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Пол машки | Датум на раѓање 24/07/1978 | Државјанство Република Македонија 

Работно искуство   

[ 

 

Образование и обука   

 

Лични вештини   

 

 

24.10.2018- 

 

 

 

 

 

01.02.2004-24.10.2018 

 

 

 

 

31.07.2002-31.01.2004 

Извршен член на Советот на експерти 
Агенција за супервизија на осигурување 
Донесување подзаконски акти за спроведување на законите во надлежност на АСО, одлучување за: 
издавање и одземање на дозволи, давање или повлекување на согласности, отстранување на 
незаконитости од спроведени супервизии, изрекување на мерки спрема друштвата врз кои согласно закон 
супервизија спроведува Агенцијата. 

 
Самостоен стручен соработник за технички штети  
Триглав осигурување АД Скопје (до 2009 АДО Вардар Скопје)  

Извид, процена, пресметка, основ и ликвидација на сите видови материјални штети, 

Процена на ризик при преземање во осигурување  

 

Агент за осигурување 
АД за осигурување Вардар Скопје 
Изработка на полиси за осигурување неживот 

1998-2001 

 

 

2001 

 

 

1996-1998 

Дипломиран електро инженер  

Електротехнички факултет Скопје (Република Македонија)  

UNIVERSITY OF ROSTOCK (СР Германија) 

Тримесечен студиски престој за изработка на дипломска работа 

 

Електро инженер  

Технички факултет Битола - електро отсек (Република Македонијна) 

Мајчин јазик Македонски јазик  

  

Други јазици РАЗБИРАЊЕ  ЗБОРУВАЊЕ  ПИШУВАЊЕ  

Слушање  Читање  
Вербална 

интеракција  
Вербална продукција   

Англиски јазик Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 

  

Германски јазик А2 А2 А2 А2 А2 

  

 Ниво: A1/A2: Почетник  -  B1/B2: Независен корисник  -  C1/C2: Напреден корисник 
Заедничка европска рамка за референци на јазици 

http://europass.cedefop.europa.eu/mk/resources/european-language-levels-cefr


 

   

 

 

 

 

 
 

 

Комуникациски вештини 

 

 

Организациски/менаџерски 
вештини 

 
Добри комуникациски вештини стекнати низ секојдневната работата со странки во процесот 
на извид, процена и ликвидација на штети и прифаќање во осигурување   
 
Спремност за тимска работа, беспрекорна соработка со колегите во организацијата (околу 
250 вработени), колегите од други компании и брокерски друштва. 

Вештини и знаења поврзани со 
работата 

Одлично владеење со целокупниот процес на обработка на штети. Самостојно решавање на 
просечно по 1000 предмети на штети годишно, без спорови. Вклученост во целокупниот процес 
на осигурување, наплата на премија, порамнување на салда. 

Дигитални вештини САМОПРОЦЕНКА 

Обработка на 
информации 

Комуникација 
Креирање на 

содржини 
Безбедност 

Решавање на 
проблеми 

 
Независен 
корисник 

Независен 
корисник 

Независен 
корисник 

Независен 
корисник 

Независен 
корисник 

 Ниво: Почетник  -  Независен корисник  -  Напреден корисник 
Дигитални вештини - Мрежа за само-оценување 

 Наведете ИКТ сертификати 

 ▪ добро владеење на Office пакетот (обработка на текстови, табеларни пресметки, 
презентациски софтвер) 

▪ добро владеење на AUDATEX, спецјализран софтвер за штети на возила 

  

Возачка дозвола B категорија 

http://europass.cedefop.europa.eu/mk/resources/digital-competences

