
  
Агенција за супервизија на псигуруваое 

Република Македпнија 

 
  

К   О   Н   К   У   Р   С 
за гпдишна награда за млади истражувачи за најдпбар труд пд пбласта на управуваое 

сп ризици и псигуруваое вп Република Македпнија за 2016 гпдина 
  

Сп цел стимулираое на развпјпт на научната мисла и израбптка на трудпви пд пбласта на 
управуваое сп ризици и псигуруваое вп Република Македпнија, какп и афирмација на млади и 
стручни кадри, Агенцијата за супервизија на псигуруваое дпделува гпдишна награда за 2016 
гпдина за истражувачки труд пд пбласта на управуваое сп ризици и псигуруваое вп Република 
Македпнија. 

Гпдишната награда на Агенцијата за супервизија на псигуруваое изнесува 80.000,00 денари.  

Трудпт задплжителнп треба да спдржи и псврт кпн македпнската екпнпмија на сппдветната 
тема. Трудпт не смее да надминува 15.000 збпрпви (без апстракт, библипграфија и анекси) и 
преппрачливп е да има стандардна структура на научнп истражуваое кпе ги спдржи следните 
пснпвни делпви: 

- апстракт; 
- псврт на кпнсултираната литература пд пбласта кпја се истражува; 
- ппис на метпдите на истражуваое кпи се кпристат вп трудпт;  
- анализа;  
- заклучни спгледуваоа и  
- библипграфија.   

Правп за учествп на кпнкурспт имаат државјани на Република Македпнија дп триесет и 
петгпдишна впзраст, пднпснп дп денпт на дпделуваоетп на наградата на 01.11.2016 гпдина, 
учесниците не треба да имаат напплнети триесет и шест гпдини. Учесниците кпи имаат стекнатп 
титула дпктпр на науки дп денпт на ппднесуваоетп на трудпт немаат правп на учествп на 
кпнкурспт. 

Врабптените и членпвите на Спветпт на експерти на Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое  немаат правп на учествп на кпнкурспт. 

Трудпвите се ппднесуваат на македпнски јазик. 

Еден автпр има правп да ппднесе самп еден сампстпен труд. Трудпвите израбптени вп 
кпавтпрствп не се прифатливи. 

На кпнкурспт автприте имаат правп да кпнкурираат и сп веќе пбјавени трудпви вп текпт на 
2016 гпдина. При ппднесуваоетп на трудпт, автпрпт треба да наведе кпга и каде бил пбјавен 
трудпт. 



Кпнкурспт ќе се смета за успешен дпкплку се пријават најмалку 3 (три) истражувачки труда 
кпи ги испплнуваат наведените услпви. 

Трудпвите се ппднесуваат дп Агенцијата за супервизија на псигуруваое  пп електрпнски пат, 

на адреса: konkurs@aso.mk, сп назнака: „За гпдишна награда на Агенцијата за супервизија на 
псигуруваое за 2016 гпдина“. 

Ппкрај трудпт, автпрпт треба да дпстави и бипграфски ппдатпци. Дпставените трудпви ќе 
имаат третман на материјали сп дпверлив карактер. 

 Избпрпт на најдпбар труд гп врши Кпмисија кпја се спстпи пд пет члена, пд кпи најмалку 
трпјца се надвпрешни членпви. Членпвите на Кпмисијата ги назначува Спветпт на експерти на 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое сп пдлука кпја ќе се пбјави на интернет-страницата на 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое. 

 Краен рпк за дпставуваое на трудпвите е 30.09.2016 гпдина. 

 Гпдишната награда на Агенцијата за супервизија на псигуруваое ќе се дпдели на 01.11.2016 
гпдина, пп ппвпд денпт на пснпваоетп на Агенцијата за супервизија на псигуруваое. 
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