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Врз пснпва на шленпт 158-s, тпшка 1), шленпт 154-ш, шленпт 154-ч, шленпт 154-щ став (3) а вп 
врска сп шленпт 154-д став (4), шленпт 154-ж, шленпт 154-м став (3), шленпт 154-о став (1) и 
шленпт 154-ќ став (2) пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Службен весник на 
Република Македпнија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013 и 
43/2014), Спветпт на eксперти на Агенцијата за супервизија на псигуруваое, на седница 
пдржана на 18.7.2014 гпдина, дпнесе  
 
 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ 
РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Општи пдредби 

Член 1 
Сп пвпј правилник се прппищуваат нашинпт и ппстапката за спрпведуваое струшен испит за 
врщеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое (вп натампщнипт текст: струшен испит за 
застапник), нашинпт на бпдуваое на првипт и втприпт дел пд струшнипт испит за застапник, 
какп и фпрмата и спдржината на уверениетп за пплпжен струшен испит за застапник. 
 

 
Член 2 

Струшен испит за застапник мпже да пплага лице кпе ги испплнува услпвите пд шлен 134-в 
став (2) тпшки 2), 3) и 6) пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое.  

 

Член 3 
(1) Струшнипт испит за застапник се спрпведува пп спрпведена пбука за застапник кпја ја 
прганизира и спрпведува Агенцијата за супервизија на псигуруваое (вп натампщнипт текст: 
Агенцијата). 
 
(2) Обуката и струшнипт испит за застапник се спрпведува врз пснпва на кпнстатирана 
пптреба пд страна на Агенцијата нп најмалку еднащ гпдищнп. 
 
(3) Дпкплку не се пријават најмалку 5 кандидати, Агенцијата мпже да не ја спрпведе 
пбуката за застапник, пднпснп струшнипт испит за застапник. 
 
(4) Нашинпт и ппстапката на спрпведуваое на пбуката за застапник за предметите пд 
Наставната прпграма за струшен испит за застапник гп прппищува Агенцијата. 

(5) Струшнипт испит за застапник се спрпведува вп рпк пд најмалку 15 дена пд денпт на 
заврщуваое на пбуката за застапник. 

 



2 

(6) Агенцијата сп пглас вп дневен пешат и на свпјата веб-страница ги известува 
заинтересираните кандидати за времетп и местптп на пдржуваое на пбуката за застапник, 
пднпснп струшнипт испит за застапник. 

   

Стручен испит за застапник 

Член 4 

(1) Струшнипт испит за застапник се спстпи пд два дела: 

1) Прв дел (тепретски дел) сп кпј се прпверува тепретскптп знаеое на кандидатите; и 

2) Втпр дел (практишен пример) сп кпј се прпверува сппспбнпста за примена на 
закпните вп практиката. 

(2) Првипт дел пд струшнипт испит за застапник се пплага пп предметите: 

1. Оснпви на управуваое сп ризик и псигуруваое; 
2. Закпнска регулатива пд пбласта на псигуруваое; 
3. Тргпвскп и пблигаципнп правп; 
4. Застапуваое  вп псигуруваое и етишки кпдекс, 
5. Осигуруваое на живпт; и 
6. Неживптнп псигуруваое. 

 
(3) Втприпт дел пд струшнипт испит за застапник се спстпи пд: 

1) Практишен пример; 
2) Пращаоа кпи кандидатпт треба да ги пдгпвпри врз пснпва на практишнипт пример; 

и/или 
3) Задаши кпи кандидатпт треба да ги рещи врз пснпва на практишнипт пример. 

 
(4) Втприпт дел пд струшнипт испит за застапник се пплага за сите предмети пд првипт дел 
пд струшнипт испит за застапник. 
 
(5) Деталната спдржина на секпј пд предметите пд првипт дел на струшнипт испит за 
застапник е разрабптена вп Наставната прпграма за пплагаое струшен испит за застапник 
кпја ја утврдува Агенцијата и вп истата се спдржани градивптп, прпписите и литературата. 
 
(6) Наставната прпграма пд став (5) на пвпј шлен Агенцијата ја пбјавува на нејзината веб-
страница.  
 
 

Прв (тепретски) дел пд стручнипт испит за застапник 
Член 5 

(1) Струшнипт испит за застапник заппшнува сп пплагаое на првипт (тепретски) дел пд 
испитпт. 
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(2) Првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит за застапник се пплага писменп, пп 
електрпнски пат, сп пдгпвараое на ппределен брпј пращаоа вп вид на рещаваое на 
електрпнски тест на кпмпјутер. 

(3) Првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит за застапник спдржи вкупнп 30 пращаоа, 
пднпснп пп 5 пращаоа за секпј пд предметите пд кпи се спстпи Првипт дел на струшнипт 
испит за застапник. 

(4) Секпе пращаое се спстпи пд 5 ппнудени ппции за запкружуваое, пд кпи една ппција е 
тпшна, две се слишни и две не се тпшни.  

(5) Секпј тпшен пдгпвпр на пращаое се бпдува сп 1 ппен, слишните и нетпшните пдгпвпри 
пдгпвпри не се бпдуваат. 

(6) Кандидатпт гп пплпжил првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит за застапник дпкплку 
ппстигнал најмалку 70% пд вкупнипт брпј ппени, пднпснп дпкплку ппстигнал најмалку 21 
ппен. 

(7) На кандидатпт за време на пплагаое на првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит за 
застапник не му се дпзвплува кпристеое на закпни ниту закпни сп кпментари и 
пбјаснуваоа.  

(8) Вкупнптп времетраеое на  првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит за застапник 
изнесува 120 минути. 

(9)  Резултатите пд пплагаоетп на првипт дел на струшнипт испит за застапник му се 
дпстапни на кандидатпт веднащ пп негпвптп заврщуваое, на кпмпјутерпт на кпј гп пплагал 
испитпт. 

 

 
Втпр  дел (практичен пример) пд стручнипт испит за застапник 

Член 6 

(1) Втприпт дел (практишен пример) пд струшнипт испит за застапник се пплага вп рпк пд 
најмалку 15 дена пп успещнптп пплагаое на првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит. 

(2) Кандидатпт кпј не гп пплпжил првипт (тепретски) дел пд струшнипт испит за застапник 
не мпже да гп пплага втприпт дел (практишен пример) пд струшнипт испит за застапник. 

(3) Втприпт дел (практишен пример) пд струшнипт испит за застапник се пплага писменп сп 
прпушуваое на 6 практишни примери, пп еден практишен пример пд секпј предмет. Секпј 
практишен  пример спдржи 1 пращаое сп 5 ппнудени ппции за запкружуваое, пд кпи една 
ппција е тпшна, две се слишни и две не се тпшни. 

(4) Секпј тпшен пдгпвпр на пращаое се бпдува сп 5 ппени, слишните и нетпшните пдгпвпри 
пдгпвпри не се бпдуваат. 

(5) Кандидатпт гп пплпжил втприпт дел (практишен пример) пд струшнипт испит за 
застапник дпкплку ппстигнал најмалку 70% пд вкупнипт брпј ппени, пднпснп дпкплку 
ппстигнал најмалку 21 ппен. 
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(6) На кандидатпт за време на пплагаое на втприпт дел (практишен пример) пд струшнипт 
испит за застапник му се дпзвплува единственп кпристеое на закпни (без кпментари и 
пбјаснуваоа) кпи вп електрпнска врзија се напдаат на кпмпјутерпт на кпј кандидатпт гп 
пплага испитпт, калкулатпр и пенкалп. 

(7) Вкупнптп времетраеое на втприпт дел (практишен пример) пд струшнипт испит за 
застапник изнесува 120 минути. 

(8)  Резултатите пд пплагаоетп на втприпт (практишен пример) дел на струшнипт испит за 
застапник му се дпстапни на кандидатпт најдпцна вп рпк пд 5 дена пд денпт на 
пплагаоетп. 

 
 

Кпмисија за спрпведуваое на стручнипт испит за застапник 
Член 7 

(1) Пращаоата за струшнипт испит за застапник ги верификува Кпмисија за спрпведуваое 
на струшнипт испит за застапник (вп натампщнипт текст: Кпмисија).  
 
(2) Кпмисијата пд став (1) на пвпј шлен врщи и ревизија и ажурираое на јавнп дпстапната 
база на пращаоа за спрпведуваое на струшнипт испит за застапник. 
 
(3)  Кпмисијата пд став (1) на пвпј шлен ги разгледува дпставените писмени забелещки пд 
страна на кандидатите кпи не гп пплпжиле втприпт дел пд струшнипт испит за застапник, 
какп и пд кандидатите кпи сметаат дека пдгпвприте не им се сппдветнп бпдувани, 
најдпцна вп рпк пд седум дена пд денпт на приемпт на забелещките и мпже да направи 
кпрекција на брпјпт на псвпени ппени дпкплку утврди дека е настаната грещка при 
бпдуваоетп. 
 
(4) Кпмисијата ја фпрмира Спветпт на експерти на Агенцијата. 
 
(5) Кпмисијата се спстпи пд 6 шлена пд кпи еден претседател, два шлена и  трпјца заменици 
шленпви на Кпмисијата. 
 
(6) Кпмисијата пп нејзинп фпрмираое дпнесува Делпвник сп кпј се прппищува нашинпт на 
рабпта на Кпмисијата. 
 

 

Ппстапка за спрпведуваое на стручнипт испит за застапник 

Член 8 

(1) За пплагаое на струшнипт испит за застапник, кандидатпт дп Агенцијата ппднесува 
бараое за пплагаое струшен испит за застапник. 
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(2) Сп бараоетп за пплагаое струшен испит за застапник кандидатпт е дплжен да ппднесе 
дпкази за испплнуваое на услпвите за пплагаое на струшнипт испит за застапник 
прппищани вп шлен 2 пд пвпј Правилник. 

(3) Агенцијата сп рещение утврдува дали кандидатпт ги испплнува услпвите за пплагаое на 
струшнипт испит за застапник. 

(4) Кандидатпт на кпјщтп сп рещение му е пдпбренп бараоетп за пплагаое на струшнипт 
испипт за застапник, преку електрпнска ппщта се известува за времетп и местптп на 
пплагаое на струшнипт испит за застапник најдпцна вп рпк пд 8 дена пред пплагаое на 
струшнипт испит за застапник. 

(5) На кандидатпт на кпјщтп сп рещение му е пдпбренп бараое за пплагаое на струшнипт 
испипт за застапник мпра да му се пвпзпжи да гп пплага струшнипт испит за застапник вп 
првипт нареден термин пд денпт на пдпбренптп бараое за пплагаое на струшнипт испит за 
застапник. 

(6) Кандидатпт е дплжен вп рпк пд 5 дена пд дпбиваое на известуваоетп пд став (4) пд 
пвпј шлен, преку електрпнска ппщта, да гп пријави ушествптп на струшнипт испит за 
застапник. 
 
(7) Даумпт и времетп на пплагаое на испитпт се пбјавува на веб-страницата на Агенцијата 
најмалку 3 дена пред пдржуваое на струшнипт испит за застапник. 
 

 

Член 9 

(1) Струшнипт испит за застапник се пплага вп прпстприја за пплагаое испит, ппсебнп 
ппремена за пплагаое струшен испит за застапник сп материјалнп-технишка и 
инфпрматишка ппрема, интернет-врска и ппрема за снимаое на пплагаоетп.  
 
(2) Пплагаоетп на струшнипт испит за застапник се снима и вп живп се емитува на веб-
страницата на Агенцијата, а акп ппради технишки пришини снимаоетп се прекине, снимката 
пд целипт испит се ппставува на веб-страницата на Агенцијата. 
 
(3)  Вп прпстпријата за пплагаое на струшнипт испит за застапник, за време на пплагаое на 
испитпт се присутни двајца пвластени претставници пд Агенцијата, шленпвите на 
Кпмисијата за спрпведуваое на струшнипт испит за застапник пд шлен 7 став (4) пд пвпј 
правилник, еден претставник  пд Министерствптп за финансии, еден претставник пд 
Владата на Република Македпнија на предлпг на Канцеларијата на претседателпт на 
Владата на Република Македпнија и еден инфпрматишар предлпжен пд Министерствптп за 
инфпрматишкп ппщтествп и администрација.  

(4) Прпстпрпт и услпвите за пдржуваое на струшнипт испит за застапник ги пбезбедува 
ппсебнп правнп лице сп кпе Агенцијата склушила дпгпвпр а кпещтп ги испплнува 
прпстпрните услпви и материјалнп-технишката и инфпрматишката ппрема на прпстприите за 
пплагаое на испитпт кпи ги прппищува Агенцијата. 
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Член 10 

(1) Пред ппшетпкпт на пплагаоетп на струшнипт испит за застапник, пвластенипт претставник 
пд Агенцијата гп утврдува идентитетпт на кандидатпт сп увид на лишна карта или патна 
исправа. 
 
(2) На кандидатпт за време на пплагаоетп на струшнипт испит за застапник не му се 
дпзвплува кпристеое мпбилен телефпн, пренпсни кпмпјутерски уреди и други технишки и 
инфпрматишки средства, претхпднп ппдгптвени предмети и слишнп. 
 
(3) На кандидатпт за време на пплагаоетп на струшнипт испит за застапник не му се 
дпзвплува да кпнтактира сп други кандидати или лица, псвен сп инфпрматишарпт пд шленпт 
6 став (3) пд пвпј правилник, вп слушај дпкплку има технишки прпблем сп кпмпјутерпт. 
 
(4) Акп технишките прпблеми сп кпмпјутерпт бидат птстранети за пет минути, струшнипт 
испит за застапник прпдплжува, а дпкплку не бидат птстранети вп пвпј рпк струшнипт испит 
за застапник самп за тпј кандидат се прекинува и ќе се пдржи вп рпк пд најмнпгу три дена 
пд денпт на прекинуваоетп на струшнипт испит за застапник.  
 
(5) Акп има прпблеми сп ппвеќе пд пет кпмјутери и акп тие не бидат птстранети вп рпк пд 
пет минути, струшнипт испит за застапник се прекинува за сите кандидати щтп гп пплагаат 
струшнипт испит за застапник и ќе се пдржи вп рпк пд најмнпгу три дена пд денпт на 
прекинуваоетп на струшнипт испит за застапник. 
 
(6) Дпкплку кандидатпт при пплагаоетп на струшнипт испит за застапник ппстапува 
спрптивнп пд ставпвите (2), (3), (4) и (5) на пвпј шлен, нема да му се дпзвпли натампщнп 
пплагаое на струшнипт испит за застапник вп таа испитна сесија.  
 
(7) Вп слушаите пд ставпт (6) на пвпј шлен, се смета дека кандидатпт не гп пплпжил 
струшнипт испит за застапник и истптп се кпнстатира вп записникпт за пплагаое на 
струшнипт испит за застапник. 
 
(8) Лицата пд шленпт 9 став (3) пд пвпј правилник, за време на пплагаоетп на струшнипт 
испит за застапник не смеат да се задржуваат ппдплгп пд пет секунди вп неппсредна 
близина на кандидатпт кпј гп пплага струшнипт испит за застапник, псвен вп слушај на 
птстрануваое на технишки прпблем кпга не смеат да се задржуваат ппдплгп пд пет 
минути. 

 

Член 11 

(1) На денпт на пплагаоетп на струшнипт испит за застапник претставникпт на Агенцијата му 
дава на кандидатпт пристапен кпд, пднпснп лпзинка, сп кпј му се пдпбрува пристап вп 
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електрпнскипт систем. 
 
(2) Пп пдпбруваоетп на пристаппт кандидатпт дпбива електрпнски тест за струшнипт испит 
за застапник, кпмпјутерски генериран, шија спдржина пп слушаен избпр ја пдредува 
спфтверпт на електрпнскипт систем, пд јавнп дпстапната база на пращаоа. 
 
(3) Првипт и втприпт дел пд струшнипт испит за застапник спдржат упатствп за нашинпт на 
рещаваое на истипт за кпе претставникпт на Агенцијата дава ппјаснуваое пред да заппшне 
пплагаоетп на струшнипт испит за застапник. 
 
(4) Електрпнскипт систем за пплагаое на струшнипт испит за застапник не мпже да дпзвпли 
ппстпеое на идентишна спдржина на електрпнски тест за првипт дел пд испитпт, пднпснп 
практишнипт пример и пращаоа и/или задаши за втприпт дел пд испитпт, вп една сесија за 
ппвеќе пд еден кандидат. 

 

Член 12 

(1) Вп слушај на спрешенпст на спрпведуваое на првипт или втприпт дел пд струшнипт испит 
за застапник ппради пришини щтп дпведуваат дп технишка немпжнпст на функципнираое 
на електрпнскипт систем, пплагаоетп на струшнипт испит за застапник се прекинува. 
 
(2) Дпкплку пришините пд ставпт (1) на пвпј шлен ќе се птстранат вп рпк пд 60 минути пд 
прекинуваоетп на струшнипт испит за застапник истипт прпдплжува веднащ пп нивнптп 
птстрануваое. 
 
(3) Дпкплку пришините пд ставпт (1) на пвпј шлен не се птстранат вп рпкпт пд ставпт (2) на 
пвпј шлен струшнипт испит за застапник се презакажува за друг термин. 

 

 
Член 13 

(1) Пп заврщуваое на струшнипт испит за застапник, Кпмисијата спставува записник.  
 
(2) Записникпт гп пптпищуваат шленпвите на Кпмисијата за спрпведуваое на струшнипт 
испит за застапник кпи присуствувале на спрпведуваое на струшнипт испит за застапник. 
 
(3) Кандидатпт успещнп гп пплпжил струшнипт испит за застапник дпкплку пстварил 
најмалку 70% пд вкупнипт брпј предвидени бпдпви пд првипт (тепретски) дел  и  најмалку 
70% пд вкупнипт брпј предвидени бпдпви пд втприпт (практишен) дел. 
 
(4) Кандидатпт кпј не гп пплпжил струшнипт испит за застапник сп првптп пплагаое има 
правп на две ппвтпрни пплагаоа на струшнипт испит за застапник вп рпк пд 6 месеци пд 
денпт на заврщуваоетп на пбуката. 
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(5) Кандидатпт кпј три пати еднпппдругп не гп пплпжил струшнипт испит за застапник, гп 
губи правптп за ппвтпрнп пплагаое на струшнипт испит предвиден сп пбуката. 
 

 
Уверение за пплпжен стручен испит за застапник 

Член 14 
 

(1) На кандидатпт кпј успещнп гп пплпжил струшнипт испит за застапник, спгласнп 
записникпт пд шлен 13 став (1) пд пвпј правилник, Агенцијата му издава Уверение за 
пплпжен струшен испит за застапник вп рпк пд 30 дена пд денпт кпга е утврденп дека 
струшнипт испит за застапник е пплпжен.  
 
(2) Уверениетп за пплпжен струшен испит за застапник спдржи: 

1. Пплнп име и презиме на кандидатпт; 
2. Гпдина и местп на радаое на кандидатпт; 
3. Датумпт на пплагаое на струшнипт испит за застапник; 
4. Брпј и датум на издаваое на Уверениетп за пплпжен струшен испит за застапник; и 
5. Име, презиме и пптпис на Претседателпт на Спветпт на експерти на Агенција за 

супервизија на псигуруваое. 
 
 

Препдни и завршни пдредби 
Член 15 

 
(1) Овпј правилник влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
весник на Република Македпнија“, а ќе заппшне да се применува еден гпдина пд денпт на 
влегуваоетп вп сила на Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за супервизија 
на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 188/2013). 
 
(2) Сп заппшнуваое на примената на пвпј правилник престанува да важи Правилникпт за 
услпвите за стекнуваое сп и испитуваое на струшната ппдгптвенпст пптребна за врщеое 
рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 
102/2010, 167/2011).   
 
 
 
Бр. 0201-526/4                                               Претседател на Спветпт на експерти   
18.7.2014 гпдина           на Агенцијата                   
С к п п је               д-р Климе Ппппски 

 
 
                                               
                  


