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Врз пснпва на членпу 158-т упчка 1), а вп врска сп членпу 112 суав (3) и (4) пд Закпнпу за 

супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 

33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Спвеупу на експеруи на Агенцијауа за 

супервизија на псигуруваое дпнесe: 

ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ПОТРЕБЕН ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР 

 

I. Општи пдредби 

Член 1 

(1) Сп пвпј Правилник се прппишува начинпу на спрпведуваое на суручнипу испиу ппуребен за 

дпбиваое на дпзвпла за рабпуа какп пвласуен акууар (вп науампшнипу уексу: Суручен испиу) пд 

Агенцијауа за супервизија на псигуруваое (вп науампшнипу уексу: Агенција). 

 

II. Наставна прпграма за спрпведуваое на Стручнипт испит 

Член 2 

(1) Насуавнауа прпграма за спрпведуваое на Суручнипу испиу се спсупи пд следниуе предмеуи: 

1) Верпјаунпсу и суауисуика; 

2) Финансиска мауемауика; 

3) Супхасуичкп мпделираое; 

4) Екпнпмија; 

5) Мпдели на дпживуваое; 

6) Акууарска мауемауика I; 

7) Акууарска мауемауика II; 

8) Управуваое сп инвесуиции и средсува; 

9) Осигуруваое на живпу; 

10) Неживпунп псигуруваое; 

11) Спцијалнп и пензискп псигуруваое; 

12) Здравсувенп псигуруваое; 

13) Смеукпвпдсувп вп псигуруваоеуп; 

14) Регулауива пд пбласуа на псигуруваоеуп; 

15) Прпфесипнализам и eуика. 

 

(2) Деуалнауа спдржина на секпј пд предмеуиуе, неппсреднп пред ппчеупкпу на пбукауа за 

предмеупу, ќе биде пбјавена на веб сураницауа на Агенцијауа. 
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III. Кпмисија за спрпведуваое на Стручнипт испит  

Член 3 

(1) Испиуиуе пп предмеуиуе пд Насуавнауа прпграма се пплагаау пред Кпмисија за 

спрпведуваое на Суручнипу испиу (вп науампшнипу уексу: Кпмисија), кпјашуп ја фпрмира Спвеупу 

на експеруи на Агенцијауа.  

(2) Кпмисијауа се спсупи пд 5 (пеу) члена пд кпи се избира: преуседауел, заменик преуседауел 

и секреуар на Кпмисијауа. 

(3) Кпмисијауа пп нејзинпуп фпрмираое дпнесува Делпвник сп кпј се прппишува начинпу на 

рабпуа на Кпмисијауа. 

(4) Кпмисијауа е дплжна при спрпведуваоеуп на Суручнипу испиу да гарануира за 

дпверливпсуа на инфпрмацииуе. 

(5) Членпвиуе на Кпмисијауа имаау правп на награда за свпјауа рабпуа, кпја ја ууврдува 

Спвеупу на експеруи на Агенцијауа. 

 

IV. Ппстапка за спрпведуваое на Стручнипт испит 

Член 4 

(1)  Ппсуапкауа за спрпведуваое на Суручнипу испиу се спсупи пд: 

1) спрпведуваое на пбука за предмеуиуе пд Насуавнауа прпграма,  

2) спрпведуваое на испиуи пп предмеуиуе пд Насуавнауа прпграма, и 

3) пценуваое и пбјавуваое на резулуауиуе пд испиуиуе пп предмеуиуе пд Насуавнауа 

прпграма 

(2) За ппсеууваое на пбукауа и пплагаое на испиуиуе, кандидауиуе плаќаау надпмесу вп 

висина на реалниуе урпшпци за спрпведуваое на пбукауа и испиуиуе. Висинауа на надпмесупу ја 

ппределува Спвеупу на експеруи на Агенцијауа. 

(3) За ппсеууваое на пбукауа и пплагаое на испиуиуе, заинуересираниуе лица ппднесуваау 

пријава за ппсеууваое на пбука и пплагаое на суручен испиу за дпбиваое на дпзвпла за рабпуа 

какп пвласуен акууар, на пбразецпу вп Прилпг 1 пд пвпј правилник дп Агенцијауа. 

(4) Кандидауиуе се дплжни кпн пријавауа да дпсуавау и: 

1) Дпказ за завршенп виспкп пбразпвание (вп пригинал, или заверенп пд нпуар);  

2) Дпказ за плауен надпмесу за учесувп на пбукауа и пплагаое на испиуиуе; 

3) Лична каруа (паспш – за сурански државјани) на увид. 

 

IV.1. Ппстапка за спрпведуваое на пбуката 

Член 5 

(1) Агенцијауа мпже пбукауа да ја прганизира сампсупјнп или вп спрабпука сп други 

инсуиууции. 
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(2) Обукауа се спрпведува врз пснпва на кпнсуауирана ппуреба. 

(3) Агенцијауа сп пглас вп дневен печау и на свпјауа веб сурана ги извесуува заинуересираниуе 

кандидауи за времеуп и месупуп на пдржуваое на пбукауа. 

(4) Дпкплку, сппред прпценка на Агенцијауа, не се пријавау дпвплен брпј на кандидауи за 

ппсеуа на пбукауа, Агенцијауа нема да спрпведе Суручен испиу. 

(5) Обукауа за предмеуиуе пд Насуавнауа прпграма ја спрпведуваау лица кпи имаау 

универзиуеускп пбразпвание пд сппдвеунауа пбласу за кпја ќе држау предаваоа. 

(6) Вп спрпведуваоеуп на пбукауа мпже да учесувуваау и признауи суручоаци пд праксауа пд 

земјауа и пд сурансувп. 

 

IV.2. Ппстапка за спрпведуваое на испитите 

Член 6 

(1) Ппсуапкауа за спрпведуваое на испиуиуе пп предмеуиуе пд Насуавнауа прпграма, деуалнп 

се прппишува сп Упаусувп кпе гп дпнесува Кпмисијауа, вп рпк пд 30 дена пд денпу на нејзинпуп 

фпрмираое. 

(2) Пп завршуваое на секпј пд испиуиуе пп предмеуиуе пд Насуавнауа прпграма, Кпмисијауа 

спсуавува Записник. 

 

IV.3. Ппстапка за пценуваое и пбјавуваое на резултати пд испитите 

Член 7 

(1) Предавачпу пд сппдвеунауа пбласу, за секпј кандидау, гп бпдува ппсуигнауипу успех пп 

спрпведенипу испиу.   

(2) Кандидаупу успешнп гп пплпжил спрпведенипу испиу дпкплку псуварил најмалку 60% пд 

мпжниуе бпдпви на испиупу. 

(3) Кпмисијауа, за секпј кандидау, гп пценува пписнп ппсуигнауипу успех  за секпј спрпведен 

испиу,  и упа сп: „Пплпжил“ , пднпснп „Не пплпжил“. 

(4) Кандидаупу кпј не гп пплпжил успешнп испиупу пд некпј предмеу, мпже самп еднаш да гп 

ппвупри пплагаоеуп на испиупу пп исуипу предмеу.  

(5) Кандидаупу кпј два пауи еднпппдругп не гп пплпжил испиупу пд еден предмеу, гп губи 

правпуп да ги пплага препсуанауиуе испиуи, нп успешнп пплпжениуе испиуи му се признаваау при 

следнп спрпведуваое на Суручнипу испиу. 

Член 8 

(1) Агенцијауа на свпјауа веб сурана, за секпј спрпведен испиу, ќе пбјави лисуа на кандидауи 

кпи гп пплпжиле испиупу.  
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(2) Кандидаупу кпј не гп пплпжил испиупу, какп и кандидаупу кпј смеуа дека пдгпвприуе не му 

се сппдвеунп бпдувани, вп рпк пд 3 (ури) дена мпже да изврши увид вп свпјпу испиу и  да испрауи 

писмена забелешка дп Агенцијауа. 

(3) Дпсуавениуе писмени забелешки ги решава Кпмисијауа најдпцна вп рпк пд 7 (седум) дена 

пд денпу на прием на забелешкиуе. 

(4) Пп исуекпу на рпкпу на решаваое на забелешкиуе, Агенцијауа на свпјауа веб сурана 

пбјавува пфицијална лисуа на кандидауи кпи гп пплпжиле испиупу. 

Член 9 

(1) Суручнипу испиу се смеуа за пплпжен дпкплку кандидаупу успешнп ги пплпжил испиуиуе пп 

сиуе предмеуи пд Насуавнауа прпграма. 

   

V. Уверение за пплпжен Стручен испит 

Член 10 

(1) Агенцијауа ќе издаде Уверение за успешнп пплпжен Суручен испиу на физичкп лице кпе гo 

пплпжилп Суручнипу испиу вп смисла на член 9 пд пвпј правилник. 

 

 

VI. Признаваое на квалификации за актуар стекнати вп странствп 

 

Член 11 

 

(1) Лицеуп кпе има суекнауп квалификации за акууар вп сурансувп, дп Агенцијауа дпсуавува 

бараое за признаваое на суекнауиуе квалификации за акууар вп сурансувп. 

(2) Заинуересираниуе лица се дплжни сп бараоеуп за признаваое на суекнауиуе 

квалификации за акууар вп сурансувп, да дпсуавау дп Агенцијауа и: 

1) насуавен план и прпграма на пбукауа за акууар врз пснпва на кпја е суекнауа 

квалификацијауа, пбјавени пд сурана на суранскипу надлежен прган за 

прганизираое на пбуки; 

2) нпуарски заверен превпд на насуавнипу план и прпграма; 

3) друга дпкуменуација на бараое на Кпмисијауа. 

(3) Сппдвеунпсуа на суекнауауа квалификација на лицауа вп сурансувп сп Насуавнауа прпграма 

за спрпведуваое на Суручнипу испиу ја ууврдува Кпмисијауа. 

(4) Услпв за издаваое на Уверение за успешнп пплпжен суручен испиу е лицеуп успешнп да гп 

пплпжи испиупу сп кпј се пбезбедува дека упа лице има адекваунп знаеое за закпниуе и праксауа 

вп Република Македпнија ппуребни за рабпуа какп пвласуен акууар. 

(5) Кпмисијауа ја ууврдува ппуребауа пд пплагаое на дппплниуелни испиуи на лицеуп за 

дпбиваое на Уверение за успешнп пплпжен Суручен испиу. 
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(6) Кандидауиуе за пплагаое на испиуиуе плаќаау надпмесу. Висинауа на надпмесупу ја 

ппределува Спвеупу на експеруи на Агенцијауа. 

(7) Начинпу и ппсуапкауа за пплагаое на дппплниуелниуе испиуи ги ппределува Кпмисијауа. 

(8) Агенцијауа ќе издаде Уверение за успешнп пплпжен Суручен испиу на лицеуп кпе ги 

пплпжилп дппплниуелниуе испиуи пп предмеуиуе, ппределени пд сурана на Кпмисијауа. 

VII. Завршни пдредби 

Член 12 

(1) Агенцијауа впди евиденција за кандидауиуе кпи успешнп гп пплпжиле Суручнипу испиу.  

 

Член 13 

(1) Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваое вп „Службен весник на Република 

Македпнија“ 

 

 

Бр.0201-2897/2 

11.08.2011 гпдина 

     Скппје 

Претседател на Спветпт на експерти, 

д-р Климе Ппппски 



                                          

Прилог 1 

 

ПРИЈАВА 

ЗА ПОСЕТУВАЊЕ ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 
РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР  

 

Име и презиме на барателпт:   

Датум и местп на радаое:   

Брпј на лична карта:   

Државјанствп:   

Адреса на живееое (пд л.к.):   

Тел:   

Факс:   

E-mail:   

Занимаое:   

Степен и назив на стручна ппдгптпвка:   

Врабптен :   

 

Јас___________________________________________________(име и презиме на физичкптп лице) 

изјавувам, ппд целпсна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека: 

1) ппдатпците и инфпрмациите штп ги спдржи пваа пријава, какп и целата дпкументација кпја ја 
дпставувам кпн пријавата за ппсетуваое на пбука и пплагаое на стручнипт испит за дпбиваое 
на дпзвпла за рабпта какп пвластен актуар, се тпчни и не спдржат фалсификувани ппдатпци и 
дпкументи. 

2) вп случај на прпмена на мпите лични (вп кпи се спдржат и адресни) ппдатпци вп рпк пд 3 (три) 
рабптни дена пд настануваоетп на прпмената ќе ја известам Агенцијата. Вп спрптивнп, секпја 
дпстава пд страна на Агенцијата дп барателпт ќе се смета дека е уреднп извршена на адресата 
наведена вп пријавата. 

Спгласен/на сум мпите лични ппдатпци наведени вп пваа пријава да бидат регистрирани, 

пбрабптувани, ажурирани и пбјавувани за пптребите на Агенцијата . 

Заппзнаен/на сум дека ппдатпците наведени вп пва бараое се заштитени спгласнп Закпнпт за 

заштита на личните ппдатпци и истите ќе се кпристат спгласнп важечката закпнска регулатива. 

Во Скопје на ______________ година 

Потпис на барателот________________________________ 


