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623.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (4) од Законот за супервизија на осигурување („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, 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 15.2.2021 година донесе
ТАРИФНИK
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА
Член 1
Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурувањето и роковите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/2009,
149/2009, 154/2009, 20/2012, 130/2013, 1/2015, 22/2016, 16/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 23/2020 и 78/2020), во членот 2, во Табелата, по тарифниот број 4.10 се додава нов тарифен број
4.11 при што во колоната: “Тарифен број” се додава бројот: “4.11”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се
додаваат зборовите: ”Надоместок за признавање на квалификација за актуар стекната во странство” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “4.000,00”.
По новиот тарифен број 4.11 се додава нов тарифен број 4.12 при што во колоната: “Тарифен број” се додава бројот: “4.12”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се додаваат зборовите: ”Надоместок за полагање на
стручен испит со кој се докажува дека лицето има адекватно знаење на законите и праксата во Република Северна Македонија потребни за добивање дозвола за работа како овластен актуар во Република Северна Македонија” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “20.000,00”.
Член 2
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Образложение
Дополнување на Тарифникот на Агенцијата се предлага заради потребата од утврдување на надоместокот
за признавање на квалификација за актуар стекната во странство и надоместок за полагање на стручен испит со
кој се докажува дека лицето има адекватно знаење на законите и праксата во Република Северна Македонија
потребни за добивање дозвола за работа како овластен актуар во Република Северна Македонија заради надлежности на Агенцијата поврзани со признавање на квалификација за актуар стекната во странство и полагање
на стручен испит предвидени во Правилникот за условите и постапката за признавање на квалификација за актуар стекната во странство и полагање на стручен испит со кој се докажува дека лицето има адекватно знаење
на законите и праксата во Република Северна Македонија потребни за добивање дозвола за работа како овластен актуар во Република Северна Македонија кои Советот на експерти ги носи на истата седница на која се
разгледува и дополнувањето на Тарифникот.
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