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Скопје 11.5.2022 година 

 
П О В И К  

за пријавување на интерес за учество на обука и 
полагање на стручен испит потребен за добивање 

дозвола за работа како овластен актуар 
 
Агенцијата за супервизија на осигурување ја информира јавноста дека во 
периодот од септември 2022 година до септември 2024 година планира да 
организира обука и да спроведе стручен испит потребен за добивање на 
дозвола за  овластен актуар (во понатамошниот текст: стручен испит за актуар). 
 
Се повикуваат сите лица кои се заинтересирани и имаат намера да учествуваат 
на обуката и полагање на стручниот испит, најдоцна до 10.6.2022 година до 
Агенцијата за супервизија на осигурување, по електронски пат, да пријават 
интерес за учество на обуката и полагање на стручниот испит1 со доставување на 
Известување за пријавување на интерeс (Прилог 1 од ова Соопштение) на 
следната електронска адреса: contact@aso.mk, marija.kojcevska@aso.mk. 
 
Во продолжение се наведени условите, начинот и постапката за спроведување 
на стручниот испит за актуар: 
 
НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
Наставната програма за спроведување на Стручниот испит за актуар  се состои 
од следните предмети: 

1. Веројатност и статистика; 
2. Финансиска математика; 
3. Стохастичко моделирање; 
4. Економија; 
5. Модели на доживување; 
6. Актуарска математика I; 

                                                             
1 Пријавувањето на интерес  е дел од постапката за спроведување на стручниот испит кој се спроведува 
заради констатирање на потреба од организирање на стручен испит. Со пријавувањето на интерес лицата не 
доставуваат документи потребни за учество ниту плаќаат надоместок за учество на обуката и полагање на 
испитот, меѓутоа лицата кои ќе пријават интерес се должни доколку се организира стручниот испит да се 
пријават за учество на истата . По завршување на фазата на констатирање на потреба, Агенцијата со Оглас 
(Соопштение) на нејзината веб страница и во дневен весник ќе ги повика заинтересираните лица да се 
пријават за учество на обука и полагање на стручен испит, да ги достават сите потребни документи и да платат 
надомест за учество.  
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7. Актуарска математика II; 
8. Управување со инвестиции и средства; 
9. Осигурување на живот; 
10. Неживотно осигурување; 
11. Социјално и пензиско осигурување; 
12. Здравствено осигурување; 
13. Сметководство во осигурувањето; 
14. Регулатива од областа на осигурувањето;и 
15. Професионализам и eтика. 

 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
Стручниот испит за актуар се состои од спроведување на обука (предавања) за 
поединечен предмет од Наставната програма (одреден број на часови на 
предавања распоредени во неколку работни дена) и полагање на испит по 
поединечен предмет од Наставната програма (еден ден предвиден за полагање 
на испит).  
 
Секој кандидат има право да го полага испитот по поединечниот предмет 
најмногу два пати. Кандидатот кој два пати едноподруго не го положил испитот 
од еден предмет, го губи правото да ги полага преостанатите испити, но 
успешно положените испити му се признаваат при следно спроведување на 
стручниот испит. Стручниот испит се смета за положен доколку кандидатот 
успешно ги положил испитите по сите предмети од Наставната програма. 
   
На лицата кои успешно ќе ги положат испитите по сите предмети од Наставната 
програма, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им издаде Уверение за 
положен стручен испит потребен за работа како овластен актуар со кое лицата 
може да аплицираат за добивање на дозвола за работа како овластен актуар 
согласно Законот за супервизија на осигурување. 
 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
Обуката и стручниот испит за актуар ќе ја спроведуваат едукатори (предавачи) 
ангажирани од страна на Агенцијата.  
 
За едукатор ќе биде ангажирано лице кое има завршено трет циклус – 
докторски студии од соодветната област за која спроведува предавање и/или 
лице кое е признат стручњак од праксата, од земјата или од странство и кое има 
работно искуство од најмалку десет години од соодветната област за која 
спроведува предавање.  
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Стручниот испит ќе се спроведува он-лајн со користење на соодветна интернет 
платформа. 
 
Јазикот на предавањата (обуката) и материјалите за учење ќе бидат на: 
македонски, хрватски, босански, српски, црногорски или англиски јазик. 
 
 
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ 
Точните термини и деталниот распоред на предавањата во рамки на обуката 
како и точните термини и деталниот распоред за одржување на испитите ќе 
бидат објавени на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на 
осигурување пред отпочнување на обуката односно испитот по секој 
поединечен предмет. 
 
 
НАДОМЕСТОК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
За учество на обуката и полагање на стручниот испит, кандидатите плаќаат 
надоместок во износ утврден во Тарифникот за содржината и висината на 
надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на 
осигурување и роковите за уплата. 
 
Кандидатите кои ќе пријават интерес за учество на обуката и полагање на 
стручниот испит и за кои ќе се утврди дека ги исполнуваат условите, се должни 
да го платат надоместокот најдоцна 15 дена пред денот предвиден за почеток 
на обуката и стручниот испит.  
 
 
ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
Право на учество на обука и полагање на стручен испит има лице кое има 
завршено четиригодишно високо образование VII/1 или кое студирал според 
Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит-трансфер 
систем (ЕКТС). 
 
СООПШТЕНИЕ (ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО) 
Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата веб страна ќе ги извести 
заинтересираните кандидати за организирање на обука и стручен испит како и 
за времето и местото на одржување на обуката и стручниот испит.  
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ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
За посетување на обуката и полагање на стручниот испит заинтересираните 
кандидати до Агенцијата поднесуваат пријава за учество на обука и полагање на 
стручен испит на посебен пропишан образец. Кон пријавата заинтересираните 
кандидати се должни да достават: 

1. Диплома/Уверение за завршено високо образование (во оригинал, или 
заверено од нотар);  

2. Лична карта (пасош – за странски државјани) - на увид и 
3. Доказ за платен надомест за учество на обуката и полагање на испитите. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
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ПРИЛОГ  1 – Образец Пријава актуар 

 
ПРИЈАВА2 

НА ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН 
ИСПИТ ПОТРЕБЕН ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР 

 
1.  Име и презиме  

2. Датум и место на раѓање (од лична карта)  

3. Адреса на живеење (од лична карта)  

5. Контакт телефон (мобилен)  

6. Адреса на електронска пошта (е-маил) на која 
лицето се согласува да биде контактиран во врска 
со пријавата 

 

 
Пријавувам интерес за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за работа 
како овластен актуар кој ќе го спроведе Агенцијата за супервизија на осигурување во 
периодот 2022-2024 година. 
 
Изјавувам дека сум запознаен/а со условите, начинот и постапката за спроведување на 
стручниот испит и подготвен/а сум да го платам надоместокот за учество на обуката и 
полагање на стртучниот испит. 
 
 
Во Скопје на ден ____2022 година                                            
 
 

  
 
 
 
 

                                                             
 


