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1. Име и код на стандардот на занимањето:  

 
Осигурителен застапник 
 

2. Ниво на барања:  
 
IV(четврто) 

 
3. Стручни компетенции 

 планира и организира работа, самостојно и во тим; 

 подготвува работно место и средства за  работа; 

 обезбедува квалитетни услуги и извршени работи; 

 комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 
принципи; 

 познава  и применува  прописи од областа на осигурувањето ; 

 врши пресметка на премии; 

 води евиденција на  осигуреници; 

 контролира  исправност на издадените полиси; 

 архивира полиси и издава докази од евиденцијата за осигурување; 

 прима пријава на штети, изрботува записници и предметот го доставува на 
понатамошна обработка: 

 ликвидира штети; 

 води евиденција на издадени полиси; 

 врши попис на акти  и ги архивира завршените предмети; 

 познава најмалку еден странски јазик и  работа на компјутер; 

 изработува извештаи за работата; 

 користи стручна литература и упатства за квалитетно извршување на работата; 

 применува мерки за лична заштита и заштита на околината. 
 

4. Опис на Стандардот на занимање 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
  

Анализирање, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Планира и 
организира работа, 
самостојно и во тим 

- Планира и подготвува сопствена 
работа; 

- организира сопствена работа за 
соработка во тим; 

-  анализира, организира и 
реализира план за работа; 

- применува законска регулатива 
при вршење на својата работа; 

- собира релевантни информации; 

- чита  документација; 

- познава организација на 
работата во претпријатието. 
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Подготовка за 
работа 

Подготвува 
работно место   

- Подготвува работен простор; 

- контролира функционалност и 
исправност на средствата за 
работа; 

- непосредно ја организира 
работата; 

Оперативни работи Склучува 
осигурување на 
имоти и лица 

 
- Подготвува понуда за 

осигурување во зависност од 
видот, обемот на права, начинот 
на регулирање на правата, 
времето на склучување и др.; 

- известува потенцијални 
осигуреници за  видови 
осигурување со непосреден 
контакт или подготвени писмени 
понуди; 

- доставува рекламен материјал на 
терен; 

- собира понуди и проценува ризик; 
- доставува полиси за осигурување, 

проверува рокови за истекување и 
го обновува осигурувањето по 
негово истекување; 

- известува стари осигуреници за 
измени во условите за 
осигурување; 

- наплатува и уплатува премии од 
осигурување; 

- евидентира осигуреници според 
видот на осигурување и 
реосигурување; 

- подготвува документи во случај на 
спор со осигуреникот. 

 

Евидентира и 
архивира 
документација за 
осигурување и 
реосигурување 

 
- Утврдува  постоење на 

осигурување со увид во 
документација; 

- подготвува полиси за 
осигурување; 

- подготвува пресметки и фактури; 
- води евиденција и  регистар  на 

осигуреници; 
- подготвува и прегледува 

документација според  мапа на 
документи за осигурување по 
осигурници; 
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Подготвува  
пресметки за 
премии и штети за 
ризик 

 
- Проверува исправност на полиси 

и траење на осигурувањето; 
- проверува  вредност на 

осигурените предмети и  износот 
на осигурувањето; 

- изработува пресметка за 
премијата и штетите за ризиците 
според осигурувањето и 
реосигурувањето; 

- проверува  полиси за осигурување 
при исплата на премија во корист 
на трети лица; 

- пресметува премии и штети; 
- изработува комисиски записник за 

настаната штета; собира 
податоци за висина на материјалн 
шштета; 

- изработува преглед за настанати 
штети, наплатени и ненаплатени 
штети и сл. 

- подготвува документи за постапки 
пред надлежни органи. 
 

Ликвидира штети  
- Собира документи за настаната 

штета по било која основа; 
- утврдува одговорност за 

настанување на штетата и 
причини за настанување на 
штетата; 

- утврдува основа за настаната 
штета; 

- проверува полиси и утврдува 
основа за исплата на штетата; 

- склучува спогодба за исплата на 
штетата; 

- води документација  за 
ликвидација на птетита; 

- води статистички податоци за  
разни видови штети. 

Прегледува , 
проверува и 
оперативно 
анализира полиси и  
придружни 
документи 

- Прегледува примена на тарифи 
во полисата за осигурување; 

- прегледува стапка на осигурување 
во полиса според видот, времето 
и осигураниот случај; 

- утврдува неисправности во 
полиси и дава налог за поправка 
на  неточни полиси; 

- подготвува извештаи за 
неисправни полиси. 
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Подготвува 
податоци за 
компјутерска 
обработка 

- Прегледува податоци за  тарифа, 
стапката на осигурување и 
висината на осигураниот износ за 
внесување во компјутер; 

- прегледува излезни податоци и 
споредува со  влезните податоци. 

Прегледува 
евиденција 

- Прегледува полиси за 
понатамошно архивирање; 

- враќа неисправни полиси за 
повторна обработка; 

- подготвува документација за 
изработка  на калкулации. 

 

Комерцијални 
работи 

Подготвува понуди, 
полиси 

- Проучува  документи и ценовници 
за осигурување; 

- подготвува понуди; 

- следи како работи конкуренцијата. 

Административна 
работа 

Подготвува  
документи 

- Пополнува работни документи; 
- изработува извештаи за работата; 
- води евиденција  на осигураници; 
- подготвува и издава полиси  
- води регистар за осигурување 
- врши попис на акти и ги архивира 

завршените предмети 
- поседува техничка и работна 

писменост. 

Обезбедување  
квалитет 

Обезбедува 
квалитетни услуги и 
извршени работи 
 

- Обезбедува квалитетни услуги; 

- применува стандарди за квалитет; 

- применува процедури и методи за 
да се обезбеди рационална 
употреба на енергија, време и 
материјал. 

Применува прописи 
и користи стручна 
литература 

- Чита  правилници и упатства; 

- применува  прописи и законски 
одредби; 

- контролира исправност на полиси. 

Одржување и 
поправка 

 
Проверува, 
прилагодува и 
одржува опрема, 
уреди и средства 
што се користат во 
работата 
 

- Редовно ја прегледува опремата 
уредите и средствата што ги 
користи во работата; 

- применува процедури за 
обезбедување на сервисирање 
или поправка на уредите и 
средствата што ги користи во 
работата. 
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Комуникација Комуницира со 
соработниците и 
клиентите, со 
почитување на 
деловните 
принципи 

- Соработува со соработниците во 
процесот на работата; 

- комуницира со клиентите; 

- поседува работна култура. 

Заштита на 
работната и на 
животната средина 

Применува мерки 
за лична заштита 

- Познава прописи од областа на 
заштита при работа; 

- применува правила за безбедност 
при работа; 

- применува прописи за заштита од 
пожар. 

Применува мерки 
за заштита на 
околината 

- применува прописи за заштита на 
животната средина; 

- применува процедури за 
ракување, складирање и 
отстранување на загадувачите на 
животната средина. 
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
    Стандардот на занимање 
 
5.1. Датум на изработка:  мај, 2013  година  
 
5.2. Институција – носител на изработката: Центар за стручно образование и обука- 
Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје  

2. Наташа Алексов, дипл. маш. инж., АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје 

3. Благоја Јованов, дипл. сообр. инж. 

4. Перо Стефановски, дипл. сообр. инж. 

 

 
 

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 

Стандардот на занимање Осигурителен застапник го донесе Министерството за 
труд и социјална политика со решение бр. 08 – 4720/23 од 11. 05. 2015 година. 


