
Законска регулатива (20 часа) 

1. Право и регулатива – основни поими 

1.1 Поим и основни елементи на правото  

1.2 Правна норма, вид и содржина на 

правната норма 

1.3 Правни односи, правни институции, 

правни гранки, правни области и правни 

системи  

2. Општи познавања за договорно право   

2.1. Понуда, прифаќање на понуда, 

склучување на договори  

2.2. Типови на договори, исполнување на 

договори 

2.3. Права и обврски на договорните страни  

2.4. Раскинување на договори 

3. Општи познавања за трговски друштва   

3.1. Трговско друштво    ‐ поим,  тип и поделба 

на трговските друштва  

3.2. Основање,  организација,  управување  и 

застапување на трговските друштва 

3.3.  Акционерски  друштва,  акционерство  и 

акционерски права  

4. Општи  познавања  за  престанок  на 

акционерски друштва  

4.1. Ликвидација  

4.2. Стечај 

4.3. Органи на стечајната постапка и 

ликвидација  

5. Општо  за  осигурувањето  како професионална 

дејност 

5.1. Поими поврзани со осигурувањето  

5.2. Култури и традиции на осигурување 

5.3. Техничка организација на осигурувањето 

5.4. Организација на дејноста на осигурување 

5.5. Поим(и) на осигурувањето 

5.6. Осигурување  како  деловен  потфат  и 

социјално осигурување 

5.7. Извори на право на осигурување 

5.8. Видови на осигурување  

5.9. Осигурителни и реосигурителни пулови 

5.10. Европски  извори  на  право  на 

осигурување  

5.11. Солвентност II Директива 

6. Договори за осигурување 

6.1. Договори  за  осигурување,  поими  и 

елементи 

6.2. Права  и  обврски  на  договорните  страни 

во врска со договорите за осигурување  

7. Основни познавања за штета  

7.1. Штета, поми и видови на штета  

7.2. Надоместување на штета  

8. Извадоци  на  релевантни  членови  од  Законот 

за  супервизија  на  осигурувањето  поврзани  со 

основањето,  организирањето,  работењето, 

управувањето и престанокот на акционерските 

друштва за осигурување 

9. Меѓународни структури и законодавни 

инструменти 

9.1. Цел на меѓународните структури  

9.2. Разбирање  на  културните  разлики  на 

земјите  

9.3. Структура во рамките на ЕУ  

9.4. Релевантна регулатива на ЕУ  
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Закони кои важат и се применуваат во Македонија:   

 

1. Закон за супервизија на осигурувањето  

2. Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување  

3. Закон за добровоно капитално финансирано пензиско осигурување  

4. Закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално 

финансираното пензиско осигурување  

5. Закон за трговските друштва  

6. Закон за хартии од вредност  

7. Закон за преземање на акционерски друштва 

8. Закон за облигационите односи   

9. Закон за стечај  

10. Одлука за утврдување на национална класификација на дејностите 

 

Правилници кои важат и се применуваат во осигурувањето во Македонија: 

 

1. Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување 

2. Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и 

изготвување на деловните биланси 

3. Правилник  за  формата  и  содржината  на  Извештајот  за  вреднување  на 

ставките во Билансот на состојба 

4. Правилник  за  формата  и  содржината  на  ревизорскиот  извештај  и 

минималниот  опфат  на  ревизија  на  друштвата  за  осигурување  и 

реосигурување 

5. Правилник  за  формата  и  содржината  на  дополнителните  финансиски 

извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување 

6. Правилник  за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви 

7. Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност 

8. Правилник  за  видовите  и  описот  на  ставки  што  ќе  се  земат  предвид  при 

пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување 

9. Правилник  за  методот  за  пресметка  на  коефициентот  на  пресметка  на 

ликвидност и минимална ликвидност 

10. Правилник  за  видови  и  карактеристики  на  средствата  кои  ги  покриваат 

техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, 

како  и  деталнo  пласирање  и  ограничување  на  тие  вложувања  и  нивно 

вреднување  



11. Правилник  за  соодветноста  на  реосигурителното  покритие,  методот  за 

пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување 

во  табелата  за  максимално  покритие  и  методот  за  пресметување  на 

максималната можна штета 

12. Правилник за деталната содржина на потврдата на овластен актуар 

13. Правилник  за статистичките осигурителни стандарди  на друштвата за  

осигурување и/или реосигурување 

14. Правилник  за  минималната  содржина  на  евиденција  и  начинот  на  пријава, 

резервација и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување 

15. Правилник  за  содржината  на  редовните  известувања  кои  друштвата  за 

осигурување  и/или  реосигурување  ги  доставуваат  до  Агенцијата  за 

супревизија на осигурување согласно Законот за супревизија на осигурување 

16. Правилник  за  минималните  стандарди  на  информациските  системи  на 

друштвата за осигурување 

17. Правилник  за  основните  постапки,  правила  и  начинот  на  спроведување  на 

супервизјата на осигурување 

18. Правилник за правилата на актуарската професија 

 

Правилници кои важат и се применуваат во капитално финансираното пензиско осигурување 

во Македонија: 

 

1. Правилник за потврдата со мислење на овластениот актуар 

2. Правилник  за  правилата  и  минималните  стандарди  за  таблиците  на 
смртност 

3. Правилник  за  правилата  и  минималните  стандарди  за  определување  на 
каматни стапки 

4. Правилник за проекции на пензиите и износите на индивидуалните сметки за 
програмирани повлекувања 
 

 


