, вп прганизација на Македпнскптп 
актуарскп здружение „Актуар“, Скппје, септември 2015 гпдина; 

 Ушествп на Регипнален семинар за ризишнп базирана супервизија и рана интервенција, 
Братислава, Слпвашка, пктпмври 2015 гпдина; 
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 Ушествп на семинар  на тема „Здравственп псигуруваое: Пд актуарска ппјдпвна тпшка дп 
развпј на прпизвпд“ вп прганизација на Еврппската актуарска академија, Виена, Австрија, 
декември 2015 гпдина. 

На ден 27.2.2015 гпдина, вп прпстприите на Нарпдната банка на Република Македпнија (НБРМ), се 

пдржа рабптилницата на тема: „Истакнуваое на пптенцијалните влијанија на прирпдните 

катастрпфи врз рабптеоетп на кпмерцијалните банки“. Рабптилницата беще прганизирана какп 

заеднишки прпект на НБРМ и АСП, сп цел згплемуваое на свеста за ризиците за банките, какп и за 

целпкупнипт финансиски систем на земјава, кпищтп прпизлегуваат пд катастрпфалните ризици и 

временските неппгпди, вп услпви на недпстатпк на дпвплнп механизми за нивнп ублажуваое. На 

рабптилницата беще даден псврт за нискптп нивп на пенетрацијата за псигуруваоетп на импт и 

прирпдни катастрпфи вп земјава, какп и за пптенцијалните влијанија на прирпдните катастрпфи 

врз рабптата на кпмерцијалните банки и финансискипт систем на земјава. Истп така, беще 

истакната улпгата на Еврппа Ре вп ппдигнуваоетп на свеста на населениетп и делпвните субјекти 

за влијаниетп на прирпдните катастрпфи и развпјпт на псигуруваоетп пд катастрпфални ризици вп 

регипнпт преку псигурителен мпдел развиен пд Еврппа Ре. 

АСП на 11 септември 2015 гпдина, прганизираще медунарпдна кпнференција наслпвена 

„Предизвиците и трендпвите на глпбалната псигурителна индустрија и нивнптп влијание на 

псигурителната индустрија вп Македпнија“. Кпнференцијата имаще за цел да ја заппзнае 

релевантната дпмащна јавнпст сп глпбалните трендпви и предизвици вп псигурителната 

индустрија. На кпнференцијата беа присутни истакнати гпсти предаваши, претставници пд 

регулатпрни тела, лпкалната псигурителната индустрија, академската заедница и претставници пд 

јавни институции пд земјава. 

 

6. ЗАШТИТА НА ППТРПШУВАЧИТЕ И ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА 

Пснпвната цел и главен припритет вп дејствуваоетп на АСП е ппстигнуваоетп виспкп нивп на 

защтита на пптрпщувашите. Вп пваа наспка, вп текпт на 2015 гпдина, АСП ги прпдплжи 

активнпстите за едукација на граданите за знашеоетп и улпгата на псигуруваоетп, какп и 

инфпрмираое за правата и пбврските на псигурениците кпи прпизлегуваат пд разлишни прпдукти 

на псигуруваое. 

Вп март 2015 гпдина вп Македпнија се пдржа Глпбална недела на пари, кпја беще дел пд 

активнпстите щтп Кппрдинацискптп телп за финансиска едукација1 ги презеде какп дел пд 

светската недела на пари, кпја, пак, е вп прганизација на Медунарпдната прганизација за 

финансиска едукација на деца и млади. Целта на пваа прганизација е да ги ппттикне децата и 

                                                           
1
 Вп Кппрдинацискптп телп за финансиска едукација ппкрај АСП шленуваат и НБРМ, Министерствптп за финансии, 

Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое и Кпмисијата за хартии пд вреднпст на 
Република Македпнија 
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младите да инвестираат вп нивната иднина, сп тпа щтп ја пптенцира важнпста на раната 

финансиска едукација, за да им ппмпгне на децата да станат свесни за нивните финансиски права, 

да ја плесни пристапнпста дп финансиските услуги и да ги развие нивните финансиски вещтини. 

Претставници на АСП вп средните ушилищта ги презентираа на тема псигуруваое пснпвните 

ппими на псигуруваое и управуваое сп ризици вп псигуруваое. Истп така, АСП вп спрабптка сп 

Министерствптп за пбразпвание и Наципналнптп бирп за псигуруваое, прпмпвираще друщтвена 

детска игра „Ппмалку ризик, ппвеќе забава“. 

На заеднишка иницијатива на Министерствптп за финансии, АСП и НБРМ беще пбјавен кпнкурс за 

деца и млади пд пснпвнптп и среднптп пбразпвани на тема щтедеое и псигуруваое. На кпнкурспт 

пристигнаа 310 твпрби, пд кпи 51 литературни и 259 ликпвни. Диплпми и паришни награди дпбија 

12-те најуспещни, а беа дпделени и ппфалници на ушилищтата кпи ушествуваа вп кпнкурспт. 

На 2 нпември 2015 гпдина АСП гп пдбележа „Денпт на псигуруваоетп“ сп пригпдна свешенпст вп 

шии рамки му беще дпделена награда за млад истражувашки труд пд пбласта на псигуруваоетп и 

управуваоетп сп ризик на Ристп Бајатпв, за трудпт сп наслпв „Анализа на смртнпста на кприсници 

на ануитет пд ппвеќе земји и кпрекција на македпнски пппулациски таблици на смртнпст“. 

Вп наспка на защтита на правата на псигурениците, АСП ппстапуваще пп предмети дпставени пд 

псигуреници, кприсници на псигуруваое и трети пщтетени лица, кпи не биле задпвплни пд 

ппстапуваоетп на друщтвата за псигуруваое. Вп текпт на 2015 гпдина се ппднесени 110 

претставки, при щтп: 

- 81 претставки се рещени, пд кпи 37 вп кприст на ппднпсителите на претставките;  

- 17 претставки се без пснпва за ппстапуваое; и 

- 12 претставки се вп прпцес на рещаваое.  

 

7. ПРПЕКТИ 

АСП, сп цел ппдпбруваое на квалитетпт на рабптните прпцеси, гп запкружи заппшнатипт прпект за 

имплементација на систем за управуваое сп квалитет. Пп успещнп спрпведената ппдгптвителна 

фаза, АСП вп септември 2015 гпдина се стекна сп сертификат за систем за управуваое сп квалитет, 

спгласнп сп стандардпт ISO 9001:2009, издаден пд акредитирана прганизација.  

Вп рамките на прпграмата на Еврппската Унија, преку Инструментпт за претпристапна ппмпщ 

(ИПА)  ТАИБ 2012, Кпмппнента 1, Сектпр 3, мерка 2 - MK12/IB/FI/01 Министерствптп за финансии и 

АСП гп заппшнаа прпцеспт за спрпведуваое на прпектпт „Ппнатампщнп успгласуваое сп ЕУ вп 

пбласта на псигуруваое и згплемуваое на пазарните активнпсти“. Негпвптп спрпведуваое 

заппшна сп ппдгптпвка на прпектна дпкументација кпја беще циркулирана дп Наципналните 



 

13 

твининг кпнтакт лица на земјите-шленки на ЕУ. Пп дпбиваоетп на ппднеспците и изврщената 

пценка на ппднеспците за спрпведуваое на твининг прпектпт за твининг партнер беще избран 

Генералнипт директпрат за псигуруваое и пензиски фпндпви пд Кралствптп Шпанија. Прпектпт ќе 

се спрпведува вп перипд пд 18 месеци вп текпт на 2016 и 2017 гпдина. 
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