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Почитувани, 
 
Со особена чест и задоволство Ве известуваме дека во периодот од 3 до 5 јуни 
2014 година Агенцијата за супервизија на осигурување(АСО) ќе се јави како 
организатор и домаќин на повеќе настани од регионално и меѓународно значење 
за супервизијата на осигурувањето, и тоа: 

1. Седмиот состанок на Иницијативата за супервизија на осигурувањето на 
земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа (CESEE Insurance 
Supervision Initiative) – 3 јуни 2014 година.  

o Целта на Иницијативата за супервизија на осигурување на земјите од 
Централна, Источна и Југоисточна Европа (CESEE) претставува 
размена на искуства во делот на спроведување на супервизија на 
друштвата за осигурување како и хармонизирање на законската и 
подзаконската регулатива во областа на осигурувањето. 
Состаноците се одржуваат на највисоко ниво 2 пати во годината; 

2. Состанок на Супервизорскиот форум на Меѓународната асоцијација на 
осигурителни супервизори (IAIS) – 3 и 4 јуни 2014 година  

o Супервизорскиот форум е работно тело на IAIS во кое членуваат 
високи претставници на супервизорски тела на 20 земји од светот 
чија што цел е воспоставување на глобални стандарди за ефикасно 
спроведување на супервизија.  

3. Актуарска конференција за осигурителни супервизори – 4 јуни 2014 
година.  

o За прв пат во земјите од CESEE по иницијатива на АСО се организира 
Актуарска конференција со еминентни предавачи во состав на 
академски професори, претставници од Регулаторот за осигурување 
на ЕУ (EIOPA) и од IAIS. Актуарите имаат важна улога во 
спроведувањето на супервизијата во однос на прашањето за 
финансиската стабилност  и солвентност на друштвата за 
осигурување, па затоа треба да им се одаде посебно внимание во 
областа на осигурувањето. Конференцијата има за цел да ги собере 
актуарите и супервизорите од регулаторните тела во регионот со 
цел да обезбедени размена на искуства и понатамошна промовирање 
на професијата актуар.  

4. Работилница на тема: Медиумите и осигурувањето– 5 јуни 2015 година. 
o Работилницата ”Медиумите и осигурувањето” има за цел да ги 

запознае претставниците на медиумите со најзначајните теми и 
предизвици во областа на осигурувањето во земјата. На оваа 
работилница ќе бидат обработени следниве теми: 
 Улогата на Агенцијата за супервизија на осигурување 
 Пазарот на осигурување во Р. Македонија 
 Законската регулатива во Р. Македонија со посебен осврт на 

Законот за задолжително осигурување во сообраќајот 
 Актуелни прашања од областа на осигурување 
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Овие исклучителни настани се организирани во соработка со Меѓународната 
Асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS) и Регулаторот за осигурување на 
ЕУ (EIOPA). Настаните ќе опфатат различни теми од областа на супервизијата на 
осигурувањето вклучувајќи ја и соработката меѓу регулаторните органи. 
 
Се надеваме дека преку организирањето на ваквите настани ќе се поттикне 
поголема соработка и рамена на искуства помеѓу осигурителните супервизори со 
цел понатамошно усовршување и напредок на супервизорската функција.  
 
Со цел да се одаде посебно внимание на оваа иницијатива, со задоволство Ве 
известуваме дека на 4 јуни во 17.30 во хотел Инекс Горица, Охрид ќе се одржи прес 
конференција на која ќе присуствуваат: 

 г. Климе Попоски- Претседател на Советот на Експерти на Агенција за 
супервизија на осигурување; 

 г. Зоран Стојановски- Извршен член на Советот на Експерти на Агенција за 
супервизија на осигурување; 

 г. Питер Браумулер- Раководител на Секторот за супервизија на 
осигурување во ФМА, Австрија, Претседател на IAIS, член на Одборот на 
ЕИОПА; 

 г. Карел Ван Хуле – професор на KU Лувен Факултет за економија и бизнис 
администрација, Поранешен Раководител на Одделот за осигурување и 
пензии во Европската комисија; 

 Краусе Јорг- Регулаторното тело на Германија за финансиска супервизија 
(BAFIN) 

 
 


