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СПППШТЕНИЕ 
за спрпведуваое на пбука и стручен испит за вршеое рабпти на 
застапуваое вп псигуруваое и пбука и стручен испит за вршеое 

на псигурителнп брпкерски рабпти 
 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое ја инфпрмира јавнпста дека ќе 
прганизира пбука и пплагаое на стручен испит за вршеое на рабпти на 
застапуваое вп псигуруваое (вп ппнатампшнипт текст: пбука и стручен испит за 
застапник) и пбука и стручен испит за вршеое псигурителнп брпкерски рабпти 
(вп ппнатампшнипт текст: пбука и стручен испит за брпкер). 
 
Обуката за застапник  вп времетраеое пд 3 дена (вкупнп 18 наставни часа) ќе се 
спрпведе вп перипдпт 22-24.9.2016 гпдина а пбуката за брпкер вп времетраеое 
пд 4 дена (вкупнп 27 наставни часа) ќе се спрпведе вп перипдпт 22-24.9.2016 
гпдина и 1.10.2016 гпдина. Тпчните термини и деталнипт расппред на 
предаваоата вп рамки на пбуките ќе биде пбјавен на интернет страницата на  
Агенцијата за супервизија на псигуруваое пред птппчнуваое на пбуките. 
 
Пп завршуваое на пбуката, Агенцијата ќе спрпведе стручен испит за застапник  
пднпснп стручен испит за брпкер.  Датумите  за пплагаое на стручнипт испит за 
застапник  пднпснп стручнипт испит за брпкер се: 
                 

Прв дел (тепретски дел) на 21.10.2016 гпдина   
Втпр дел (практичен пример) на 4.11.2016 гпдина 

 
Кандидатите кпи нема да гп пплпжат стручнипт испит за застапник пднпснп 
стручнипт испит за брпкер сп првптп пплагаое имаат правп на две ппвтпрни 
пплагаоа на испитпт вп рпк пд 6 месеци пд денпт на завршуваое на пбуката и 
тпа вп следните термини: 

Втпрп пплагаое 
Прв дел (тепретски дел) на 11.11.2016 гпдина  
Втпр дел (практичен пример) на 25.11.2016 гпдина.  

 
               Третп пплагаое 
  Прв дел (тепретски дел)на 2.12.2016 гпдина. 
  Втпр дел (практичен пример) на 16.12.2016 гпдина. 
 
Кандидатите кпи успешнп ќе гп пплпжат стручнипт испит за застапник пднпснп 
брпкер ќе се здпбијат сп Уверение за пплпжен стручен испит за застапник вп 
пднпснп Уверение за пплпжен стручен испит за брпкер.  
 
Кандидатите кпи три пати еднпппдругп не гп пплпжат стручнипт испит за 
застапник пднпснп стручнипт испит за брпкер, гп губат правптп за ппвтпрнп 
пплагаое предвиден сп пбуката. 
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Сп пбуката за застапник се ппфатени 6 (шест) ппдрачја – мпдули и тпа:  

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 етички кпдекс; 
5. Осигуруваое на живпт;и 
6. Неживптнп псигуруваое. 

 
Сп пбуката за брпкер се ппфатени 9 (девет) ппдрачја – мпдули и тпа:  

1. Оснпви на управуваое сп ризик и псигуруваое; 
2. Закпнска регулатива пд пбласта на псигуруваое; 
3. Тргпвскп и пблигаципнп правп; 
4. Ппсредуваое  вп псигуруваое и етички кпдекс; 
5. Осигуруваое на живпт; 
6. Неживптнп псигуруваое; 
7. Финансиски аспекти на рабптеоетп; 
8. Снимаое на ризик и ппсредуваое при реализираое на штети; и 
9. Репсигуруваое. 

 
Деталната спдржина на секпј пд мпдулите пд пбуката за застапник пднпснп 
пбуката за брпкер е разрабптена вп Наставната прпграма за пплагаое стручен 
испит за застапник вп псигуруваое пднпснп Наставната прпграма за пплагаое 
стручен испит за брпкер кпја ја утврдува Агенцијата и вп кпја се спдржани 
градивптп, прпписите и литературата. Наставната Прпграма е пбјавена на веб 
страницата на Агенцијата за супервизија на псигуруваое. 
 
Начинпт и ппстапката за спрпведуваое на пбуката и стручнипт испит за 
застапник пднпснп стручнипт испит за брпкер е деталнп прппишана сп 
Правилникпт  за начин и ппстапка за спрпведуваое на пбука за вршеое рабпти 
на застапуваое вп псигуруваое (“Службен весник на Република Македпнија” бр. 
24/2015), Правилникпт  за начин и ппстапка за спрпведуваое на пбука за 
вршеое псигурителнп брпкерски рабпти (“Службен весник на Република 
Македпнија” бр. 24/2015), Правилникпт за начин и ппстапка за спрпведуваое на 
стручен испит а вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваое (“Службен 
весник на Република Македпнија” бр. 118/2014) и  Правилникпт  за начин и 
ппстапка за спрпведуваое на стручен испит за вршеое псигурителнп брпкерски 
рабпти (“Службен весник на Република Македпнија” бр. 118/2014). 
 
Надпместпкпт за учествп на пбука и за пплагаое на стручнипт испит за 
застапник пднпснп брпкер е утврден вп Тарифникпт за спдржината и висината 
на надпместпците и давачките штп ги наплатува Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое и рпкпвите за уплата (“Службен весник на РМ” бр.147/2009, 
149/2009, 154/2009, 20/2012, 130/2013, 1/2015 и 22/2016) и истипт изнесува 
7.000 денари за застапник пднпснп 14.000 денари за брпкер. 
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За учествп на пбуката и пплагаое на стручнипт испит за застапник  лицетп треба 
да ги испплнува следните услпви:  

1. да има најмалку среднп пбразпвание; 
2. да гп ппзнава македпнскипт јазик и негпвптп кирилскп писмп; и 
3. да не извршувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп 

друштвп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е птвпрена 
стечајна ппстапка. 

 
За учествп на пбуката и пплагаое на стручнипт испит за брпкер  лицетп треба да 
ги испплнува следните услпви:  

1. да има завршенп четиригпдишнп среднп пбразпвание; 
2. да гп ппзнава македпнскипт јазик и негпвптп кирилскп писмп; и 
3. да не извршувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп 

друштвп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е птвпрена 
стечајна ппстапка. 

 
Сите заинтересирани кандидати, најдпцна дп 9.9.2016 гпдина, мпже да се 
пријават за учествп на пбуката и пплагаое на стручнипт испит за застапник 
пднпснп брпкер сп ппднесуваое на следните дпкументи (сп назнака: Пријава за 
пбука/Бараое за пплагаое на испит) дп Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое (адреса: ул. Васил Главинпв бр. 12, ТЦЦ Плаза, кат 2, Скппје): 

1. Пппплнет пбразец – Пријава за учествп на пбука за застапник/Бараое за 
пплагаое на стручен испит за застапник пднпснп Пријава за учествп на 
пбука за брпкер/Бараое за пплагаое на стручен испит за брпкер 
(дпстапен на интернет-страницата на Агенцијата, www.aso.mk,  или вп 
архивата на Агенцијата);  

2. За испплнуваое на услпвпт лицетп да има најмалку среднп пбразпвание 
пднпснп да има завршенп четиригпдишнп среднп пбразпвание – 
Уверение/Диплпма за завршенп четиригпдишнп среднп пбразпвание (IV 
степен) или ппвиспк степен на пбразпвание, вп пригинал или заверенп 
пд нптар; 

3. За испплнуваое на услпвпт лицетп да гп ппзнава македпнскипт јазик и 
негпвптп кирилскп писмп – дпказ дека лицетп учелп/пплагалп предмет 
македпнски јазик вп текпт на свпетп пбразпвание виднп пд дпставенптп 
Уверение/Диплпма за завршенп среднп пбразпвание или ппвиспк 
степен на пбразпвание (за македпнски државјани); 

4. За испплнуваое на услпвпт лицетп да гп ппзнава македпнскипт јазик и 
негпвптп кирилскп писмп - Пптврда дека лицетп гп ппзнава 
македпнскипт јазик и негпвптп кирилскп писмп, издадена пд сппдветна 
надлежна институција (за  странски државјани); 

5. За испплнуваое на услпвпт лицетп да не извршувалп функција на лице 
сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп друштвп за псигуруваое или другп 
правнп лице над кпе е птвпрена стечајна ппстапка - Изјава дека лицетп 
не извршувалп функција на лице сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти вп 

http://www.aso.mk/undefined/
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друштвп за псигуруваое или другп правнп лице над кпе е птвпрена 
стечајна ппстапка, заверена кај пвластенп лице нптар; и 

6. Дпказ за уплатен надпместпк за учествп на пбука и за пплагаое на 
стручнипт испит за застапник вп псигуруваое пднпснп брпкер.  

 
Дпказпт за уплатен надпместпк треба да ги спдржи следните ппдатпци:  

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Учествп на пбука и пплагаое стручен испит за 
застапник /Учествп на пбука и пплагаое стручен 
испит за брпкер 

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Агенција за супервизија на псигуруваоетп  - Скппје 

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: Стппанска банка АД -Скппје 

СМЕТКА: 200002007041251 

 
Ппдетални инфпрмации за начинпт и ппстапката на спрпведуваое на пбуката и 
стручнипт испит, наставната прпграма, тпчните термини и местптп на 
пдржуваое на пбуките и стручните испити, мпже да се најдат на интернет 
страницата на Агенцијата за супервизија на псигуруваое (www.aso.mk) или на 
телефпнскипт брпј:  02 3254-050. 
 
НАППМЕНА: Пријавите/бараоата за учествп на пбука и пплагаое на стручен 
испит кпи ќе бидат дпставени пп истек на рпкпт за дпставуваое на истите, нема 
да бидат земени предвид. 
  

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ПСИГУРУВАОЕ 

http://www.aso.mk/undefined/

