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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
застапници, 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 на
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
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, сп щтп ќе влијае врз ппдпбруваое на финансиската кпнтрпла и ппгплемата финансиска
стабилнпст на земјата.
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
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пдлука за именуваое на претседателпт и шленпвите на Спветпт на експерти на АСП, каде щтп се
именуваат:


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 на супервизија на псигуруваое.
Вп текпт на 2010 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 на шленпви. Вп текпт на 2010 гпдина Спветпт на експерти на АСП пдржа 27 седници.

2. ФИНАНСИРАЊЕ
ОСИГУРУВАЊЕ

НА

АГЕНЦИЈАТА

ЗА

СУПЕРВИЗИЈА

НА

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 и 154/09), 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 23 декември 2010 гпдина гп дпнесе финансискипт
план на АСП за 2011 гпдина и истипт гп дпстави дп Спбраниетп на Република Македпнија заради
усвпјуваое.

3. АКТИВНОСТИ
НА
АГЕНЦИЈАТА
ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2010 ГОДИНА

ЗА

СУПЕРВИЗИЈА

НА

Вп спгласнпст сп припритетите ппставени за 2010 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 на АСП.
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3.1.

Регулатива

Вп текпт на 2010 гпдина дпнесени се 12 ппдзакпнски акти1 сп кпи е изврщенп дпрегулираое на
гплем дел пд закпнската материја вп ппвеќе пбласти.
Пд областа на лиценцирањето дпнесени се 4 ппдзакпнски акти сп кпи прецизнп се регулираат
услпвите за стекнуваое и испитуваое на струшната ппдгптвенпст за врщеое рабпти за
застапуваое вп псигуруваое и псигурителнп брпкерски рабпти, какп и прецизираое на
пптребната дпкументација за дпбиваое лиценца за застапник вп псигуруваое и псигурителен
брпкер. Пвие ппдзакпнски акти претставуваа закпнска пснпва вп птппшнуваоетп на прпцеспт на
едукација вп текпт на 2010 гпдина и ппвтпрнп лиценцираое на ппсредниците кпи рабптат на
псигурителнипт пазар вп Р. Македпнија. Сп таа цел се дпнесени следните правилници:
1. Правилник за услпвите за стекнуваое сп и испитуваое на струшната ппдгптвенпст
пптребна за врщеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое;
2. Правилник за услпвите за стекнуваое сп и испитуваое на струшната ппдгптвенпст
пптребна за врщеое на псигурителнп брпкерски рабпти;
3. Правилник за пптребната дпкументација за дпбиваое лиценца за застапник вп
псигуруваоетп; и
4. Правилник за пптребната дпкументација за дпбиваое лиценца за псигурителен брпкер.
Пд пбласта на сметкпвпдствптп, финансиите и ревизијата вп текпт на 2010 гпдина се дпнесени
следните 4 ппдзакпнски акти:
1. Правилник за кпнтен план за друщтвата за псигуруваое и репсигуруваое;
2. Правилник за метпдпт за вреднуваое на ставките пд биланспт на спстпјба и изгптвуваое
на делпвните биланси;
3. Правилник за фпрмата и спдржината на ревизпрскипт извещтај и минималнипт ппфат на
ревизија на друщтвата за псигуруваое и репсигуруваое; и
4. Правилник за фпрмата и спдржината на билансните щеми и детална спдржина на
Гпдищнипт извещтај за рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое и/или репсигуруваое.
Сп дпнесуваое и сппдветна примена на пвие ппдзакпнски акти се пшекува ппдпбруваое на
квалитетпт и ппфатпт на финансиските известуваоа щтп е пд пгрпмнп знашеое за ефикаснп и
ефективнп спрпведуваое на супервизијата на друщтвата за псигуруваое, какп и пстваруваое
еднппбразнпст на известуваоетп.
Дпдека, пак, пд пбласта на супервизијата и статистиката се пбјавени следните ппдзакпнски акти:
1.
2.
3.

1

Правилник за минималните стандарди за пресметка на технишките резерви;
Правилник за пресметка на пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст;
Правилник за видпвите и пписпт на ставки щтп ќе се земат предвид при пресметка на
капиталпт на друщтвптп за псигуруваое и/или репсигуруваое; и

Четири пд нив се пбјавени вп „Службен весник на РМ“ бр. 5 пд 14.01.2011 гпдина
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4.

Правилник за статистишките псигурителни стандарди на друщтвата за псигуруваое и/или
репсигуруваое.

Дпнесуваоетп на правилниците пд пбласта на супервизијата и статистиката прпизлегува пд
пбврската на АСП утврдена вп шлен 74 и шлен 102 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое. Сп
пвие правилници се пшекува да се ппстигне успгласенпст на применетите стандарди вп
рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое, ппдпбруваое на квалитетпт и спдржината на
известуваоата, какп и еднппбразнпст вп известуваоата за нивнптп рабптеое дп АСП, сп щтп се
ппставуваат рамки и наспки за рабптата на супервизијата ппсебнп вп делпт на кпнтрплата на
ризиците, следеое на сплвентнпста на друщтвата за псигуруваое, какп и мпжнпст за пснпваое и
развиваое на систем на ранп предупредуваое.

3.2.

Супервизија

АСП ја спрпведува супервизијата на друщтвата за псигуруваое и пстанатите субјекти на
супервизијата (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. Сп
Закпнпт за супервизија на псигуруваое АСП, истп така, има надлежнпст да спрпведува супервизија
на субјектите кпи врщат рабпти на псигуруваое, псигурителни брпкерски рабпти и/или рабпти на
застапуваое вп псигуруваое без да имаат сппдветнп пвластуваое пд АСП (незакпнскп врщеое на
рабпти на псигуруваое, псигурителнп брпкерски рабпти и рабпти на застапуваое вп псигуруваое).
Вп текпт на 2010 гпдина, АСП спрпведуваще редпвна впнтеренска супервизија, кпја е заснпвана на
исвестуваоа на ушесниците на пазарпт на псигуруваое. Ппдатпците пд сите друщтва се
дпставуваат дп АСП вп рпк пд 30 дена пд заврщуваоетп на еден квартал. Пснпвни извещтаи се:
Известуваоата за пбемпт на капитал; пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст, сп мислеое на
пвластенипт актуар; изнпспт на технишките резерви, сп мислеое на пвластенипт актуар;
вреднпста на средствата кпи ги ппкриваат технишките резерви; видпви, влпжуваое и лпкализација
на средствата кпи ги ппкриваат технишките резерви или математишката резерва; видпви,
влпжуваое и лпкализација на капиталпт; ликвиднпст на друщтвптп и статистишките псигурителни
ппдатпци.
Целта на анализата е кпнтрпла на рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое пд аспект на
придржуваоетп кпн пдредбите пд ЗСП кпи се пднесуваат на управуваоетп на ризик.
Вп текпт на 2010 гпдина Агенцијата за супервизија на псигуруваое спрпведе две теренски
кпнтрпли и ушествуваще вп рабптата на еден супервизпрски кплеч.
Теренските кпнтрпли се пднесуваа на рабптеоетп на две друщтва за псигуруваое пд кпи едната
беще делумна, а едната целпсна кпнтрпла. Врз пснпва на теренските кпнтрпли АСП издаде 2
Наредби за птстрануваое на незакпнитпстите кпи спдржеа 3 неуспгласенпсти сп закпнската
регулатива и 5 дппплнителни мерки.
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Вп месец декември 2010 гпдина за прв пат претставници пд АСП, на ппкана на Бугарскптп
регулатпрнп телп, присуствуваа на т.н. Supervisory college, пднпснп Кппрдинативен спстанпк за
пптребите на супервизија на друщтвп за псигуруваое сп седищте вп Бугарија, а кпе е сппственик
на друщтвп за псигуруваое вп Република Македпнија. Пвпј спстанпк редпвнп ќе се пдржува на
гпдищнп нивп.

3.3.

Лиценцирање

Вп дпменпт на лиценцираоетп, АСП вп 2010 гпдина издаде:
-

1 дпзвпла за врщеое рабпти на псигуруваое на живпт (АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена
Иншуренс Груп Скопје);

-

2 дпзвпли за рабпта на псигурителнп брпкерски друщтва (Псигурителнптп брпкерскп друщтвп
К МК БРПКЕР АД Скопје и Псигурителнптп брпкерскп друщтвп МАКПИЛ БРПКЕР АД Скопје);

-

1 дпзвпла за рабпта на друщтвп за застапуваое (Друщтвп за застапуваое вп псигуруваое МК
ПСИГУРУВАОЕ АД Скопје);

-

1 рещение за пдбиваое на бараое за врщеое рабпти на псигуруваое на друщтвп за
неживптнп псигуруваое;

-

1 дпзвпла за впведуваое нпва класа на псигуруваое (ВАРДАР ПСИГУРУВАОЕ АД Скопје);

-

2 спгласнпсти за врщеое на функција шлен на прган на управуваое;

-

1 спгласнпст за измена на Статут на друщтвп за псигуруваое;

-

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

-

393 лиценци за застапници вп псигуруваоетп; и

-

15 лиценци за псигурителни брпкери.

Спгласнп шлен 154, став 2 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое АСП заппшна да прганизира
редпвна Пбука за врщеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое и Пбука за врщеое
псигурителнп брпкерски рабпти. За таа цел АСП издаде Прирашник за ппдгптвуваое струшен испит
за врщеое рабпти за застапуваое вп псигуруваое и Прирашник за ппдгптвуваое струшен испит за
врщеое псигурителнп брпкерски рабпти. Прпцеспт на едукација заппшна на 14.10.2010 гпдина и
пттпгащ се пдвива на кпнтинуира пснпва. Дп крајпт на гпдината се пдржаа 9 пбуки за застапници
вп псигуруваое и 2 пбуки за псигурителни брпкери. За кандидатите сп заврщена пбука, АСП
спрпведува испит за прпверка на струшната ппдгптвенпст. Кандидатите кпи успещнп ќе гп пплпжат
испитпт дпбиваат сертификат за пплпжен испит, щтп претставува еден пд пснпвните услпви за
дпбиваое лиценца за застапник вп псигуруваое и лиценца за псигурителен брпкер пд АСП.
На 31.12.2010 гпдина, вкупнипт брпј лиценцирани застапници изнесува 2180, нп пвпј брпј се
пднесува на застапници кпи немаат ппминат прпцес на едукација за застапници. Сите
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лиценцирани застапници имаа пбврска да се пријават на пбуката дп 29.11.2010 и да гп пплпжат
испитпт сп цел да им биде прпдплжена лиценцата за рабпта. Дп 31.12.2010 на пбуката за врщеое
рабпти на застапуваое вп псигуруваое се пријавиле 540 лица, меду кпи се ппстпјните
лиценцирани застапници и нпви кандидати. Пд пвпј брпј пплпжиле 258 лица, кпи дп крајпт на
2010 гпдина ја заппшнале ппстапката на лиценцираое.
Вп 2010 гпдина за Пбука за псигурителни брпкери се пријавија 118 кандидати и ппминаа низ
прпцес на едукација.

4. Соработка со домашни и меѓународни институции
Еден пд главните припритети на АСП за 2010 гпдина е пстваруваое интензивна спрабптка сп
дпмащните регулатпрни пргани и други надлежни институции, какп и сп супервизпрски тела и
институции пд странствп. Вп текпт на 2010 гпдина беа пптпищани мемпрандуми за разбираое сп
Агенцијата за супервизија на капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое, Кпмисијата за хартии
пд вреднпст на Р. Македпнија и Управата за спрешуваое переое пари и финансираое на
терпризам.
Вп делпт на медунарпдната спрабптка пд пспбенп знашеое е ушествптп на АСП вп рабптата на 17-та
редпвна гпдищна кпнференција на Медунарпдната aспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS)
кпја се пдржа пд 27 дп 29 пктпмври 2010 гпдина вп Дубаи, Пбединети Арапски Емирати. Вп
рамките на пваа кпнференција дпјде дп пфицијалнптп прпгласуваое и прифаќаое на шленствптп
на АСП за рамнпправна шленка на IAIS и нејзинп евидентираое вп регистрите ппд уставнптп име
на нащата земја.
Истп така, вп текпт на 2010 гпдина дпјде дп знашајнп унапредуваое на медунарпдната спрабптка
на АСП сп регулатпрните тела пд земјите на странските инвеститпри и земјите сп кпи АСП има
ппстпјана спрабптка преку пптпищуваоетп на мемпрандуми за разбираое, и тпа сп:


Регулатпрнптп телп за финансиски пазар на Австрија;



Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Слпвенија;



Кпмисијата за финасиски пазар на Бугарија;



Агенцијата за финансиски надзпр на Хрватска;



Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Црна Гпра;



Регулатпрнптп телп за финансиски пазар на Албанија; и



Централната банка на Кпспвп.

Вп рамките на Извещтајпт на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Р. Македпнија за 2010 гпдина,
вп Ппглавјетп 9: Финансиски услуги, се кпнстатира дека е ппстигнат напредпк вп пбласта на
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псигуруваое, при щтп се истакнува фактпт дека АСП стана функципнална и самппдржлива
институција.

5. Едукација и учество на настани
Вп рамките на свпите прпграмски ппределби АСП вп 2010 гпдина ги зајакна капацитетите на
супервизијата преку впсппставуваое и имплементација на систем на кпнтинуирана едукација и
струшнп успврщуваое на врабптените вп АСП заради ефикаснп спрпведуваое супервизија.
За таа цел се кпристеа интерните тренинзи пд кпнсултантите вп АСП, пдпбрените ппсети вп
рамките на TAIEX, какп и разлишни ппсети на семинари, кпнференции и регулатпрни тела за
псигуруваое. Ппзнашајни пд нив се:


Регипналнипт семинар на темите Имплементација на ризишнп базирана сплвентнпст и
Супервизпрски техники, Белград, Србија, мај 2010;



Инвестициските активнпсти на псигурителите – нпви предизвици за супервизпрските
институции, Варщава, Пплска, пктпмври 2010;



11-та кпнференција за Инфпрмациска и кпмуникациска технплпгија и псигуруваое – ICTI
2010, Плитвишки езера, Хрватска, пктпмври 2010;



Прва кпнференција за псигуруваое вп ЦЕФТА регипнпт, Златибпр, Србија, пктпмври 2010;



Кпнференција на CEIOPS 2010, Франкфурт, Германија, нпември 2010;



5-та биенална кпнференција за управуваое сп ризици и супервизија, Базел, Швајцарија,
нпември 2010; и



Курс за кпнтинуирана едукација на актуарите вп прганизација на IAA, Здружениетп на
актуари на Србија и Институтпт за актуарствп, Белград, Србија, декември 2010.

Вп април 2010 гпдина АСП се јави какп прганизатпр на дебатата на тема „Развпјпт на
псигуруваоетп вп глпбални рамки“. На пвпј настан ушествуваа сите друщтва за псигуруваое вп Р.
Македпнија и претседателпт на пдбпрпт на Медунарпдната аспцијација на псигурителни
супервизпри (IAIS).
Вп рамките на 11-та кпнференција на Македпнската берза, мај 2010 гпдина, АСП зема ушествп вп
панелпт ппсветен на псигурителнипт бизнис и импликациите на македпнскипт пазар на капитал.
Вп септември 2010 гпдина, ппсета на АСП пствари специјалнипт претставник на Еврппската Унија и
щефпт на Делегацијата амбасадпрпт Ерван Фуере сп цел ппблискп заппзнаваое сп активнпстите
щтп Агенцијата ги презема вп рамки на технишката ппмпщ пбезбедена пд еврппските фпндпви
спгласнп ИПА Прпграмата.
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На инцијатива на АСП, на втпрата гпдищна кпнференција на Наципналнптп бирп за псигуруваое
пд пбласта на псигуруваоетп на тема „Перспективи на псигурителнипт пазар на Република
Македпнија“, кпја се пдржа вп пктпмври 2010 гпдина, земаа ушествп претставници пд
регулатпрните тела на Германија, Слпвенија и Бугарија.
Истп така, вп нпември 2010 гпдина, АСП прганизараще двпдневен семинар сп тема „Управуваое
сп ризици кај претпријатијата“ - An Overview of Enterprise Risk Management (ERM). На семинарпт
присуствуваа актуари, ппрфплип меначери, какп и претставници пд сектприте за финансии пд
друщтвата за псигуруваое. Предаваш на пвпј семинар беще ренпмиранипт прпфеспр пд САД
Thomas A. Aiuppa, Ph.D., CPCU, пд Colorado State University.
Вп рамки на „Финекспп 2010“ АСП ушествуваще на трибината прганизирана пд Здружениетп на
псигуруваоетп при Стппанската кпмпра на Македпнија, ппсветена на спстпјбите вп
псигурителнипт пазар вп Македпнија, сп ппсебен псврт врз перспективите на живптнптп
псигуруваое.

6. Проекти
Вп текпт на 2010 гпдина беа активни 2 прпекта пд пдпбрената технишка ппмпщ пд
претпристапните еврппските фпндпви (ИПА фпндпви), и тпа за релизација на Рамкпвен дпгпвпр
(Framework contract LOT 10: Trade, Standards and Private sector - EuropeAid/127054/C/SER/multi).
Еднипт прпект, кпј заврщи вп 2010 гпдина, придпнесе кпн ппнатампщнп зајакнуваое на
капацитетите на АСП при спрпведуваое на прпцеспт на супервизијата сп цел ппнатампщна
ппддрщка вп развпјпт на ефикасен, сигурен и стабилен пазар на псигуруваое.
Другипт прпект, кпј прпдплжи и вп 2011 гпдина, има за цел да пружи ппддрщка вп делпт за
лиценцираое за да ја зајакне регулативата вп пбласта на псигуруваоетп, хармпнизирана сп
легислативата и праксата на ЕУ, какп и сп медунарпдните стандарди.
Истп така, АСП ппднесе апликација дп Светската банка за рефпрма на задплжителнптп
псигуруваое пд автппдгпвпрнпст. Пснпвната цел на пваа прпектна активнпст е ппддрщка на
рефпрмите вп делпт на псигуруваоетп пд пдгпвпрнпст пд упптреба на мптпрни впзила, какп
псигурителен прпизвпд кпј дпминира вп ппртфплијата на дпмащните друщтва за псигуруваое.
Истп така, АСП ппднесе апликација за финансиска ппмпщ дп Еврппската банка за пбнпва и развпј
(ЕБПР) сп цел развпј и имплементација на инфпрматишкп рещение (спфтвер) за да се ппдпбри
супервизијата на псигурителната индустрија преку изградба на ефикасен систем на мпнитпринг и
систем на известуваое.
АСП ја ппддржа иницијативата предлпжена пд Светската банка за псигуруваое пд катастрпфални
ризици. Целта на пвпј прпект е пбезбедуваое пристап на дпмаќинствата, делпвнипт сектпр и
владините агенции за финансиска защтита пд загуби пришинети пд климатски прпмени и
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гепхазарди. Тпа ќе биде ппстигнатп преку пснпваое ппсебна регипнална репсигурителна
институција за Југпистпшна Еврппа и кавкаскипт регипн, щтп ќе пвпзмпжи брз раст на пазарпт за
псигуруваое пд катастрпфални ризици вп земјите шленки.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ
Претседател на Спветпт на експерти,
д-р Климе Ппппски
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