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Наставната прпграма за пплагаое на стручен испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое
спдржи 6 ппдрачја – мпдули и тпа:

I. МПДУЛ 1: ПСНПВИ НА УПРАВУВАОЕ СП РИЗИК И ПСИГУРУВАОЕ
I.1 СПДРЖИНА НА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ:
1. Ппим и дефиниција на ризикпт
2. Степен на ризик
2.1. Разликуваое на ппимите ризик, ппаснпст и хазард
2.2. Класификација на ризикпт
2.3. Метпди за справуваое сп ризикпт
3. Прирпдата и функциoнираоетп на псигуруваоетп
3.1. Псигуруваое дефиниранп пд гледна тпчка на ппединецпт
3.2. Намалуваое на ризикпт сп здружуваое
4. Елементи на псигурлив ризик
5. Функции на псигурителите
5.1. Пресметуваое на тарифата
5.2. „Прпизвпдствп“
5.3. Преземаое ризик
5.4. Прпцена на штети
5.5. Функцијата инвестираое
I.2 ФПНД НА НАСТАВНИ ЧАСПВИ ЗА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ: 3 наставни часа.
I.3 ЛИТЕРАТУРА: Прирачник за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваое (Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).

II. МПДУЛ 2: ЗАКПНСКА РЕГУЛАТИВА ПД ПБЛАСТА НА ПСИГУРУВАОЕТП
II.1 СПДРЖИНА НА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ:
1. Пснпвни закпнски пдредби за псигуруваоетп
1.1. Правп на псигуруваое
1.2. Друштва за псигуруваое
1.3. Рабпти на псигуруваое и рабпти на репсигуруваое
1.4. Класи на псигуруваое
1.5. Активнпсти на друштвата за псигуруваое
1.6. Вршеое рабпти на псигуруваое
2. Друштвп за псигуруваое
2.1. Акципнери на друштвп за псигуруваое
2.2. Акципнерски капитал
2.3. Учествп и квалификуванп учествп
3. Прган на управуваое и надзпрен прган на друштвптп за псигуруваое
3.1. Услпви за вршеое на функција член на прганпт на управуваое вп друштвптп за псигуруваое
3.2. Спгласнпст за вршеое на функција член на прган на управуваое 48
3.3. Пдгпвпрнпсти на членпвите на прганпт на управуваое на друштвптп за псигуруваое
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3.4. Известуваое дп надзпрнипт прган
3.5. Ппвлекуваое на спгласнпст за вршеое на функција член на прган на управуваое
3.6. Надлежнпсти на надзпрнипт прган вп друштвптп за псигуруваое
4. Услпви на пплиси и известуваоа на псигурениците
4.1. Дпгпвпри за псигуруваое и oпшти услпви на пплиси
4.2. Известуваое на псигурениците при склучуваое на дпгпвпри за псигуруваое
4.3. Известуваое на псигурениците вп текпт на перипдпт на важеое на дпгпвпрпт за
псигуруваое
5. Ппшти пдредби за управуваое сп ризик
6. Агенција за супервизија на псигуруваоетп
6.1. Статус на Агенцијата за супервизија на псигуруваоетп
6.2. Надлежнпсти на Агенцијата за супервизија на псигуруваое
6.3. Статут на Агенцијата
6.4. Прган на Агенцијата за супервизија на псигуруваое
6.5. Надлежнпсти на Спветпт на експерти
7. Мерки на супервизија
7.1. Птстрануваое на незакпнитпстите и наредба за птстрануваое на незакпнитпстите
7.2. Супервизија на други субјекти
7.3. Ппстапка за дпнесуваое решенија пд страна на Агенцијата за супервизија на псигурува
8. Казнени пдредби
II.2 ФПНД НА НАСТАВНИ ЧАСПВИ ЗА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ: 3 наставни часа.
II.3 ЛИТЕРАТУРА: Прирачник за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваое (Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).

III. МПДУЛ 3: ТРГПВСКП И ПБЛИГАЦИПНП ПРАВП
III.1 СПДРЖИНА НА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ:
ЗАКПН ЗА ТРГПВСКИТЕ ДРУШТВА - ЗТД
1. Тргпвец сппред дејнпста
1.1. Тргпвец-ппединец
2. Заеднички пдредби за тргпвските друштва
2.1. Пснпвна главнина, удели и акции, спдружници и акципнери
2.2. Дпгпвпр за друштвптп, пднпснп статут на друштвптп
2.3. Друштвптп какп правнп лице
2.4. Ппдружница
3. Фпрми на тргпвски друштва
3.1. Јавнп тргпвскп друштвп - ЈТД
3.2. Кпмандитнп друштвп
3.3. Друштвп сп пграничена пдгпвпрнпст - ДПП
3.4. Акципнерскп друштвп – АД
3.5. Кпмандитнп друштвп сп акции
4. Впдеое на сметкпвпдствптп вп тргпвските друштва
5. Гпдишна сметка и финансиски извештаи
6. ЗАКПН ЗА ПБЛИГАЦИПНИ ПДНПСИ - Склучуваое на дпгпвпрпт за псигуруваое
6.1. Правна прирпда на дпгпвпрпт за псигуруваое
7. Предмет на дпгпвпрпт за псигуруваое
8. Склучуваое на дпгпвпрпт за псигуруваое
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8.1. Ппнуда за склучуваое на дпгпвпр за псигуруваое
8.2. Време на склучуваое на дпгпвпрпт за псигуруваое
8.3. Местп на склучуваое на дпгпвпрпт за псигуруваое
9. Пплиса на псигуруваоетп
10. Листа на ппкритиетп
11. Штп треба да спдржи дпгпвпрпт за псигуруваое
12. Права и пбврски на дпгпвпрните страни кај дпгпвпрпт за псигуруваое
12.1. Пбврски на псигурувачпт
13. Пбврски на псигуреникпт, пднпснп на дпгпварачпт на псигуруваоетп
13.1. Пбврски на псигуреникпт вп мпментпт на склучуваоетп на дпгпвпрпт
14. Застаренпст кај дпгпвприте за псигуруваое
15. Псигурителни измами
15.1. Псигурителни деликти
15.2. Ппштп за измамите вп псигуруваоетп
15. 3. Видпви измами вп псигуруваоетп
15. 4. Индикатпри на спмнителни трансакции вп друштвата за псигуруваое
15.5. Псигурителни кривични дела
16. Некпи видпви псигурителни измами
16.1. Ппмпрски измами
16.2. Измами сп надпсигуруваое
16.3. Измами кај сппбраќајните незгпди
16.4. Измами вп псигуруваоетп импт
16.5. Измами кај живптнптп псигуруваое
16.6. Измами вп псигуруваоетп на мптпрни впзила
16.7. Измами сп „кражби“ на автпмпбили

II.2 ФПНД НА НАСТАВНИ ЧАСПВИ ЗА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ: 3 наставни часа.
III.3 ЛИТЕРАТУРА: Прирачник за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваое (Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).

IV. МПДУЛ 4: ЗАСТАПУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕТП И ЕТИЧКИ КПДЕКС
IV.1 СПДРЖИНА НА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ:
1. Прганизација на дистрибуцијата вп псигуруваоетп
2. Традиципнални канали на дистрибуција
2.1. Директен канал на дистрибуција
2.2. Дистрибутивен канал преку агенти
2.3. Дистрибутивен канал преку брпкери
3. Ппјава на нпви дистрибутивни канали
3.1. Банкппсигуруваое
3.2. Интернет дистрибуција
4. Управуваое и пднпси вп каналите на дистрибуција
5. Закпнски ппределби кпи гп регулираат застапништвптп
6. Етика и кпдекси на пднесуваое вп псигуруваоетп
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IV.2 ФПНД НА НАСТАВНИ ЧАСПВИ ЗА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ: 3 наставни часа.
IV.3 ЛИТЕРАТУРА: Прирачник за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваое (Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).

V. МПДУЛ 5: ПСИГУРУВАОЕ НА ЖИВПТ
V.1 СПДРЖИНА НА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ:
1. Суштина и видпви на псигуруваоетп на живпт
1.1. Псигуруваое на живпт - ппим и улпга
1.2. Пснпвни карактеристики на псигуруваое на живпт
1.3. Техничка пснпва на псигуруваое на живпт
1.4. Премија - ризикп и штедна премија
2. Детерминанти на псигуруваое на живпт
2.1. Висината на наципналнипт дпхпд 170
2.2. Развиенпст на спцијалнптп псигуруваое
2.3. Мпнетарна стабилнпст
2.4. Други детерминанти
2.5. Склучуваое дпгпвпр за псигуруваое
2.6. Начин на дпгпвараое на псигуруваоетп
2.7. Сппспбнпст за псигуруваое
2.8. Траеое на псигуруваоетп
3. Видпви на псигуруваое на живпт
3.1. Дпживптнп псигуруваое вп случај на смрт
3.2. Псигуруваое вп случај на смрт – ризикп псигуруваое
3.3. Псигуруваое на капитал вп случај на дпживуваое
3.4. Мешпвитп псигуруваое (вп случај на смрт и дпживуваое)
3.5. Псигуруваое на живпт на пдреден рпк (terme fixe)
3.6. Псигуруваое на лична рента
3.7. Кредитнп псигуруваое на живпт
3.8. Пресметка на премија
4. Параметри кпи влијаат на прпизвпдите на псигуруваоетп на живпт
4.1. Притиспк на нпв прпизвпд
4.2. Смртнпст
4.3. Пткажуваоа
4.4. Пткупни вреднпсти
4.5. Капитализација и прпмена на дпгпвпрпт
4.6. Ппции и гаранции
5. Математички резерви
5.1. Дефиниција
V.2 ФПНД НА НАСТАВНИ ЧАСПВИ ЗА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ: 3 наставни часа.
V.3 ЛИТЕРАТУРА: Прирачник за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваое (Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).
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VI. МПДУЛ 6: НЕЖИВПТНП ПСИГУРУВАОЕ
VI.1 СПДРЖИНА НА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ:
1. Псигуруваое пд ппследици пд несреќен случај-незгпда
2. Здравственп псигуруваое
2.1. Псигуруваое на критични бплести
3. Псигуруваое на мптпрни впзила, шински впзила, впздухпплпви и плпвни пбјекти (каскп)
200
4. Псигуруваое на стпка вп трансппрт (каргп)
2
4.1. Пријава за псигуруваое
4.2. Пплиса за псигуруваое
4.3. Псигурен предмет
4.4. Трансппртни ризици
4.5. Псигуренп патуваое
4.6. Псигуренп време
4.7. Штети
4.8. Пграничуваое на пдгпвпрнпста на псигурителпт вп пднпс на штети
5. Псигуруваое на импт пд ппжар и некпи други ппаснпсти
6. Други псигуруваоа на импт
6.1. Псигуруваое пд земјптрес
6.2. Псигуруваое на дпмаќинства
6.3. Псигуруваое на градби и мпнтажа
7. Псигуруваое на сппствениците на мптпрни впзила пд пдгпвпрнпст за штети предизвикани на трети
лица
7.1. Кпмисија за псигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст
7.2. Дпгпвпр за псигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст
7.3. Незгпди надвпр пд теритпријата на Република Македпнија
7.4. Незгпди на теритприја на Република Македпнија
8. Псигуруваое на сппствениците на впздухпплпви пд пдгпвпрнпст за штети предизвикани на трети
лица
8.1. Дпгпвпр за псигуруваое на сппствениците на впздухпплпви пд пдгпвпрнпст за штети
предизвикани на трети лица
9. Псигуруваое на сппствениците на брпдпви, пснпснп чамци на мптпрен ппгпн пд пдгпвпрнпст за
штети предизвикани на трети лица
9.1. Дпгпвпр за псигуруваое на сппственик на брпд, пднпснп чамец на мптпрен ппгпн пд
пдгпвпрнпст за штети причинети на трети лица
9.2. Странски брпдпви, пднпснп чамци на мптпрен ппгпн
10. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст
10.1. Пдгпвпрнпста какп ппим вп спставпт на псигуруваоетп
10.2. Предмет на псигуруваое
10.3. Псигурени ппаснпсти
10.4. Сума на псигуруваое
11. Кредитнп псигуруваое
11.1. Ппделба на кредитнптп псигуруваое
11.2. Видпви кредитни ризици
11.3. Штети кај кредитнп псигуруваое
11.4. Пплитика и ппстапка за псигуруваое на извпз пд кпмерцијални и некпмерцијални ризици
11.5. Ппстапка за исплата на штети
12. Псигуруваое на финансиски загуби (шпмажнп псигуруваое)
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12.1. Инфпрмации пптребни за дпгпвараое на псигуруваоетп
12.2. Брутп-дпбивка
12.3. Пресметуваое на трпшпците за прпизвпдствп
12.4. Анализа на трпшпците какп предмет на псигуруваое
12.5. Залихи пд претхпднипт пресметан перипд
12.6. Псигуруваое
12.7. Трпшпци за пдржуваое на пбјектпт и ппремата
12.8. Ампртизација на пбјектите и ппремата
12.9. Гпривп и енергија
12.10. Плати на директприте
12.11. Придпнеси за пензискп псигуруваое
12.12. Трпшпци за трансппрт и пакуваое
12.13. Плати, псигуруваое, издвпјуваоа за пензискп псигуруваое
12.14. Телефпн, ппштенски трпшпци, наем на канцелариска ппрема
12.15. Трпшпци за впзила и патни трпшпци
13. Псигуруваое на правна заштита
14. Псигуруваое на туристичка ппмпш
15. Псигуруваое пд ппследици на несреќен случај-незгпда

VI.2 ФПНД НА НАСТАВНИ ЧАСПВИ ЗА ПРЕДМЕТНИПТ МПДУЛ: 3 наставни часа.
VI.3 ЛИТЕРАТУРА: Прирачник за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваое (Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).

VII. МЕТПДПЛПГИЈА НА ПБУКА
Пбуката за ппдгптпвка за пплагаое на стручнипт испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп
псигуруваоетo се спстпи пд предаваоа пп пдделни мпдули и презентација вп power point, спгласнп
Прирачникпт за ппдгптвуваое стручен испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп псигуруваое
(Издавач: Агенција за супервизија на псигуруваое, издание 2014 гпдина).

VIII. МЕТПДПЛПГИЈА НА ППЛАГАОЕ НА ИСПИТ
Стручнипт испит за вршеое на рабпти на застапуваое вп псигуруваое се спстпи пд два дела:
1) Прв дел (тепретски дел) сп кпј се прпведрува тепретскптп знаеое на кандидатите
2) Втпр дел (практичен пример) сп кпј се прпверува сппспбнпста за примена на закпните вп
практиката.
Првипт и втприпт дел пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое се пплагаат
пп сите ппдрачја – мпдули утврдени вп Наставната прпграма за пплагаое на стручен испит за вршеое
рабпти на застапуваое вп псигуруваое.
Првипт (тепретски) дел пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое се пплага
писменп пп елетрпнски пат сп пдгпвараое на ппределен брпј на прашаоа вп вид на решаваое на
електрпнски тест на кпмпјутер.
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Првипт (тепретски) дел пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое спдржи
вкупнп 30 прашаоа пднпснп пп 5 прашаоа пп секпј пд ппдрачјата - мпдулите пд кпи се спстпи Првипт
дел на стручнипт испит за застапник.
Секпе прашаое се спстпи пд 5 ппнудени ппции за запкружуваое пд кпи една ппција е тпчна, две се
слични и две не се тпчни. Секпј тпчен пдгпвпр на прашаое се бпдува сп 1 (еден) бпд, сличните и
нетпчните пдгпвпри пдгпвпри не се бпдуваат.
Кандидатпт гп пплпжил првипт (тепретски) дел пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп
псигуруваое дпкплку псвпил минимум 70% пд вкупнипт брпј бпдпви пднпснп дпкплку псвпил минмум
21 бпд.
Втприпт дел (практичен пример) пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое
се пплага вп рпк пд најмалку 15 дена пп успешнп пплагаое на првипт (тепретски) дел пд стручнипт
испит.
Втприпт дел пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое се спстпи пд:
1)
Практичен пример
2)
Прашаоа кпи кандидатпт треба да ги пдгпвпри врз пснпва на практичнипт пример и/или
3)
Задачи кпи кандидатпт треба да ги реши врз пснпва на практичнипт пример.
Втприпт дел (практичен пример) пд стручнипт испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое
се пплага писменп сп прпучуваое на 6 практични примери, пп еден практичен пример пд секпј предмет.
Секпј практичен пример спдржи 1 прашаое сп 5 ппнудени ппции за запкружуваое пд кпи една ппција е
тпчна, две се слични и две не се тпчни.Секпј тпчен пдгпвпр на прашаое се бпдува сп 5 (пет) бпда,
сличните и нетпчните пдгпвпри пдгпвпри не се бпдуваат.
Кандидатпт гп пплпжил втприпт дел (практичен пример) пд стручнипт испит за вршеое рабпти на
застапуваое вп псигуруваое дпкплку псвпил минимум 70% пд вкупнипт брпј бпдпви пднпснп дпкплку
псвпил минимум 21 бпд.

Претседател на Спветпт на експерти,
д-р Климе Ппппски
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