
 Врз  пснпва  на  член  154-к став (4) пд Закпнпт за супервизија на  псигуруваое 
(„Службен весник на Република Македпнија”  бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 
44/2011, 188/2013 и 43/2014) Спветпт на експерти на Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое дпнесе 
 

 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВП ПДНПС НА ПРПСТПРНИТЕ УСЛПВИ И МАТЕРИЈАЛНП- 
ТЕХНИЧКАТА И ИНФПРМАТИЧКАТА ППРЕМА НА ПРПСТПРИИТЕ ЗА ППЛАГАОЕ НА 

СТРУЧНИПТ ИСПИТ ЗА ВРШЕОЕ ПСИГУРИТЕЛНИ БРПКЕРСКИ РАБПТИ И СТРУЧНИПТ 
ИСПИТ ЗА ВРШЕОЕ НА РАБПТИ НА ЗАСТАПУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕТП  

 

I. OПШТИ ПДРЕДБИ 
Член 1 

Сп пвпј правилник се прппишуваат прпстпрните услпви и материјалнп-техничката и 
инфпрматичката ппрема на прпстприите за пплагаое на стручнипт испит за вршеое 
псигурителни брпкерски рабпти и стручнипт испит за вршеое на рабпти на застапуваое 
вп псигуруваоетп  (вп натампшнипт текст: стручен испит за брпкер и стручен испит за 
застапник) кпи треба да ги испплнува правнптп лице кпе гп спрпведува стручнипт испит за 
брпкер пднпснп стручнипт испит за застапник. 
 

 
Член 2 

(1) Техничките рабпти ппврзани сп прганизираое и спрпведуваое на стручнипт испит за 
брпкер пднпснп стручнипт испит за застапник ги спрпведува ппсебнп правнп лице 
регистриранп вп Централнипт регистар на Република Македпнија. 
 
(2) Правнптп лице пд став (1) на пвпј член гп избира Кпмисијата за спрпведуваое на 
стручнипт испит за брпкер пднпснп Кпмисијата за спрпведуваое на стручнипт испит за 
застапник, фпрмирана пд Спветпт на експерти на Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое. 
  

II. ПРПСТПРНИ УСЛПВИ, МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКА И ИНФПРМАТИЧКА  ППРЕМА НА 
ИСПИТНИПТ ЦЕНТАР 

 
Член 3 

(1) Правнптп лице пд членпт 2 на пвпј правилник, треба вп негпва сппственпст или ппд 
закуп, да ппседува прпстприи и материјалнп-технички капацитети пптребни за вршеое 
на рабптите на прганизираое и спрпведуваое на стручен испит за брпкер и стручен 
испит за застапник . 
 
(2) Вп седиштетп на правнптп лице треба да има две специјалнп ппремени прпстприи сп 
инфпрматичка ппрема, интернет врска, ппрема за снимаое на пплагаоетп и дисплеј за 
пбјавуваое на резултати сп димензии пд минимум 2x2 метри.  
 



(3) Секпја прпстприја пдделнп треба да биде ппремена за минимум 30 кандидати за 
испит.  
(4) Прпстприите треба да бидат пперативни секпј рабптен ден пд ппнеделник дп петпк, пд 
08:00 дп 18:00 часпт.  
 
(5) За време на пплагаоетп на стручнипт испит за брпкер пднпснп стручнипт испит за 
застапник, вп прпстприите треба да бидат присутни пп двајца администратпри 
пбезбедени пд страна на правнптп лице.  
  
 

Член 4 
(1) Правнптп лице треба да ппседува сппдветна инфпрматичка ппрема и спфтверска 
апликација штп пвпзмпжува впсппставуваое и впдеое единствена база на ппдатпци за 
спрпведуваое на стручен испит за брпкер пднпснп стручен испит за застапник, за 
дпкументацијата, за стручната анализа и за стручнипт надзпр на начинпт на спрпведуваое 
на стручнипт испит за брпкер пднпснп стручнипт испит за застапник. 
 
(2) Ппкрај инфпрматичката ппрема и ппсебната спфтверска апликација пд ставпт (1) на пвпј 
член, правнптп лице треба да ппседува и: 

1. пристап за кпристеое на апликацијата на Агенцијата за супервизија на псигуруваое 
за спрпведуваое на електрпнскптп пплагаое на стручен испит за брпкер пднпснп 
стручен испит за застапник;  

2. интернет кпнекција за седиштетп на правнптп лице пд минимум 10мб/с, наменета 
исклучителнп за електрпнскптп пплагаое на стручен испит за брпкер пднпснп 
стручен испит за застапник. 

 
Член 5 

Системпт кпј ќе се кпристи за пплагаое на стручен испит за брпкер пднпснп стручен испит 
за застапник, треба вп целпст да биде вп спгласнпст сп важечките закпнски прпписи сп 
кпи се регулира предметната материја, ппдразбирајќи гп и делпт на испитни сесии вп 
текпт на гпдината. 
 

III. СПФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРПНСКП ППЛАГАОЕ НА СТРУЧНИПТ ИСПИТ ЗА БРПКЕР ПДНПСНП 
СТРУЧНИПТ ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК  

Член 6 
 

(1) Сп спфтверпт за електрпнскп пплагаое стручнипт испит за брпкер пднпснп стручнипт 
испит за застапник треба да бидат ппстигнати следните цели: 

1. Оцена на стручнпст, кпмпетентнпст, прпфесипналнпст и етичнпст на кандидатите за 
пплагаое на стручнипт испит за брпкер пднпснп стручнипт испит за застапник;  и 

2. Ефикаснп, екпнпмичнп и транспарентнп спрпведуваое на стручнипт испит за 
брпкер пднпснп стручнипт испит за застапник. 

 
(2) Спфтверскипт систем за рабпта сп тестпви претставува релаципна база на ппдатпци и 
збир на ппвеќе различни мпдули вп функција на ппд-системи. Секпј пд ппсебните мпдули 
вп рамките на системпт за рабпта сп тестпви треба да пвпзмпжува и реализира негпва 
сппдветна функципналнпст. 



 
(3) Системпт треба да ппддржува симултанп прпцесираое на гплем брпј кприснички 
бараоа, без притпа да ппстпи прекин вп негпвата рабпта.   
(4) Системпт за рабпта сп тестпви треба да е на македпнски јазик и ппддржува латинскп и 
кирилскп писмп.  
 
(5) Спфтверскптп решение треба да пбезбедува гплема сигурнпст, флексибилнпст и 
мпжнпст за надградба вп иднина и да е заштитенп пд надвпрешни упади и мпжнпст за 
нерегуларнпсти при решаваоетп на тестпвите.  
 
(6) Пристапуваоетп дп мпдулите кпи се спставен дел на спфтверскптп решение пд страна 
на кприсници сп сппдветни привилегии треба да се регистрира вп сппдветни лпгпви.  
 
(7) Спфтверскптп решение треба да пвпзмпжува генерираое сигурнпсни извештаи за 
кпристеоетп и пристаппт дп апликацијата врз пснпва на ппвеќе различни параметри. 
 
 

Член 7 
(1) При ппдгптпвка на апликацијата треба да се следат OWASP преппраките за безбеднпст.  
 
(2) За целата кпмуникација треба се кпристат сигурнпсни прптпкпли (минимум SSL). 
 
(3) Кпмплетната сигурнпст на системпт треба да биде пбезбедена на спфтверскп нивп, 
пднпснп пд самипт систем. 
 
(4) Пристаппт дп централнипт сервер треба да е дппплнителнп псигурен сп кпристеое на 
листи за пристап самп пд пдредени лпкации (клиентски рабптни станици). 
 
(5) Пристаппт дп апликацијата треба да е заштитен сп лпзинка. 
 
(6) Пристаппт дп базата врз кпја рабпти апликацијата треба да е заштитен сп лпзинка. 
 
(7) Лпзинките треба да се чуваат на истипт ппдатпчен сервер и да се криптирани.  
 
(8) Апликацијата треба да пбезбедува систем за креираое кприснички прпфили какп 
кпмбинација пд ппзнати привилегии.  
 
(9) Клиентските станици на кпи се пплага стручнипт испит за брпкер пднпснп стручнипт 
испит за застапник не треба да имаат пристап на Интернет и целипт систем треба да е 
пбезбеден пд упади пд надвпр. 
 
(10) Апликацијата треба да пвпзмпжува креираое и ажурираое на лпгпви вп кпи се впди 
евиденција за сите дппплнуваоа и прпмени на ппдатпците сп кпи рабпти самата 
апликација.  
 



(11) За секпја прпмена на апликацијата треба да се впди евиденција, вклучувајќи гп 
времетп кпга е извршена прпмената, какп и ппдатпк за лицетп сп сппдветни привилегии 
кпе ја извршилп прпмената пднпснп дппплнуваоетп. 
 
(12) Апликацијата треба да генерира автпматски безбеднпсни извештаи еднаш месечнп и 
мануелнп ad-hock (пп пптреба) на бараое пд администратпр сп сппдветни привилегии, 
каде штп ќе се евидентира вп кпе време, пд кпја рабптна станица и кпј пристапил дп 
апликацијата, какп и кпи мпдули пд апликацијата биле птвпрени и дп кпј ппдатпк пд 
апликацијата е пристапенп вп случај на ажурираое на ппдатпците вп базата. 
 
(13) Безбеднпсните извештаи и лпгпвите треба да се заштитени пд менуваое и бришеое 
и пристап дп нив да имаат самп администратпри сп сппдветни привилегии. 
 

 
IV. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

Член 8 
 

(1) Овпј правилник влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
весник на Република Македпнија”, а ќе заппчне да се применува пд 09.01.2015 гпдина. 
 
 
 
 
Бр. 0201-526/5                                                         Претседател на Советот на експерти, 
од 18.07.2014 година      д-р Климе Попоски 
С к о п је  
                               
  
 


