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I.

Легенда на кратенки

Овој дел накратко ги објаснува употребените кратенки:
АСО

Агенција за супервизија на осигурување

АСО СИС 2.0

Интегрален финансиски супервизорски систем

АСО Портал

Портал за поднесување извештаи до АСО

Субјекти на
супервизија

Друштва за осигурување, oсигурително брокерски друштва, друштва за
застапување во осигурување и банки

Извештај

Сет табели кои се групирани согласно подзаконските акти на АСО. Пример:
Статистички извештај, Финансиски извештај итн.

Сет извештаи

Повеќе извештаи согласно претходната дефиниција кои се групирани и
формираат сет

Образец

Поединечна табела од даден извештај
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II.

Вовед

Согласно законските прописи, субјектите на супервизија доставуваат до АСО различни типови на
извештаи (месечни, квартални или годишни). АСО Порталот е дел од интегралниот финансиски
супервизорски систем (АСО СИС 2.0) кој се користи за поднесување извештаи. Во овие технички
упатства ќе ги најдете сите информации потребни за најавување и работа со интерфејсот на
системот за поднесување на извештаи во електронска форма. Упатството содржи описи за
регистрацијата на овластените лица на субјектот на супервизија за поднесување на соодветните
извештаи, начините за креирање на извештаите, валидација на истите, како и начинот на нивно
поднесување и чување.

III.

Почетна страница

Преку дадениот линк, isa-sis.aso.mk, корисниците можат да пристапат до АСО Порталот.

Слика 1. Почетна страница

IV.

Регистрација на корисник

За да може да се регистрира овластеното лице на субјектот на супервизија потребно е да има:
персонален компјутер со пристап до Интернет, квалификуван дигитален сертификат издаден од
издавач на квалификувани сертификати во земјата (КИБС или Македонски Телеком) и соодветна
апликација за користење на дигиталниот сертификат.
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Улога на дигиталните квалификувани сертификати во целокупниот
процес на известување
Дигиталните квалификувани сертификати се користат за:
- регистрација на овластеното лице на субјектот на супервизија;
- автентификација при најавување на АСО Порталот;
- потпишување на извештаите кои се доставуваат до АСО.

Постапка за регистрација на овластено лице
За започнување на процесот на регистрација, предуслов е инсталирана апликативна поддршка
за дигитален квалификуван сертификат. Регистрацијата се прави со навигација од главниот екран
на АСО Порталот преку линкот Регистрирај се.

Слика 2. Регистрација на корисник

По повикувањето на овој линк, на корисникот ќе му се прикаже модален скокачки прозорец
(pop-up window) и корисникот ќе има можност да избере релевантен дигитален квалификуван
сертификат.
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Слика 3. Избор на соодветен сертификат

Во следниот чекор корисникот ќе треба да го внесе тајниот клуч на сертификатот (PIN).

Слика 4. Внесување на PIN

Доколку се случи некаква грешка при процесот на регистрација во делот на валидирање на
дигиталниот квалификуван сертификат, ќе се покаже следниот екран:
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Слика 5. Предупредување – недостасува сертификат

По успешното внесување на PIN-от, ќе се појави формулар за регистрација. Името на носителот
на дигиталниот квалификуван сертификат ќе се вметне автоматски. Постои можност повторно да
биде побаран PIN-от. Во овој случај, истиот треба да се внесе уште еднаш.

Слика 6. Формулар за регистрација

Корисникот треба да ги пополни сите задолжителни полиња. За еден субјект на супервизија
дозволено е да се регистрираат повеќе овластени лица-корисници.
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Откако ќе заврши пополнувањето, треба да се кликне копчето Регистрирај се и податоците за
регистрација се доставуваат автоматски до АСО. На корисникот ќе му биде прикажан следниот
екран:

Слика 7. Порака добиена по успешна регистрација

ВАЖНО: По завршувањето на регистрацијата, субјектот на супервизија треба да достави,
електронски, пополнет и потпишан Образец за регистрација на корисник на АСО Порталот
(даден е во прилог на Упатството) на следната е-пошта: contact@aso.mk. Врз основа на
доставениот Образец, АСО ќе изврши активација на корисникот, за што корисникот ќе добие
потврда по е-пошта и потоа ќе може да се најави на АСО Порталот.
Потврдата за успешна регистрација испратена по е-пошта од АСО изгледа како што следува:

Слика 8. Потврда за успешна регистрација испратена по е-пошта
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V.

Процес на најавување на АСО Порталот

Откако корисникот ќе биде овластен од страната на АСО, тој ќе може да се најавува на АСО
Порталот со повикување на функцијата Логирај се во заглавието на главниот екран.

Слика 9. Главен екран

По повикувањето на функцијата за најавување, модалниот прозорец ќе побара PIN за
издадениот сертификат. Ако корисникот има повеќе од еден сертификат, тој треба да го избере
релевантниот сертификат од списокот.

Слика 10. Екран за внесување на PIN

Во случај корисникот да се обиде да се најави со нерелевантен сертификат (кој не е одобрен од
АСО), ќе му биде прикажан следниот екран:
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Слика 11. Порака при најава со неодобрен сертификат

При успешно најавување, модулите на АСО порталот се достапни за корисникот:
 XML шема;
 Валидатор;
 Поднесете извештаи;
 Поднесени извештаи; и
 Упатства и алатки.

Слика 12. АСО Портал
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VI.

Модул XML шема

Преку овој модул, корисникот добива информација во врска со законските барања за
известување, за сите субјекти на супервизија. Извештаите се групирани по период (годишни,
квартални и месечни) како што е прикажано на сликата или може да бидат наведени по азбучен
редослед.

Слика 13. Список на извештаи

Секој од извештаите претставува линк што може да се избере, а при избирање на конкретен
извештај на корисникот ќе му бидат претставени опциите:
- да преземе ефективна шема за известување (формат XSD) со која ќе конструира извештај
за поднесување;
- да пристапи кон Интерфејс за создавање на XML-датотеки.
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Слика 14. Приказ на дополнителни ресурси и функционалности

Интерфејс за создавање на XML-датотека
Стандарден формат за поднесување на извештај е структурирана XML датотека. Така секој
извештај/ сет на извештаи треба да биде конвертиран во XML формат и истиот да биде поднесен
до АСО. Земајќи предвид дека XML датотеките користaт машински јазик и е малку потешко да
биде креиран ваков документ без претходно познавање на програмски јазици, АСО обезбедува
помошен интерфејс за креирање на XML датотека каде извештајот е визуелно прикажан на
разбирлив начин, со што корисникот може да ги внесе податоците во интерфејсот и да направи
извоз (експорт) на истите во XML формат.
Подолу е слика од помошниот интерфејс за креирање на XML-датотека:

Слика 15. Интерфејс за креирање извештаи

12

Корисникот може да креира извештај на еден од следниве начини:
1.
креирање на извештајот преку помошниот интерфејс; или
2.
креирање извештаи off-line во ексел, а потоа вчитување на екселот во помошниот
интерфејс и нивно конвертирање и симнување (експортирање) во XML формат.

1. Креирање на извештајот преку помошниот интерфејс
Во зависност од избраниот извештај, корисникот прво задолжително треба да ги пополни
податоците за конкретниот извештај (име на субјектот на супервизија и период за известување)
и да го одбере образецот/извештајот за пополнување.

Слика 16. Задолжителни податоци за извештајот

Откако ќе се пополнат сите потребни податоци и ќе се одбере извештајот, структурата на
извештајот ќе биде понудена под насловот и корисникот ќе може да ги пополни податоците што
се однесуват на извештајот.

Слика 17. Помошен интерфејс за креирање извештајот

При креирањето на извештајот преку помошниот интерфејс корисникот треба да ги пополни
соодветните обрасци со податоци. Кога ќе заврши со пополнувањето, задолжително треба да го
експортира извештајот во XML формат. Ова треба да се направи преку избирање на опцијата
Извоз XML.
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Слика 18. Извоз XML

Опцијата Извоз XML ќе ги извезе (експортира) тековно внесените податоци во XML формат на
извештајот. Важно е да се истакне дека експортирањето на податоци во XML со опцијата Извоз
XML се одвива без валидација (без проверка на форматот на податоци, задолжителните
податоци, без проверка на валидационите правила поставени во системот...).

Слика 19. Зачуван „XML“ документ

Уште една функционалност во врска со XML датотеките е опцијата Увоз XML, која служи за
импортирање на XML датотека од локалниот компјутер, поради следните причини:
-

корисникот да продолжи да работи на нацрт верзијата на извештајот; или
корисникот да направи промени во одредени полиња на извештајот, односно да ја
коригира последната верзија од извештајот.
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Слика 20. Увоз XML

Имено, важно е да се напомене дека доколку корисникот ја прекине сесијата на внесување на
податоци, податоците НЕМА да бидат сочувани во помошниот интерфејс. За корисникот да има
можност подоцна да продолжи да работи (без да ги внесува повторно податоците), потребно е
да се искористи првично опцијата Извоз XML и да се сочува датотеката локално на компјутерот.

ВАЖНО
 Извоз XML: При секое прекинување на сесијата за внесување на податоци на
помошниот интерфејс, експортирајте ги податоците во XML датотека која ќе ја зачувате
локално на вашиот компјутер.
 Увоз XML: При продолжување на сесијата, импортирајте ја претходно зачуваната XML
датотека, со цел да се прикажат веќе внесените податоци.
Доколку повеќе корисници работат на пополнување на различни обрасци/извештаи, кои како
еден сет треба да се поднесат преку АСО Порталот, потребно е секој корисник да ги експортира
внесените податоци во посебна XML датотека локално на компјутерот на кој што се работи. Сите
тие посебни извештаи можат да се обединат преку можноста која ја дава опцијата Увоз XML.
Eден корисник може да ги обедини сите XML- датотеки, на следниот начин: Првично сите
посебни XML датотеки треба да бидат сочувани локално на компјутерот на оној корисник кој ќе
го прави спојувањето. Со кликање на копчето Увоз XML, корисникот може да ги одбере сите
датотеки кои содржат податоци кои треба да бидат прикажани во извештаите.

Слика 21. Увоз на повеќе XML датотеки
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Бидејќи XML документот не е читлив за корисникот, корисникот извештајот може да го симне
преку опцијата Извоз во Excel. Со оваа опција, корисникот има можност да ги експортира
извештаите во excel документ, но овој excel документ служи САМО за полесен преглед, увид во
извештаите. Овој excel документ не може да се прикачи (импортира) повторно во помошниот
интерфејс.

Слика 22. Извоз Excel

Слика 23. Зачуван Excel документ

Слика 24. Првиот лист (work shеet) од преземениот документ
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Слика 25. Презентација на обрасците на лесен начин

2. Креирање извештаи off-line во ексел
За корисниците кои преферираат да работат во excel документ наместо на помошниот интерфејс
(оваа опција од одредени причини може да биде поприфатлива за корисниците), АСО Порталот
овозможува експортирање на обрасците/извештаите во excel шаблон во кој може да се
внесуваат податоци. Овој excel шаблон МОЖЕ да биде импортиран во помошниот интерфејс, со
цел да се креира конечната XML датотека спремна за поднесување. Во оваа смисла АСО Порталот
ги нуди следните можности за изработка на извештај:
2.1. Подготовка на податоците во Excel шаблон – DOWNLOAD TEMPLATE
2.2. Импортирање на податоците од Excel – IMPORT FROM TEMPLATE
2.3. Експортирање на извештајот во XML-датотека

17

Слика 26. Креирање извештаи off-line во ексел

2.1. Подготовка на податоците во Excel шаблон– DOWNLOAD TEMPLATE
Подолу е прикажан пример на експортиран Excel шаблон за offline пополнување на податоците
во извештајот (Excel шаблонот може да биде преземен со избирање на опцијата Извоз на Excel
шаблон):

Слика 27: Извоз на Excel шаблон

Слика 28: Пример на Excel шаблон
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2.2. Импортирање на податоците од Excel – IMPORT FROM TEMPLATE
Локално пополнетиот Еxcel шаблон МОЖЕ да се импортира преку дополнителната опција Увоз
од Excel:

Слика 29: Увоз од Excel

Важно е да се напомене дека експортираниот Excel кој се добива преку опцијата Извоз во Excel
(претходно објаснет) се разликува од Excel шаблонот кој се користи за креирање на извештаи
offline.

2.3. Експортирање на извештајот во XML-датотека
Опцијата Извоз во XML, објаснета претходно во документот, се применува за да може да ги
експортира податоците внесени преку Еxcel шаблонот во XML-датотека.

Слика 30. Извоз во Excel

Повторно напоменуваме дека експортирањето на податоци во XML со опцијата Извоз XML се
одвива без валидација (без проверка на форматот на податоците, задолжителните податоци,
без проверка на валидационите правила поставени во системот...). За соодветна валидација
заради поднесување на извештаите до АСО, корисникот го користи модулот Валидатор.

VII.

Модул Валидатор

Модулот Валидатор се користи за проверка на креираните XML датотеки во однос на
дефинираниот формат на податоците, пополнетоста на задолжителните податоци, како и
проверка на валидационите правила поставени во АСО Порталот.
Корисникот првично го избира видот на извештајот од прикажаната листа и работната верзија
на XML датотеката, за извештајот кој сака да го провери (валидира).
Корисникот преку полето XML датотека ќе може да ја избере веќе изработена XML датотека и
да изврши проверка преку опцијата Потврди.
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Слика 31. Потврди

По завршувањето на проверката, корисникот може да добие порака за успешна валидација на
извештајот или, порака со утврдени грешки или предупредувања од поставените валидациони
правила во системот.
Доколку се утврдат грешки во извештајот, истите мора да се коригираат во XML датотеката и да
се направи повторна валидација.
Доколку се појават одредени предупредувања поради имплементираните валидациони
правила, корисникот може да изврши проверка и доколку е потребно коригирање на
податоците, повторно да креира нова XML датотека.

VIII.

Модул Поднесете извештаи

Модулот Поднесeте извештаи се користи за поднесување извештаи од страна на овластениот
корисник, во рамките на неговите права, до АСО.
Во зависност од избраниот извештај и неговите карактеристики (годишен, полугодишен,
квартален, месечен, тип на датотека и број или сл.) на корисникот ќе му бидат прикажани
дополнителни пораки од извршените контролни механизми поставени во АСО Порталот.
За да се поднесе извештај потребни се:
 извештајот кој треба да се поднесе во XML формат;
 квалификуван дигитален сертификат на XML датотеката.

Поднесување на XML датотека
Откако корисникот ќе ги исполни условите за поднесување специфичен извештај (XML датотека,
квалификуван дигитален сертификат), тој може да поднесе извештај до АСО.
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Слика 32. Пример на екран за поднесување извештај

По внесување на потребните информации за извештајот, доколку извештајот е претходно
поднесен ќе се прикаже следниот екран:

Слика 33. Пример на екран за поднесување извештај со пораки од контролните механизми

Со избирање на опцијата за поднесување на извештајот, Увоз, корисникот ќе добие или
информација за успешно поднесување, прикажана на следната слика:

Слика 34. Информација за успешно поднесување
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-

или, информација за грешка при валидација.

Може да се јават следните грешки при валидација:
1. Квалификуваниот дигитален сертификат не е валиден:

Слика 35. Пример за грешка при валидација - Датотеката не го содржи точниот потпис

2. XML датотеката не е соодветна:

Слика 36. Пример за грешка при валидација – Субјектот на супервизија не се совпаѓа; Неважечка
вредност

Претходната слика покажува обид за поднесување на XML со квалификуван дигитален
сертификат во случај кога е информациите за извештајот не се содветни.
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Важно е да се наведе дека корисниците ќе ги добијат сите релевантни пораки со грешки во однос
на податоците, структурата или дефиницијата на извештаите, поради валидацијата на секој
поднесен извештај. За дополнителни информации како да се избегнат грешките при
поднесување на извештаите, погледнете го делот Модул Валидатор од овој документ.

Поднесување на дополнителни документи кон извештајот (Прилози)
Извештаите кои се доставуваат до АСО, се доставуваат во XML формат, но кај некои од нив, се
јавува потреба да се достави и дополнителен документ. Како дополнителна можност е дадената
опција за прикачување (импортирање) на дополнителни документи во различен формат (PDF
документ, word, excel...). За ваквите дополнителни документи постои можност за прикачување
во полето Прилози (види слика 37.)

Слика 37. Изберете Прилог кон извештајот

Откако ќе се одберат сите потребни документи, изберете ја опцијата Увоз за да го поднесете
извештајот до АСО.

Слика 38. Опција Увоз
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Доколку сите дадени податоци се точни и во согласност со поставените параметри, ќе се појави
пораката за успешно поднесување.

Слика 39. Успешно поднесување на извештај

Важно е да се наведе дека при поднесување на прилог кон извештајот, системот не ја потврдува
содржината и структурата на истиот.
При успешно поднесување на извештајот, корисникот ќе добие е-пошта со следната содржина:

Слика 40. Порака примена на е-пошта
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Дополнително на потврдата за прием, постојат уште два вида на потврда што можете да ги
добиете. Еден од нив го прикажува статусот на поднесениот извештај „на чекање“, а вториот
покажува „неуспех во валидацијата “ за поднесениот извештај.

IX.

Модул Поднесени извештаи

Во модулот Поднесени извештаи може да се најдат информации за сите доставени извештаи до
АСО преку АСО Порталот.

Слика 41. Преглед на поднесени извештаи

X.

Модул Инструкции и алатки

Во модулот Инструкции и алатки, можете да најдете врска (линк) за преземање на Упатството за
корисници на АСО порталот, како и дополнителни алатки.
Упатството за корисниците на порталот може да се ревидира по потреба.

Слика 42. Модул Инструкции и алатки
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XI.

Инструкции за потпишување датотеки

Потпишување на извештајот кој се поднесува
Процесот на дигитално потпишување на XML-датотеката пред поднесување служи за валидација
на содржината на поднесувањето за безбедносни цели според безбедносни стандарди.
Влез за процесот на потпишување е датотека-извештај (xml датотека), а излез од тој процес е
датотека со дигитален потпис (p7s, pkcs и pkcs7 формат на датотека).
Предуслови за извршување на процесот се: поседување на валиден сертификат од
квалификуван издавач на сертификати (Македонски Телеком или КИБС) и алатка за
потпишување на xml-датотека.
Процесот на потпишување гарантира неотфрлање на доставените податоци.

Технички параметри на дигитален потпис што треба да се достават
заедно со датотеката-извештај:
Потпишување стандарден PKCS#7 формат, CAdES
Поддржан формат на потпис: pkcs, p7s, pkcs7
Вид на потпис: Одделен потпис (Detached signature)
HASH алгоритам: 256, 512,
Стандард за потпис: CAdES

Third party алатки за создавање дигитален потпис:
Постојат голем број на Third party алатки за креирање на дигитален потпис, од кои дел се со
отворен код (бесплатни) а дел се комерцијални.
Отворен код: на пр. Cryptonit
Комерцијални алатки: на пр. P7S Signer
(Заб: Обезбедените информации не се препорака за купување на односниот софтвер)
Важно е да се нагласи дека секој корисник кој користи софтвер со отворен код или комерцијален
софтвер за креирање дигитален потпис треба да ги почитува упатствата од издавачот на
сертификатот во однос на инсталацијата и правилното користење на сертификатот во контекст
на креирање дигитален потпис. Ова значи дека секој софтвер од издавачот треба да се инсталира
и сертификатот треба правилно да се конфигурира на компјутерот што се користи за
потпишување или овластување на порталот за поднесување.

Користење на дигитален потпис во контекст на порталот за
поднесување:
За голем број извештаи, за безбедносни цели е потребно поднесување на пар извештаи во XML
формат заедно со датотеката со дигитален потпис. Системот за поднесување на извештајот ќе
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потврди дали обезбедената датотека со дигитален потпис е технички валидна или поддржана
како што е наведено во техничките параметри на потписот, како и дали содржината на потписот
се совпаѓа со содржината на датотеката XML што треба да се поднесе.
Покрај техничката валидација на извештајот и спарениот потпис, системот ќе потврди дали
автентицираниот корисник на информациите на порталот се совпаѓа со својствата на
потпишувањето на дигиталниот сертификат бидејќи порталот користи дигитален сертификат за
авторизација и автентикација на порталот.
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Образец за регистрација на корисник на порталот ИСА СИС 2.0
Назив на друштвото:
Име и презиме:
Е-маил:
Службен телефон:
Кориснички привилегии:
Група на извештаи:
А. За Друштва за осигурување:
1. Квартален и годишен сет извештаи







2.
3.
4.
5.

Статистички извештаи
Финансиски извештаи
Дополнителни финансиски извештаи
Извештај за вреднување на ставки од билансот на состојба
Супервизорски извештаи
Реосигурителни извештаи

Актуарски извештај
Коефициенти на ликвидност
Програма за реосигурување
Извештај за вложување на хартии од вредност (ВХВ)

Б. За Друштва за застапување во осигурување:
1. Статистички извештаи
2. Финансиски извештаи
В. За Осигурително брокерски друштва:
1. Статистички извештаи
2. Финансиски извештаи
Г. За Банки
1. Статистички извештаи
(заб. Да се заокружи за која/кои група/и на извештаи се регистрира корисникот)
Потпис на овластено лице

________________________
МП
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