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1. ОСНОВАЊЕ 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 псигуруваое, 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 спрпведени супервизии и други ппединешни пращаоа; 
какп и 

 Изрекуваое мерки спрема 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 рамки на свпите пвластуваоа и надлежнпсти, какп и преку шленствп 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 зајакнуваое на нивптп на финансиска кпнтрпла и ппгплемата финансиска 

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

псигурениците и 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. 

Спбраниетп на Република Македпнија, на седницата пдржана на 25 август 2009 гпдина, дпнесе 

пдлука за именуваое на претседателпт и шленпвите на Спветпт на експерти на АСП, каде щтп се 

именуваат: 
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 д-р Климе Ппппски, претседател,  

 Зпран Стпјанпвски, шлен, 

 Лулзим Имери, шлен, 

 Илија Грапркпвски, шлен, и  

 д-р Силвана Мпјспвска, шлен. 

АСП има статус на правнп лице регистриранп вп Централнипт регистар на Република Македпнија и 

заппшна сп рабпта на 1 нпември 2009 гпдина. Сп пснпваоетп на АСП престанаа надлежнпстите на 

Министерствптп за финансии за спрпведуваое супервизија на псигуруваое. 

Вп текпт на 2012 гпдина АСП активнп рабптеще за реализација на закпнски утврдените функции, 

какп пд аспект на унапредуваое на регулативата на пазарпт на псигуруваое 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 2012 гпдина Спветпт на експерти на АСП пдржа 27 седници. 

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Спгласнп Тарифникпт за спдржината и висината на надпместпците и давашките щтп ги наплатува 

Агенцијата за супервизија на псигуруваое и рпкпвите за уплата (Службен весник на РМ бр. 147/09, 

149/09, 154/09 и 20/12), кпј стапи на сила пд 01.01.2010 гпдина, 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 14 декември 2012 гпдина гп дпнесе финансискипт 

план на АСП за 2013 гпдина и истипт гп дпстави дп Спбраниетп на Република Македпнија заради 

усвпјуваое.  

3. АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2012 ГОДИНА 

Вп спгласнпст сп припритетите ппставени за 2012 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, брпкери и актуари, какп и брпјни акти сп цел ппддрщка на рабптата и зајакнуваое на 

внатрещните капацитети на АСП. 

 



5 
 

 

3.1. Регулатива 

Вп текпт на 2012 гпдина се дпнесени 6 ппдзакпнски акти сп кпи е впведена дппплнителна 

регулатива на дел пд закпнската материја вп ппвеќе пбласти.  

Пд пбласта на лиценцираоетп се дпнесени 2 ппдзакпнски акта: 

 Правилник за нашинпт, ппстапката и дпкументацијата пптребна за дпбиваое спгласнпсти 
пд страна на АСП спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое; 

 Правилник за пптребна дпкументација кпја се дпставува кпн бараоетп за дпбиваое 
дпзвпли. 

Сп пвие ппдзакпнски акти прецизнп се регулираат нашинпт, ппстапката и дпкументацијата 

пптребна за дпбиваое дпзвпли и спгласнпсти пд страна на АСП спгласнп Закпнпт за супервизија 

на псигуруваоетп и се прппищуваат детални стандарди вп ппстапките на лиценцираое на шленпви 

на прган на управуваое вп друщтвп за псигуруваое, прпмена на статут, стекнуваое 

квалификуванп ушествп и други ппстапки за издаваое дпзвпли и спгласнпсти прппищани вп 

Закпнпт за супервизија на псигуруваоетп. 

Пд пбласта на сметкпвпдствптп, финансиите и ревизијата вп текпт на 2012 гпдина е дпнесен 

Правилник за фпрмата и спдржината на дппплнителните финансиски извещтаи на друщтвата за 

псигуруваое и/или репсигуруваое. Сп Правилникпт се прппищуваат дппплнителни пбрасци за 

финансискп известуваое кпи друщтвата за псигуруваое се дплжни да ги дпставуваат заеднп  сп 

пснпвнипт сет на финансиски извещтаи. Сп дппплнителните финансиски извещтаи се утврдуваат 

стандарди за известуваое кпи деталнп ги пбјаснуваат пснпвните финансиски категприи 

презентирани вп финансиски извещтаи. Сп дпнесуваоетп на пвпј правилник се пшекува 

ппдпбруваое на ппфатпт и квалитетпт на финансиските известуваоа, щтп е пд гплемп знашеое за 

спрпведуваое на ефикасна и ефективна супервизија. 

Пд пбласта на супервизијата и статистиката се пбјавени следните ппдзакпнски акти:  

 Правилник за спдржината на редпвните известуваоа кпи друщтвата за псигуруваое и/или 
репсигуруваое ги дпставуваат дп АСП спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое; 

 Правилник за минималната спдржина на евиденцијата и нашинпт на пријава, резервација 
и ликвидација на щтети пд страна на друщтвата за псигуруваое; 

 Правилник за спдржината на извещтаите кпи друщтвата за застапуваое вп псигуруваое, 
псигурителнп брпкерските друщтва и банките ги ппднесуваат дп АСП и крајни рпкпви и 
нашини на ппднесуваое на истите. 

Сп пвие правилници се пшекува да се ппстигне успгласенпст на применетите стандарди вп 

рабптеоетп на друщтвата, ппдпбруваое на квалитетпт и спдржината на известуваоата, какп и 

еднппбразнпст вп известуваоата. 
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3.2. Супервизија  

АСП ја спрпведува супервизијата на друщтвата за псигуруваое, псигурителните брпкерски 

друщтва, друщтвата за застапуваое вп псигуруваое и Наципналнптп бирп за псигуруваое, вп 

спгласнпст сп Закпнпт за супервизија на псигуруваое, Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп 

сппбраќајпт и пстанатите релевантни прпписи. Истп така, АСП има надлежнпст да спрпведува 

супервизија на физишките лица кпи врщат псигурителни брпкерски рабпти и рабпти на 

застапуваое вп псигуруваое.  

Супервизијата АСП ја спрпведува 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 текпт на 2012 гпдина, АСП спрпведуваще редпвна впнтеренска супервизија кпја е заснпвана на 

известуваоа на ушесниците на пазарпт на псигуруваое. Ппдатпците пд сите друщтва за 

псигуруваое се дпставуваат на квартална пснпва: статистишки пбрасци; финансиски извещтаи; 

вреднуваое на ставки пд биланспт на спстпјба; супервизпрски извещтаи; дппплнителни 

финансиски извещтаи и актуарски извещтај, какп и на месешна пснпва: кпефициенти на 

ликвиднпст. Истп така, и псигурителнп брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое вп 

псигуруваое на квартална пснпва дпставуваат статистишки пбрасци за структурата и пбемпт на 

рабптите за ппсредуваое вп псигуруваое. 

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

псигуруваое, сетпт на извещтаи, ппкрај вп хартиена фпрма, пд првипт квартал 2012 гпдина 

заппшнаа да гп дпставуваат и пп електрпнски пат преку АСП ппрталпт кпј претставува 

спфистицирана 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. На пвпј нашин се пвпзмпжи ппажурна и ппефективна впнтеренска кпнтрпла на 

друщтвата врз пснпва на дпставените извещтаи дп АСП. 

Врз пснпва на спрпведената впнтеренска супервизија, АСП изреше 31 наредба за птстрануваое на 

незакпнитпсти. 

Вп делпт на супервизијата, спгласнп усвпенипт гпдищен План за супервизија, АСП спрпведува 

теренска супервизија на рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое, псигурителнп брпкерските 

друщтва и друщтвата за застапуваое. Целта на теренската супервизија е пценуваое на сигурнпста, 

стабилнпста, ризишнпста и успгласенпста на рабптеоетп на друщтвптп. 

Спгласнп Планпт за супервизија за 2012 гпдина, АСП спрпведе 9 теренски кпнтрпли кпи се 

пднесуваа на рабптеоетп на 6 друщтва за псигуруваое, 2 псигурителни брпкерскп друщтвп и 

Наципналнптп бирп за псигуруваое. Кај друщтвата за псигуруваое 3 супервизии беа спрпведени 

заеднишки сп претставници на регулатпрните тела пд земјите на мајките кпмпании. Врз пснпва на 

спрпведените теренски кпнтрпли, АСП издаде 76 наредби за птстрануваое на незакпнитпстите. 
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Кпмисијата за ппсредуваое при АСП спрпведе ппстапка за ппсредуваое за 24 прекрщпци. Притпа 

се ппстигнати: 

- 13 сппгпдби за птстрануваое на ппследици пд прекрщпк; и  

- 11 сппгпдби за плаќаое глпба. 

Дпдека, пак, прекрщпшната кпмисија при АСП не спрпведе ниту една  ппстапка за прекрщпци. 

 

3.3. Лиценцирање 

Вп дпменпт на лиценцираоетп, АСП вп 2012 гпдина издаде: 

- 3 дпзвпли за пснпваое на псигурителнп брпкерски друщтва (Псигурителнп брпкерскп 
друщтвп КПРАБ ИНС АД Скппје, Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друщтвп НПВ 
ПСИГУРИТЕЛЕН БРПКЕР Скппје и Псигурителнп брпкерскп друщтвп ЦЕРТУС АД Скппје); 

- 3 дпзвпли за пснпваое на друщтвп за застапуваое (Акципнерскп друщтвп за застапуваое 
вп псигуруваое  ФПРТИС ПРП АД Скппје, АД за застапуваое вп псигуруваое САФЕ ЛИФЕ Скппје и 
Друщтвп за застапуваое вп псигуруваое РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скппје); 

- 3 дпзвпли за впведуваое нпва класа на псигуруваое (Друщтвп за псигуруваое ИНСИГ 
МАКДПНИЈА АД Скппје; Друщтвптп за псигуруваое УНИКА АД Скппје и Наципнална групација за 
псигуруваое ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА АД СКППЈЕ); 

-  2 дпзвпли за пвластен актуар; 

- 5 спгласнпсти за врщеое на функција шлен на прган на управуваое; 

- 14 спгласнпсти за измена на Статут на друщтвп за псигуруваое;  

- 16 спгласнпсти за друщтва за ревизија на финансиските извещтаи и кпнсплидирани   
финансиски извещтаи на друщтвата за псигуруваое; 

- 1 претхпдна спгласнпст за банка за врщеое на рабпти на застапуваое вп псигуруваое 
(Пхридска банка АД Пхрид) 

- 3 спгласнпсти за стекнуваое на квалификуванп ушествп; 

- 412 лиценци за застапници вп псигуруваоетп; и 

- 63 лиценци за псигурителни брпкери. 

Сп спстпјба на 31.12.2012 гпдина вкупнипт брпј на лиценцирани псигурителни брпкери изнесува 

262, а вп 2012 г. се издадени 63 лиценци за псигурителни брпкери. Вп текпт на 2012 гпдина беа 

пдржани три пбуки за псигурителни брпкери, а вкупнипт брпј на лица кпи ги ппсетувале пбуките е 

133. Истп така, вп текпт на гпдината беа прганизирани 5 испити на кпи вкупнп биле пријавени 105 

лица, пд кпи 80 гп пплпжиле испитпт.   

Сп спстпјба на 31.12.2012 гпдина вкупнипт брпј на лиценцирани застапници вп псигуруваоетп 

изнесува 667. Вп текпт на 2012 гпдина се издадени вкупнп 412 лиценци за застапник вп 

псигуруваоетп, а пдземени се 124 лиценци. Низ прпцеспт на едукација ппминале 240 лица 
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прганизирани вп 3 пбуки за застапници вп псигуруваоетп. Истп така, беа прганизирани и 3 испити 

на кпи биле пријавени 159 лица, а 116 лица гп пплпжиле испитпт.  

4. Соработка со домашни и меѓународни институции 

Еден пд главните припритети на АСП за 2012 гпдина е запкружуваое на интензивната спрабптка 

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

институции пд странствп. 

Вп текпт на  2012 гпдина, беще пптпищан мемпрандум за спрабптка сп Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Р. Македпнија (ФЗПМ), кпј претставуваще пснпва за успещна спрабптка ппврзана 

сп размената и упптребата на инфпрмации меду двете институции. Истп така, беще пптпищан ущте 

еден мемпрандум за спрабптка сп регулатпрните тела на земјите сп кпи АСП има ппстпјана 

спрабптка, и тпа сп Кпмисијата за супервизија на псигуруваое на Мплдавија. 

Вп 2012 гпдина се пдржаа 2 рабптни средби меду претставници на финансиските супервизпрски 

пргани вп Република Македпнија. Целта на пвие средби е унапредуваое на спрабптката ппмеду 

регулатпрните и супервизпрските пргани, вп наспка на пдржуваое сигурен и стабилен финансиски 

систем, щтп претставува  актуелна медунарпдна практика.  

Вп рамки на пптпищаните мемпрандуми за спрабптка сп регулатпрните тела и планпт за теренска 

супервизија вп 2012 гпдина, а сп цел зајакнуваое на супервизпрските капацитети, беа 

прганизирани три заеднишки теренски супервизии вп присуствп на претставници на регулатпрните 

тела пд Слпвенија, Австрија и Хрватска. 

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

ЕУ спгласнп наспките на Еврппскипт регулатпр за псигуруваое (EIOPA) сп цел ппдпбар надзпр на 

псигурителните групации кпи се присутни вп ппвеќе земји 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. 

Претставници на АСП ушествуваа вп рабптата на 19-тата гпдищна кпнференција на Медунарпдната 

аспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS) кпја се пдржа пд 10 дп 12 пктпмври 2012 вп 

Ващингтпн, САД, на тема  Супервизија на псигуруваоетп: Оснпви на глпбалната финансиска 

сила. Истп така, 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 вп редпвната рабптата на ппткпмитетите кпи се 

спставен дел на Кпмитетпт за стабилизација и аспцијација (КСА) на кпи беа презентирани 
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дпстигнуваоата вп сектпрпт на псигуруваоетп вп Република Македпнија вп делпт на пстваруваое 

на пбврските пд Сппгпдбата за стабилизација и аспцијација сп Еврппската Унија.  

5. Едукација и градење на капацитетите  

Вп рамките на свпите прпграмски ппределби, АСП вп 2012 гпдина ги зајакна свпите капацитети 

преку впсппставуваое и имплементација на систем на кпнтинуирана едукација и струшнп 

успврщуваое на врабптените заради ефикаснп спрпведуваое на супервизија. 

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: 

 Регипнален семинар на тема Ппдпбруваое на издржливпста на псигурителите при 

менуваое на финансискипт свет, Базел, Швајцарија,  мај 2012; 

  Ушествп на семинар Сплвентнпст 2 – вп делпт на регулатпрни бараоа, Белград, Србија,  

мај 2012; 

 Ушествп на семинар за защтита на пптрпщувашите - кприсници на псигуруваое, Тирана, 

Албанија,  јуни 2012; 

  Псми медунарпден семинар за псигурителни супервизпри вп врска сп пснпвните 

супервизпрски прпблеми, Беатенберг, Швајцарија, јули 2012; 

 Ушествп на рабптилница за ризишнп базирана супервизија вп псигуруваоетп, Тирана, 

Албанија, септември 2012; 

 Ушествп на Пбука пд пбласта на актуарските рабпти, Хелсинки, Финска, нпември 2012; 

 Ушествп на курс за кпнтинуирана едукација на актуари и други струшни лица, Белград, 

Србија, декември 2012. 

Вп мај 2012 гпдина АСП беще дпмаќин на Регипналнипт семинар за псигурителни регулатпрни 

тела пд Централна и Истпшна Еврппа и пд Централна Азија и Транскавказија, на тема:                              

„Макрппруденцијална и групна супервизија“. Пвпј настан беще прганизиран вп спрабптка сп 

Финансискипт институт за стабилнпст (FSI) и Медунарпдната аспцијација на псигурителни 

супервизпри (IAIS). На семинарпт присуствуваа претставници пд псигурителните регулатпрни тела 

на: Чещка, Литванија, Албанија, Бугарија, Пплска, Азербејчан, Турција, Мплдавија, Слпвенија, 

Србија, Бпсна и Херцегпвина, Република Српска, Република Македпнија и Црна Гпра. 

Вп нпември 2012 гпдина АСП гп пдбележа „Денпт на псигуруваое“ сп пригпдна свешенпст кпја се 

пдржа вп Музејпт на македпнската бпрба за државнпст и сампстпјнпст, вп Скппје. На пвпј свешен 

настан беа ппканети виспки државни претставници, претставници пд псигурителната индустрија и 

претставници пд разлишни институции и тела сп кпи АСП има прпфесипнална спрабптка. На 

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

управуваоетп сп ризик на д-р Јпрдан Ќпсевски, за трудпт на тема: Влијаниетп на псигуруваоетп 

врз екпнпмскипт раст: случајпт на Република Македпнија. Вп рамки на настанпт АСП 

прганизираще излпжба вп Музејпт на македпнската бпрба за државнпст и сампстпјнпст. На 

излпжбата беа ппставени пплиси ппврзани сп истприскипт развпј на псигуруваоетп вп нащата 
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земја, какп и разнпвидни публикации и литература вп врска сп псигуруваоетп и управуваоетп сп 

ризици.  

6. Заштита на потрошувачи 

Пснпвната цел и главен припритет вп делуваоетп на АСП е ппстигнуваое на виспкп нивп на 

защтита на пптрпщувашите. Вп пваа наспка, вп текпт на 2012 гпдина, АСП презеде активнпсти сп 

кпи гп заппшна прпцеспт на 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. 

За таа цел, АСП изгптви и издаде едукативни материјали вп фпрма на брпщури и флаери за 

разлишни видпви на псигуруваое сп кпи се пбјаснува  терминплпгијата на псигуруваоетп, какп и 

ппдеталната спдржина и знашеоетп на ризиците ппкриени сп ппединешните псигурителни 

прпдукти. 

АСП издаде брпщура и флаер за псигуруваое вп земјпделствптп кпи имаат за цел да гп 

прпмпвираат купуваоетп пплиси за земјпделскп псигуруваое какп ефикасен нашин за защтита на 

земјпделските прпизвпди пд ризици кпи се ппврзани сп временските услпви, прирпдните 

катастрпфи, щтетниците и бплестите. АСП, вп спрабптка сп Агенцијата за финансиска ппддрщка вп 

земјпделствптп и руралнипт развпј (АФПЗРР), ушествуваще на 11 трибини кпи беа прганизирани пд 

страна на Агенцијата за ппттикнуваое на развпјпт на земјпделствптп (АПРЗ) вп перипдпт  јули -

август 2012 гпдина, сп цел да им пвпзмпжи на земјпделците ппвеќе инфпрмации за преднпстите 

кпи ги имаат дпкплку гп псигураат земјпделскптп прпизвпдствп. 

Истп така, АСП издаде флаери за псигуруваое на живпт и псигуруваое на дпмаќинствп кпи 

спдржат ппдатпци за пснпвните ппими кпи се кпристат вп псигуруваоетп, какп и ппдетални 

пбјаснуваоа за пвие два вида на псигуруваоа. 

Сите едукативни материјали беа презентирани пред студентската пппулација, а електрпнските 

верзии се дпстапни на щирпката јавнпст на интернет-страницата на АСП.  

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

псигуреници и кприсници на псигуруваое, кпи не биле задпвплни пд ппстапуваоетп на друщтвата 

за псигуруваое. Вп текпт на 2012 гпдина се ппднесени 82 претставки, при щтп 

- 64 се рещени, пд кпи 30 вп кприст на ппднпсителите на претставките,  

- 14 се без пснпва за ппстапуваое, пднпснп сп непптпплна дпкументација, и 

- 4 се вп прпцес на рещаваое. 
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7. Проекти 

Вп  рамки на прпектните активнпсти вп 2012 гпдина, АСП прпдплжи сп имплементација на трите 

прпекти кпи заппшнаа вп 2011 гпдина, и тпа: 

 Прпект на Светската банка за псигуруваое пд катастрпфални ризици SEEC CRIF; 

 Прпект на Светската банка за либерализација на пазарпт на автппдгпвпрнпст вп 
Македпнија; и 

 Грант пд Еврппската банка за пбнпва и развпј (ЕБПР) за имплементација на инфпрматишкп 
рещение на АСП за ефикаснп спрпведуваое на супервизијата. 

 
Вп текпт на 2011 гпдина заппшна сп реализација регипналнипт прпект на Светската банка за 

псигуруваое пд катастрпфални ризици, при щтп АСП беще назнашена за имплементатпр на 

Прпектпт вп Република Македпнија, а истипт прпдплжи и вп текпт на 2012 гпдина. Целта на пвпј 

прпект е да се прпмпвира развпјпт на псигуруваоетп пд ризици пд прирпдни катастрпфи и 

временски неприлики на дпмащнипт пазар, сп щтп на лпкалните стппанственици и на населениетп 

ќе им биде пвпзмпженп да купат прифатливи прпизвпди за псигуруваое пд пвие ризици, кпищтп 

вп мпментпт не мпже да се најдат на пазарпт. 

Вп рамки на Прпектпт функципнираат две рабптни групи кпи ги кппрдинира АСП, и тпа една пд 

претставници на државни институции, а друга пд претставници на друщтвата за псигуруваое. 

Рабптните групи имаат за цел да придпнесат за успещнп имплементираое на Прпектпт, сппдветнп 

на услпвите на пазарпт вп Р. Македпнија. 

Истп така, вп текпт на 2012 гпдина прпдплжија активнпстите и за Прпектпт на Светската банка за 

либерализација на пазарпт на автппдгпвпрнпст вп Македпнија. Целта на прпектпт е да ппмпгне да 

се изгради регулатпрна рамка и технишки алатки пптребни за ппставуваое на актуарски издржани 

премиски стапки и технишки резерви за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст, какп и да се псигура 

дека предлпжената регулатпрна рамка за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст е вп спгласнпст сп 

легислативата на ЕУ за псигуруваое пд автппдгпвпрнпст, пспбенп сп пбврските кпи прпизлегуваат 

пд Сппгпдбата за стабилизација и аспцијација сп ЕУ. 

Врз пснпва на пдпбрената финансиска ппмпщ за развпј и имплементација на инфпрматишкп 

рещение (спфтвер) пд страна на Еврппската банка за пбнпва и развпј (ЕБПР), вп првипт квартал пд 

2012 гпдина заппшна сп рабпта нпвптп спфтверскп рещение на АСП. Притпа, друщтвата за 

псигуруваое, псигурителнп брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое вп псигуруваое 

заппшнаа сетпт на извещтаи да гп дпставуваат пп електрпнски пат преку АСП ппрталпт. 

 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ 

Претседател на Спветпт на експерти, 

д-р Климе Ппппски 

Брпј 02-531/6 

Скппје 

17.06.2013гпдина 
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