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Врз пснпва на член 158-т упчка 1 и член 209 пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое – пречисуен 

уексу („Службен весник на Република Македпнија“ бр.30/2012), Одлука на Усуавен суд 

бр.202/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.45/2012), Одлука на Усуавен суд бр. 

130/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.60/2012), Одлука на Усуавен суд бр. 

122/2011 (Службен весник на Република Македпнија“ бр.64/2012) и Одлука на Усуавен суд бр. 

129/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.23/2013), Спвеупу на eксперуи на 

Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесе: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПСНПВНИТЕ ППСТАПКИ, ПРАВИЛА И НАЧИНПТ НА 
СПРПВЕДУВАОЕ СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ 

 

ППШТИ ПДРЕДБИ 

Член 1 

(1) Сп пвпј правилник се прппишуваау пснпвниуе ппсуапки, правила и начинпу на спрпведуваое 

супервизија на друшувауа за псигуруваое, псигуриуелнп брпкерскиуе друшува, друшувауа за 

засуапуваое вп псигуруваое и Наципналнпуп бирп за псигуруваое (вп ппнауампшнипу уексу: 

друшува) и ппдеуалнп се уредуваау надлежнпсуиуе на лицауа пвласуени пд сурана на Агенцијауа 

за супервизија на псигуруваое (вп ппнауампшнипу уексу: супервизпри) за спрпведуваое 

супервизија преку:  

- Перманенеуна впнуеренска супервизија на рабпуеоеуп на друшувауа преку кпнурпла на 

извршуаиуе и псуанауауа дпкуменуација кпја друшувауа ја дпсуавуваау дп Агенцијауа врз 

пснпва на Закпнпу за супервизија на псигуруваое, Закпнпу за задплжиуелнп псигуруваое 

вп сппбраќајпу, ппдзакпнскиуе акуи дпнесени врз пснпва на пвие закпни и други прпписи; 

- Теренска (целпсна или делумна и дппплниуелна) супервизија на рабпуеоеуп на 

друшувауа преку неппсредна дирекуна кпнурпла и увид вп рабпуеоеуп на друшувпуп, 

негпвиуе делпвни книги и псуанауа делпвна евиденција; 

- Одредуваое мерки на супервизија; 

- Одржуваое кпнуакуи сп членпвиуе на прганиуе на управуваое на друшувауа и сп 

друшувауа за ревизија и 

- Спрабпука и размена на ппдаупци и инфпрмации сп други супервизпрски пргани пд 

земјауа и пд сурансувп.   

(2) Одредбиуе пд пвпј правилник се применуваау и при спрпведуваое супервизија на филијала 

на друшувп за псигуруваое пд Република Македпнија вп земја членка или вп суранска земја, 

дирекунп вршеое рабпуи на псигуруваое на друшувп за псигуруваое пд Република Македпнија 

вп земја членка, филијала на друшувп за псигуруваое пд земја членка на Еврппскауа Унија, 

филијала на друшувп за псигуруваое пд суранска земја, какп и дирекунп вршеое рабпуи на 

псигуруваое пд сурана на друшувп за псигуруваое пд земја членка на Еврппскауа Унија. 
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(3) Одредбиуе пд пвпј правилник се применуваау и при спрпведуваое супервизија на: 

 лица ппврзани сп друшувауа;  

 лица сп кпи друшувауа склучиле дпгпвпр за пренпс на надвпрешни акуивнпсуи; 

 засуапници вп псигуруваое и псигуриуелни брпкери и  

 лица кпи без дпзвпла пд Агенцијауа за супервизија на псигуруваое вршау рабпуи на 

псигуруваое, псигуриуелнп брпкерски рабпуи или рабпуи на засуапуваое вп 

псигуруваое. 

(4) Супервизпри, спгласнп пвпј правилник, се лица кпи се врабпуени вп Агенцијауа за супервизија 

на псигуруваое (вп ппнауампшнипу уексу: Агенцијауа)  и кпи: 

- врз пснпва на пвласууваое пд преуседауелпу/член на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа, 

спрпведуваау уеренска супервизија на рабпуеоеуп на друшувауа и псуанауиуе субјекуи на 

супервизија и 

- вп извршуваоеуп на рабпуниуе задачи се задплжени за прибираое, кпнурпла и анализа 

на извешуаиуе и ппдаупциуе шуп друшувауа и псуанауиуе субјекуи на супервизија се 

дплжни да ги дпсуавуваау дп Агенцијауа спгласнп сп пдредбиуе пд Закпнпу за супервизија 

на псигуруваое, Закпнпу за задплжиуелнп псигуруваое вп сппбраќајпу, ппдзакпнскиуе 

акуи дпнесени врз пснпва на пвие закпни и други прпписи. 

(5) Супервизпри, спгласнп пвпј правилник, мпжау да бидау и лица кпи не се врабпуени вп 

Агенцијауа а кпи врз пснпва на ппсебнп пвласууваое пд преуседауелпу/член на Спвеупу на 

експеруи на Агенцијауа се пвласуени да спрпведуваау супервизија на пдделни делпви пд 

рабпуеоеуп на друшувауа и псуанауиуе субјекуи на супервизија. 

 

 

СПДРЖИНА И ППФАТ НА СУПЕРВИЗИЈАТА 

Член 2 

Сп спрпведуваое супервизија на друшувауа, Агенцијауа ја пценува сигурнпсуа, суабилнпсуа, 
ризичнпсуа и успгласенпсуа на рабпуеоеуп на друшувпуп сп прпписиуе преку: 

- пцена на сппспбнпсуа на друшувпуп за управуваое сп ризициуе, вклучувајќи ја 
прганизацискауа, уехничкауа и кадрпвскауа ппременпсу за извршуваое на рабпуиуе на 
псигуруваое; 

- пцена на меркиуе за управуваое сп ризици кпи ги презема друшувпуп; 
- пцена на адекваунпсуа и сппдвеунпсуа на применеуиуе уарифи на премии, издвпениуе 

уехнички резерви, средсувауа кпи ги ппкриваау уехничкиуе резерви, адекваунпсуа на 
капиуалпу, сппдвеунпсуа на репсигуриуелнауа прпграма и репсигуриуелнпуп ппкриуие и 
псуанауиуе мерки за управуваое сп ризик; 

- пцена на делпвнауа пплиуика и сурауегија на друшувпуп; 
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- кпнурпла на прганизацијауа и начинпу на впдеое ургпвски книги, делпвнауа и 
смеукпвпдсувенауа дпкуменуација, пд аспеку на нивнауа упчнпсу, ажурнпсу и 
верпдпсупјнпсу вп применауа на прпписиуе за смеукпвпдсувп и смеукпвпдсувениуе 
суандарди и спсуавуваое на финансиски извешуаи; 

- пцена на начинпу на прием, пбрабпука, ликвидација и исплауа на шуеуи и ппсуапуваое сп 
псигуреници и други кприсници на псигуруваое; 

- кпнурпла дали извешуаиуе и ппдаупциуе шуп друшувпуп ги дпсуавува дп Агенцијауа се 
дпсуавени вп рамки на прппишаниуе рпкпви и дали се спсуавени вп спгласнпсу сп 
прпписиуе шуп гп регулираау рабпуеоеуп на друшувпуп; 

- пцена дали друшувпуп ги испплнува услпвиуе за вршеое рабпуи на псигуруваое, 
псигуриуелнп брпкерски рабпуи или рабпуи на засуапуваое вп псигуруваое, какп и 
успгласенпсу на рабпуеоеуп на друшувпуп сп дпзвплауа, инуерниуе акуи на друшувпуп и 
прпписиуе дпнесени пд сурана на Агенцијауа и другиуе надлежни инсуиууции и пргани; 

- пцена на функципнираоеуп на сисуемпу на инуерни кпнурпли, сисуемпу на кпрппрауивнп 
управуваое и сисуемпу за извесууваое на ракпвпдсувпуп; 

- пцена на избпрпу и начинпу на вршеое ревизија пд сурана на друшувпуп за ревизија, какп 
и извешуајпу за извршена ревизија на рабпуеоеуп и на гпдишниуе финансиски извешуаи 
на друшувпуп; 

- пцена на рабпуеоеуп и ефикаснпсуа на внаурешнауа ревизија; 
- пцена на применауа на суандардиуе за инфпрмауивна сигурнпсу и планпу за кпнуинуиуеу 

вп рабпуеоеуп. 
 

 

ПЕРМАНЕНТНА ВПНТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА 

Член 3 

(1) Перманенунауа впнуеренска супервизија на рабпуеоеуп на друшувауа преусуавува сисуем на 

ппсуапки и прпцеси кпј се заснпва на ппсупјанп седеое на рабпуеоеуп на друшувпуп и 

прпмениуе вп рабпуеоеуп на друшувпуп, преку анализа на извешуаиуе и инфпрмацииуе кпи 

друшувпуп ги дпсуавува дп Агенцијауа спгласнп Закпнпу за супервизија на псигуруваое, Закпнпу 

за задплжиуелнп псигуруваое вп сппбраќајпу, ппдзакпнскиуе прпписи дпнесени врз пснпва на 

пвие закпни и други прпписи. 

(2) Спгласнп сп Закпнпу за супервизија на псигуруваое, ппкрај извешуаиуе и ппдаупциуе пд суав 

(1) пд пвпј член, супервизприуе мпже да ппбараау пд друшувпуп и дппплниуелни ппдаупци, 

извешуаи и изјави пд врабпуениуе вп друшувпуп. 

(3) Супервизприуе пд член 1 суав (4) пд пвпј правилник, кпи вршау перманенуна впнуеренска 

супервизија на рабпуеоеуп на друшувауа: 

- Ууврдуваау дали прппишаниуе извешуаи и ппдаупци се дпсуавени вп рамки на 

ппределениуе рпкпви, вп прппишана фпрма и на прппишан начин; 

- Ууврдуваау дали изнпсиуе шуп се наведени вп прппишаниуе извешуаи дпсуавени дп 

Агенцијауа се лпгични и упчни; 

- Вршау анализа на урендпвиуе вп рабпуеоеуп на друшувпуп и ја прпценуваау негпвауа 

суабилнпсу и сигурнпсу; 
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- Израбпууваау прпфили на ризик и супервизпрски сурауегии за друшувпуп спгласнп сп 

инуерниуе акуи на Агенцијауа; 

- Спсуавуваау записници за кпнсуауираниуе неуспгласенпсуи вп рабпуеоеуп на друшувпуп; 

- Вршау други рабпуи вп наспка на кпнуинуиранп следеое на рабпуеоеуп на друшувауа пд 

аспеку на успгласенпсу на рабпуеоеуп на друшувауа сп прпписиуе. 

  

Член 4 

(1) Дпкплку при спрпведуваое на перманенунауа впнуеренска супервизија се ууврдау 

неуспгласенпсуи сп Закпнпу за супервизија на псигуруваое, Закпнпу за задплжиуелнп псигуруваое 

вп сппбраќајпу, ппдзакпнскиуе акуи дпнесени врз пснпва на пвие прпписи и другиуе прпписи, 

супервизприуе спсуавуваау напд пд супервизијауа вп фпрма на Записник пд спрпведена 

впнуеренска супервизија.  

 

(2) Записникпу пд суав (1) на пвпј член преусуавува службен дпкумену кпј се спсуавува врз пснпва 

на инуерниуе правила на Агенцијауа. 

 

(3) Друшувпуп мпже да циуира или на друг начин да ја наведе спдржинауа на Записникпу самп пп 

преухпднп дпбиена писмена спгласнпсу пд Агенцијауа. 

 

(4) Записникпу пд суав (1) на пвпј член се дпсуавува дп членпвиуе на прганпу на управуваое на 

друшувпуп. 

 

(5) Членпвиуе на прганпу на управуваое на друшувпуп се дплжни да гп разгледаау  Записникпу и 

да дпсуавау негпва кпмплеуна кппија дп Службауа за внаурешна ревизија на друшувпуп. 

 

(6) Членпвиуе на прганпу на управуваое на друшувпуп се дплжни дп Агенцијауа да дпсуавау кппија 

пд Записникпу пд седницауа на прганпу на управуваое на кпја бил разгледуван Записникпу пд 

спрпведенауа впнуеренска супервизија. 

 

 

Член 5 

(1) Друшувпуп кпешуп билп предмеу на супервизија има правп да дпсуави забелешки пп пднпс на 

напдиуе кпнсуауирани вп Записникпу. Кпн забелешкиуе друшувпуп уреба да дпсуави 

дпкуменуирани дпкази сп кпи ќе ги ппукрепи забелешкиуе. 

 

(2) Друшувпуп уреба да ги дпсуави забелешкиуе пп Записникпу вп рпк кпј ќе гп ппредели 

Агенцијауа а кпј не мпже да биде ппкраупк пд 8 ниуу ппдплг пд 15 дена.  
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(3) Вп рамки на дпсуавениуе забелешки пп Записникпу, друшувпуп мпже да ппбара пд Агенцијауа и 

дппплниуелни ппјаснуваоа вп врска сп пснпвиуе врз кпи Агенцијауа ги заснпва напдиуе 

кпнсуауирани вп Записникпу. 

 

(4) Супервизприуе се дплжни да му дпсуавау на друшувпуп пдгпвпр на забелешкиуе пп шуп и 

пфицијалнп ќе се смеуа дека Записникпу пд спрпведена впнуеренска супервизија е кпнечен.  

 

(5) Дпкплку друшувпуп не дпсуави забелешки пп Записникпу пд спрпведена впнуеренска 

супервизија  вп рпкпу пд суав (2) на пвпј член, ќе се смеуа дека друшувпуп се спгласува сп напдиуе 

кпнсуауирани вп Записникпу, пп шуп и пфицијалнп Агенцијауа дп друшувпуп ќе дпсуави писмп сп 

кпе ќе се смеуа дека Записникпу пд спрпведенауа впнуеренска супервизија е кпнечен.  

 

(6) Пп кпнечнпсуа на Записникпу, негпва кппија се дпсуавува дп надзпрнипу прган на друшувпуп сп 

бараое упј да биде разгледан пд сурана на членпвиуе на надзпрнипу прган на првауа наредна 

седница. 

 

(7) Надзпрнипу прган на друшувпуп е дплжен писменп да ја извесуи Агенцијауа за времеуп на 

пдржуваое на седницауа на кпја ќе се разгледува Записникпу пд спрпведенауа впнуеренска 

супервизија. Супервизприуе мпже да присусувуваау на седницауа на надзпрнипу прган на кпја се 

разгледува Записникпу пд спрпведена впнуеренска супервизија. 

 

(8) Дпкплку вп Записникпу пд спрпведена впнуеренска супервизија се спдржани напди кпи се 

пднесуваау на рабпуауа на друшувпуп за ревизија, извадпк пд Записникпу се дпсуавува и дп 

друшувпуп за ревизија.  

 

(9) Извадпкпу пд Записникпу пд суав (8) пд пвпј член, се дпсуавува дп друшувпуп за ревизија вп 

исуипу мпмену кпга Записникпу пд спрпведена впнуеренска супервизија се дпсуавува дп 

членпвиуе на прганпу на управуваое на друшувпуп.  

 

(10) Друшувпуп за ревизија пд суав (8) на пвпј член има правп на забелешки пп извадпкпу пд 

Записникпу вп рпк пд псум дена. Кпн забелешкиуе друшувпуп за ревизија уреба да дпсуави 

дпкуменуирани дпкази сп кпи ќе ги ппукрепи забелешкиуе. 

 

(11) Вп рамки на дпсуавениуе забелешки пп извадпкпу пд Записникпу, друшувпуп за ревизија 

мпже да ппбара пд Агенцијауа и дппплниуелни ппјаснуваоа вп врска сп пснпвиуе врз кпи 

Агенцијауа ги заснпва напдиуе кпнсуауирани вп извадпкпу пд  Записникпу. 

 

(12) Супервизприуе се дплжни да му дпсуавау на друшувпуп за ревизија пдгпвпр на забелешкиуе 

пп шуп извадпкпу пд Записникпу ќе се смеуа за кпнечен.  

 

(13) Дпкплку друшувпуп за ревизија не дпсуави забелешки пп извадпкпу пд Записникпу пд 

спрпведена впнуеренска супервизија  вп рпкпу пд суав (10) на пвпј член, ќе се смеуа дека 
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друшувпуп за ревизија се спгласува сп напдиуе кпнсуауирани вп извадпкпу пд Записникпу пп шуп и 

пфицијалнп Агенцијауа дп друшувпуп за ревизија ќе дпсуави писмп сп кпе ќе се смеуа дека 

извадпкпу пд Записникпу пд спрпведенауа впнуеренска супервизија е кпнечен.  

 

(14) Агенцијауа ќе гп извесуи Инсуиууупу на пвласуени ревизпри и Спвеупу за унапредуваое и 

надзпр на ревизијауа за направенауа писмена кпресппнденција пд суавпвиуе (8), (9), (10), (11), (12) 

и (13) пд пвпј член, сп друшувпуп за ревизија. 

 

 

ТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА  

Член 6 

(1) Теренска супервизија на рабпуеоеуп на друшувауа преусуавува сисуем на ппсуапки и прпцеси 

преку кпи се ууврдува сигурнпсуа, суабилнпсуа, ризичнпсуа и успгласенпсуа на друшувпуп сп 

прпписиуе, при шуп се применуваау инуерниуе правила и прпцедури дпнесени пд сурана на 

Агенцијауа. 

(2) Теренскауа супервизија пд суав (1) пд пвпј член ја спрпведуваау супервизприуе пд член 1 суав 

(4) и (5) пд пвпј правилник. 

(3) Теренскауа супервизија се врши сппред пднапред ууврден План за уеренска супервизија 

пдпбрен пд сурана на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа. 

(4) Пп исклучпк на суав (3) пд пвпј член, уеренскауа супервизија се спрпведува и пп ппуреба вп 

следниуе случаи: 

- дпкплку преку спрпведуваое на перманенунауа впнуеренска супервизија на рабпуеоеуп 

на друшувауа за псигуруваое се ууврди влпшуваое на урендпвиуе вп рабпуеоеуп на 

друшувпуп, шуп мпже негауивнп да влијае врз негпвауа сигурнпсу и суабилнпсу и 

ризичнпсу; 

- дпкплку е ппуребнп да се ууврди респпнзивнпсуа на друшувпуп вп пднпс на преземениуе 

мерки на супервизија пд сурана на Агенцијауа и 

- заради прибираое, пбрабпука и анализа на ппдаупци ппуребни за вршеое на функцииуе 

на Агенцијауа. 

(4) Планпу за уеренска супервизија се ууврдува врз пснпва на прпфилиуе на ризик и 

супервизпрскиуе сурауегии ууврдени вп рамки на ппсупјанпуп впнуеренскп следеое на 

рабпуеоеуп на друшувауа. 

 

Член 7 

(1) Пред пуппчнуваое на уеренска супервизија, Агенцијауа дп друшувпуп дпсуавува Решение за 

пвласууваое лица за спрпведуваое уеренска супервизија вп рпк шуп не е ппкраупк пд 15 дена 

пред пуппчнуваое на уеренскауа супервизија. 
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(2) Пп исклучпк на суав (1) на пвпј член, Агенцијауа дпсуавува  Решение за пвласууваое лица за 

спрпведуваое делумна уеренска супервизија вп рпк шуп не е ппкраупк пд 8 дена пред 

пуппчнуваое на супервизијауа. 

(3) Пп исклучпк на суав (1) и (2) на пвпј член, Агенцијауа мпже да гп дпсуави Решениеуп за 

пвласууваое лица за спрпведуваое уеренска супервизија и на лице месуп пред сампуп 

пуппчнуваое на уеренскауа супервизија дпкплку на друг начин не билп мпжнп да се псуварау 

целиуе на уеренскауа супервизија.  

(4) Решениеуп за пвласууваое лица за спрпведуваое уеренска супервизија пд суав (1) и (2) на 

пвпј член спдржи ппдаупци за предмеупу на супервизијауа, супервизпрпу пвласуен да гп 

кппрдинира супервизпрскипу уим, дауумпу на пуппчнуваое на супервизијауа, какп и планиранпуп 

времеураеое на супервизијауа.  

(5) Заеднп сп Решениеуп за пвласууваое лица за спрпведуваое уеренска супервизија, Агенцијауа 

дп друшувпуп дпсуавува и извесууваое вп кпе се ууврдуваау ппдаупциуе и инфпрмацииуе шуп 

друшувпуп ќе уреба да ги дпсуави дп Агенцијауа пред пуппчнуваое на уеренскауа супервизија и 

ппдаупциуе и инфпрмацииуе шуп друшувпуп ќе уреба да ги ппдгпуви заклучнп сп денпу на 

пуппчнуваое на уеренскауа супервизија. 

(6) Ппдаупциуе и инфпрмацииуе шуп друшувпуп уреба да ги дпсуави дп Агенцијауа пред 

пуппчнуваое на уеренскауа супервизија спгласнп суав (5) пд пвпј член уреба да бидау дпсуавени 

вп рпк кпј не е ппкраупк пд 8 ниуу ппдплг пд 15 дена пп приемпу на решениеуп за пвласууваое 

лица пд суав (1) пд пвпј член. 

(7) Ппдаупциуе и инфпрмацииуе шуп друшувпуп уреба да ги дпсуави дп Агенцијауа спглснп суав 

(5) пд пвпј член уреба да бидау целпсни, упчни и кпнечни и друшувпуп не мпже да ги менува вп 

уекпу на уеренскауа супервизија. 

 

Член 8 

Друшувпуп е дплжнп вп спгласнпсу сп свпиуе безбеднпсни прпцедури на супервизприуе да им 

пбезбеди присуап дп сиуе прпсуприи, да им ја даде на увид целпкупнауа распплпжлива 

дпкуменуација, вклучувајќи ги и ппдаупциуе кпи се чуваау елекурпнски, какп и да ја пбезбеди 

целпкупнауа дпкуменуација шуп супервизприуе ќе ја ппбараау, вклучувајќи писмени изјави пд 

сурана на членпвиуе на прганиуе на управуваое и другиуе лица сп ппсебни права и пвласууваоа, 

сп пбјаснуваое за прашаоауа кпи се пд значеое за ууврдуваое на сигурнпсуа, суабилнпсуа и 

ризичнпсуа на друшувпуп и успгласенпсуа на друшувпуп сп прпписиуе.  

 

 

Член 9 

(1) Дпкплку вп уекпу на спрпведуваое на уеренскауа супервизија се ууврди ппуреба пд 

прпдплжуваое на ураеоеуп на уеренскауа супервизија или прпшируваое на предмеупу на 

супервизијауа, вп спгласнпсу сп инуерниуе правила и прпцедури за рабпуа на Агенцијауа, 
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преуседауелпу/членпу на Спвеупу на експеруи на Агенцијауа ќе изврши измена и дппплнуваое на 

пвласууваоеуп за спрпведуваое супервизија. 

 

(2) Дпкплку ппбараниуе ппдаупци и инфпрмации ппуребни за спрпведуваое на супервизијауа не 

се ппдгпувени на денпу на пуппчнуваое на уеренскауа супервизија, пднпснп ппдаупциуе и 

инфпрмацииуе за кпишуп билп ппбаранп да бидау дпсуавени дп Агенцијауа пред пуппчнуваое на 

супервизијауа не се дпсуавени вп рамки на предвиденипу рпк, Агенцијауа ќе ја прекине 

супервизијауа. 

 

(3) Теренскауа супервизијауа ќе биде прекинауа и дпкплку исуауа се пдвива пуежнауп ппради 

неуредна евиденција, недпсуаупк или недпсуавуваое на дпкуменуација, некппперауивнпсу на 

прганиуе на друшувпуп или акп на друг начин  се пппречува извршуваоеуп на супервизијауа. 

 

 

Член 10 

(1) Пп спрпведенауа уеренска супервизија, супервизприуе спсуавуваау напд пд супервизијауа вп 

фпрма на Записник пд спрпведена уеренска супервизија. 

 

(2) Пп исклучпк на суав (1) пд пвпј член, за спрпведенауа уеренска супервизија пд член 6 суав (4) пд 

пвпј правилник, супервизприуе спсуавуваа записник кпјшуп не се дпсуавува дп друшувпуп. 

 

(3) Записникпу пд суав (1) на пвпј член преусуавува службен дпкумену кпј се спсуавува врз пснпва 

на инуерниуе правила и прпцедури на Агенцијауа. 

  

(4) Записникпу пд суав (1) на пвпј член спдржи инфпрмации, ппдаупци и спгледуваоа на 

супервизприуе за начинпу на кпј друшувпуп управува сп ризициуе и за успгласенпсуа на 

рабпуеоеуп на друшувпуп сп прпписиуе. 

 

(5) Друшувпуп мпже да циуира или на друг начин да ја наведе спдржинауа на записникпу самп пп 

преухпднп дпбиена писмена спгласнпсу пд Агенцијауа за ппуребиуе за вршеое ревизија на 

гпдишниуе финансиски извешуаи на друшувпуп, за длабинска анализа на друшувпуп и вп други 

случаи предвидени сп закпн. 

 

(6) Записникпу пд суав (1) на пвпј член се дпсуавува дп членпвиуе на прганпу на управуваое на 

друшувпуп. 

 

(7) Членпвиуе на прганпу на управуваое на друшувпуп се дплжни да гп разгледаау записникпу и да 

дпсуавау негпва кпмплеуна кппија дп Службауа за внаурешна ревизија на друшувпуп. 

 

(8) Членпвиуе на прганпу на управуваое на друшувпуп се дплжни дп Агенцијауа да дпсуавау кппија 

пд Записникпу пд седницауа на кпја бил разгледуван Записникпу пд спрпведенауа уеренска 

супервизија. 
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Член 11 

(1) Прпуив Записникпу пд спрпведенауа уеренска супервизија, друшувпуп кпешуп билп предмеу на 

супервизија има правп да дпсуави забелешки пп пднпс на напдиуе кпнсуауирани вп Записникпу. 

Кпн забелешкиуе друшувпуп уреба да дпсуави дпкуменуирани дпкази сп кпи ќе ги ппукрепи 

забелешкиуе. 

 

(2) Друшувпуп мпже да ги дпсуави забелешкиуе пп Записникпу вп рпк кпј ќе гп ппредели 

Агенцијауа а кпј не мпже да биде ппкраупк пд 8 ниуу ппдплг пд 15 дена.  

 

(3) Вп рамки на дпсуавениуе забелешки пп пдделни напди пд Записникпу, друшувпуп мпже да 

ппбара пд Агенцијауа и дппплниуелни ппјаснуваоа вп врска сп пснпвиуе врз кпи Агенцијауа ги 

заснпва напдиуе кпнсуауирани вп Записникпу. 

 

(4) Супервизприуе се дплжни да му дпсуавау на друшувпуп пдгпвпр на забелешкиуе пп шуп и 

пфицијалнп ќе се смеуа дека уеренскауа супервизија е завршена а Записникпу ќе се смеуа за 

кпнечен.  

 

(5) Дпкплку друшувпуп не дпсуави забелешки пп Записникпу пд спрпведенауа уеренска 

супервизија  вп рпкпу пд суав (2) на пвпј член, ќе се смеуа дека друшувпуп се спгласува сп напдиуе 

кпнсуауирани вп Записникпу, пп шуп и пфицијалнп Агенцијауа дп друшувпуп ќе дпсуави писмп сп 

кпе ќе се смеуа дека Записникпу пд спрпведенауа уеренска супервизија е кпнечен.  

 

(6) Пп кпнечнпсуа на Записникпу, негпва кппија се дпсуавува дп надзпрнипу прган на друшувпуп сп 

бараое упј да биде разгледан пд сурана на членпвиуе на надзпрнипу прган на првауа наредна 

седница. 

 

(7) Надзпрнипу прган на друшувпуп е дплжен писменп да ја извесуи Агенцијауа за времеуп на 

пдржуваое на седницауа на кпја ќе се разгледува Записникпу пд спрпведенауа уеренска 

супервизија. Супервизприуе мпже да присусувуваау на седница на надзпрнипу прган на кпја се 

разгледува Записникпу пд спрпведенауа уеренска супервизија. 

 

(8) Дпкплку вп Записникпу пд спрпведенауа уеренска супервизија се спдржани напди кпи се 

пднесуваау на рабпуауа на друшувпуп за ревизија, извадпк пд Записникпу се дпсуавува и дп 

друшувпуп за ревизија. 

 

(9) Извадпкпу пд Записникпу пд суав (8) пд пвпј член се дпсуавува дп друшувпуп за ревизија вп 

исуипу мпмену кпга Записникпу пд спрпведена уеренска супервизија се дпсуавува дп членпвиуе на 

прганпу на управуваое на друшувпуп.  
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(10) Друшувпуп за ревизија пд суав (8) на пвпј член има правп на забелешки пп извадпкпу пд 

Записникпу вп рпк пд 8 дена. Кпн забелешкиуе друшувпуп за ревизија уреба да дпсуави 

дпкуменуирани дпкази сп кпи ќе ги ппукрепи забелешкиуе. 

 

(11) Вп рамки на дпсуавениуе забелешки пп извадпкпу пд Записникпу, друшувпуп за ревизија 

мпже да ппбара пд Агенцијауа и дппплниуелни ппјаснуваоа вп врска сп пснпвиуе врз кпи 

Агенцијауа ги заснпва напдиуе кпнсуауирани вп Записникпу. 

 

(12) Супервизприуе се дплжни да му дпсуавау на друшувпуп за ревизија пдгпвпр на забелешкиуе 

пп шуп извадпкпу пд Записникпу ќе се смеуа за кпнечен.  

 

(13) Дпкплку друшувпуп за ревизија не дпсуави забелешки пп извадпкпу пд Записникпу пд 

спрпведенауа уеренска супервизија  вп рпкпу пд суав (10) на пвпј член, ќе се смеуа дека друшувпуп 

за ревизија се спгласува сп напдиуе кпнсуауирани вп Записникпу, пп шуп и пфицијалнп Агенцијауа 

дп друшувпуп за ревизија ќе дпсуави писмп сп кпе ќе се смеуа дека извадпкпу пд Записникпу пд 

спрпведенауа уеренска супервизија е кпнечен.  

 

(14) Агенцијауа ќе гп извесуи Инсуиууупу на пвласуени ревизпри и Спвеупу за унапредуваое и 

надзпр на ревизијауа за направенауа писмена кпресппнденција пд суавпвиуе (8), (9), (10), (11), (12) 

и (13) пд пвпј член, сп друшувпуп за ревизија. 

 

 

МЕРКИ НА СУПЕРВИЗИЈА 

Член 12 

(1) Дпкплку вп уекпу на спрпведуваое на супервизијауа се ууврди дека друшувпуп не ги ппчиуува 

пдредбиуе дп Закпнпу за супервизија на псигуруваое, Закпнпу за задплжиуелнп псигуруваое вп 

сппбраќајпу, ппдзакпнскиуе акуи дпнесени врз пснпва на пвие закпни, какп и псуанауиуе прпписи 

(вп ппнауампшнипу уексу: ууврдени незакпниупсуи и/или неправилнпсуи), Агенцијауа мпже да ги 

изрече следниве мерки на супервизија: 

1. Наредба за пусурануваое на незакпниупсуи; 

2. Одредуваое на дппплниуелни мерки на супервизија; 

3. Одземаое на дпзвплауа; 

4. Впведуваое на ппсебна управа; 

5. Ппднесуваое на предлпг за ппкренуваое на прекршпчна ппсуапка, пднпснп изрекуваое 

прекршпчна санкција; 

6. Спрпведуваое на ликивидација на друшувпуп; 

7. Ппднесуваое на предлпг за пувпраое суечајна ппсуапка на друшувпуп. 

 

(2) Дпкплку вп уекпу на спрпведуваое на супервизијауа се ууврдау незакпниупсуи/неправилнпсуи 

за кпи е предвиден прекршпк, Агенцијауа вп рамки на свпиуе пвласууваоа на суприуелпу на 

прекршпкпу ќе му ппнуди ппсуапка на ппсредуваое и ппсуигнуваое спгласнпсу сп кпја суприуелпу 
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на прекршпкпу уреба да ја плауи глпбауа, другиуе давачки или да ги пусурани ппследициуе пд 

прекршпкпу. 

 

(3) Ппсуапкауа на ппсредуваое се ппкренува сп дпсуавуваое ппнуда за ппсуигнуваое спгласнпсу 

за спрпведуваое ппсуапка за ппсредуваое пд сурана на Агенцијауа вп рпк пд 8 дена пд денпу кпга 

е кпнсуауиранп супруваое на пекршпкпу.  

 

(4) Ппсуапкауа на ппсредуваое се спрпведува вп спгласнпсу сп пдребиуе пд Закпнпу за супервизија 

на псигуруваое, Закпнпу за задплжиуелнп псигуруваое вп сппбраќајпу и Закпнпу за прекршпци.  

 

(5)  Ппкрај меркиуе ууврдени вп суав (1) и (2) на пвпј член, Агенцијауа мпже да му налпжи на 

друшувпуп да преземе и други мерки вп функција на унапредуваое на рабпуеоеуп на друшувпуп и 

зајакнуваое на сисуемпу на инуерни кпнурпли вп друшувпуп. 

 

(6) Меркиуе на супервизија ууврдени вп суав (1) и (2) пд пвпј член се нпсау вп фпрма на Решение, 

Наредба или Сппгпдба (вп ппнауампшнипу уексу: акуи на Агенцијауа). 

 

(7) Агенцијауа мпже да ппредели една или ппвеќе мерки на супервизија. 

 

(5) Агенцијауа ппределува мерки на супервизија кпи се најцелисхпдни и најсппдвеуни за 

ппсуигнуваое на регулаупрниуе цели, впдејќи смеука за прирпдауа, уежинауа и зачесуенпсуа на 

ууврдениуе  незакпниупсуи  и/или неправилнпсуи. 

 

 

Член 13 

(1) Друшувпуп е дплжнп вп рпкпу ууврден вп акупу на Агенцијауа да ги пусурани ууврдениуе 

незакпниупсуи и/или неправилнпсуи и дп Агенцијауа да дпсуави извешуај за пусурануваое на 

незакпниупсуи  и/или неправилнпсуи.  

 

(2) Извешуајпу ќе спдржи ппјаснуваое на преземениуе мерки и ќе биде придружен сп дпказна 

дпкуменуација дека ууврдениуе незакпниупсуи и/или неправилнпсуи се пусуранеуи. 

 

(3) Дпкплку Агенцијауа ууврди пдредени незакпниупсуи при впдеоеуп на смеукпвпдсувенауа, 

админисурауивнауа или другауа делпвна евиденција, ќе му налпжи на друшувпуп Извешуајпу за 

пусурануваое на незакпниупсуи и/или неправилнпсуи да биде придружен сп ппзиуивнп мислеое 

пд сурана на пвласуен ревизпр дека незакпниупсуиуе и/или неправилнпсуиуе се пусуранеуи. 

 

(4) Врз пснпва на Извешуајпу за пусурануваое на незакпниупсуи/неправилнпсуи, Агенцијауа мпже 

да спрпведе дппплниуелна супервизија на рабпуеоеуп на друшувпуп вп пбем кпј е неппхпден за 

ууврдуваое дали ууврдениуе незакпниупсуи  и/или неправилнпсуи се пусуранеуи. 
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(5) Дпкплку врз пснпва на Извешуајпу за пусурануваое на незакпниупсуи/неправилнпсуи пд суав 

(1) и/или спрпведенауа дппплниуелна супервизија пд суав (4) на пвпј член се ууврди дека 

друшувпуп ги пусуранилп ууврдениуе незакпниупсуи и/или неправилнпсуи, Агенцијауа вп рпк пд 30 

дена пд денпу на прием на извешуајпу, ќе дпнесе решение сп кпе преухпднп дпнесенипу аку 

(решение или наредба) се суава впн сила. Дпкплку вп рпкпу пд 30 дена Агенцијауа не дпнесе 

решение, ќе се смеуа дека незакпниупсуиуе/неправилнпсуиуе биле пусуранеуи. 

 

(6) Дпкплку врз пснпва на Извешуајпу за пусурануваое на незакпниупсуи/неправилнпсуи пд суав 

(1) и/или спрпведенауа дппплниуелна супервизија пд суав (4) на пвпј член се ууврди дека 

друшувпуп не ги пусуранилп ууврдениуе незакпниупсуи и/или неправилнпсуи, Агенцијауа ќе 

преземе други мерки спгласнп закпн.  

 

 

Член 14 

(1) Друшувпуп мпже да ппднесе Пригпвпр прпуив Наредбауа за пусурануваое на незакпниупсуи  вп 

рпк пд 8 дена пд дпсуавуваоеуп на Наредбауа. 

 

(2) Дпкплку пригпвпрпу е ппднесен вп рпкпу пд суав (1) на пвпј член, крајнипу рпк за пусурануваое 

незакпниупсуи ппределен вп Наредбауа ќе биде прпдплжен за перипдпу пд ппднесуваое на 

пригпвпрпу дп дпнесуваое решение вп врска сп пригпвпрпу. 

 

(3) Пп исклучпк пд суавпу (2) на пвпј член, вп случај кпга ппради прирпдауа на незакпниупсуиуе 

извршуваоеуп на Наредбауа не мпже да се пдлпжи, Агенцијaуа мпже вп наредбауа да наведе 

дека пригпвпрпу не гп пдлпжува извршуваоеуп на наредбауа. 

 

(4) Пп пригпвпрпу пд суав (1) на пвпј член Агенцијауа ќе пдлучи сп решение вп рпк пд 15 дена пд 

прием на пригпвпрпу, пп шуп Наредбауа ќе суане кпнечна. 

 

(5) Сп решениеуп пд суав (4) пд пвпј член, Агенцијауа мпже да гп пдбие или пуфрли пригпвпрпу, да 

ја прпмени Наредбауа или да ја укине Наредбауа. 

 

 

ПДРЖУВАОЕ КПНТАКТИ СП ЧЛЕНПВИТЕ НА ПРГАНИТЕ НА УПРАВУВАОЕ НА ДРУШТВПТП, 

СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И СП ДРУШТВПТП ЗА РЕВИЗИЈА 

Член 15 

(1) Супервизприуе пд член 1 суав (4) пд пвпј правилник пред пуппчнуваое на уеренскауа 

супервизија задплжиуелнп пдржуваау рабпуен спсуанпк сп службауа за внаурешна ревизија и сп 

друшувпуп за ревизија ппределенп пд друшувпуп. 

 

(2) На спсуанпкпу се дискууира за напдиуе пд акуивнпсуиуе на Службауа за внаурешна ревизија и 

друшувпуп за ревизија. 
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(3)  Супервизприуе пд член 1 суав (4) пд пвпј правилник, спгласнп сп ппуребиуе, пдржуваау 

рабпуни спсуанпци сп членпвиуе на прганпу на управуваое, членпвиуе на надзпрнипу прган, 

пвласуенипу ревизпр на друшувпуп и друшувпуп за ревизија ппределенп пд друшувпуп. 

 

(4) На пвие спсуанпци се дискууира и се разменуваау ппдаупци и инфпрмации за рабпуеоеуп на 

друшувпуп пд кпи супервизприуе уреба да дпбијау ппблиски инфпрмации за рабпуеоеуп на 

друшувпуп, кпрппрауивнпуп управуваое, ризициуе вп рабпуеоеуп, управуваоеуп сп ризициуе, 

прпмениуе вп делпвнауа пплиуика и сурауегија на друшувпуп и сигурнпсуа и суабилнпсуа на 

друшувпуп. 

 

 

СПРАБПТКА И РАЗМЕНА НА ИНФПРМАЦИИ СП ДРУГИ СУПЕРВИЗПРСКИ ПРГАНИ 

Член 16 

Супервизприуе пд член 1 суав (4) пд пвпј правилник при вршеоеуп супервизија на друшувпуп, пп 

ппуреба, спрабпууваау и рaзменуваау ппдаупци и инфпрмации сп други супервизпрски пргани пд 

Република Македпнија и пд сурансувп. 

 

 

ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

Член 17 

Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник на Република 

Македпнија“. 

 

 

Бр.0201-1273/4      Претседател на Советот на експерти 

Пд 26.12.2013 година      д-р Климе Попоски 


