
ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ – ЕТИЧКИ КОДЕКС 

За време на траење на Договорот за осигурување и по настанување на осигурениот настан, осигурителниот 
брокер е должен: 

1. неговата обврска завршува со потпишување на Договорот 
  

 

2. укажува помош на осигуреникот и ги следи правните дејства и рокови 
 

3. да го информира АСО, преку друштвото, за спроведување на Договорот 
 

4. го информира друштвото за осигурување за намерите на осигуреникот 
 

5. го следи осигуреникот и внимава да не се случи осигурен настан и отштетно побарување  

 

Во банкоосигурувањето лимитирачките фактори на моделите на „дистрибутивниот аранжман“ и 
„стратегиската алијанса“ се остваруваат преку: 

1. отсуство на стратегиски менаџмент 
  

 

2. удвојување на ресурсите и бизнис системи и лимитирана синергија 
 

3. отсуство на заеднички вложувања 
 

4. отсуство на осигурителни брокерски работи 
 

5. конкуренција со интермедијарите  

 

При изборот на каналот на дистрибуција, посебно влијание има: 

1. одлуката на Управниот Одбор 
  

 

2. forward интеграцијата 
 

3. задоволството на осигуреникот и корисноста од услугата 
 

4. backward интеграцијата 
 

5. анкетите на осигурениците  

 



Во текот на работењето, периодично е потребно: 

1. да се менува Кодексот на етика 
  

 

2. да се проширува Кодексот на етика 
 

3. да се пополни Изјава за усогласеност и гаранција за разбирање на Кодексот на етика 
 

4. да се држат на највисоко ниво потребите на потрошувачите 
 

5. да се одржуваат состаноци на сите вработени на определени места  

 

Кога се одбираат каналите на дистрибуцијата, основно значење има: 

1. преференциите на Управниот одбор на осигурителната компанија 
  

 

2. реализирањето на отштетни побарувања 
 

3. висината на продажните провизии 
 

4. степенот на контрола кој осигурителната компанија сака да го има 
 

5. сложеноста на посредувањето  

 

При креирањето на оптимално дизајниран систем на канали на дистрибуција, важно е да: 

1. да се продадат најголем број полиси по највисока цена (премија) 
  

 

2. изготви анализа на финансиските перформанси на клиентот 
 

3. да се изберат најдобрите интермедијари 
 

4. да се постигнат најниски провизии 
 

5. се стекне оперативна ефикасност и ефективност  

 

Провизијата за вршење осигурителни брокерски работи, се наплаќа од: 



1. од осигурителот и осигуреникот, кога е регулирано со Договорот за осигурително брокерски работи 
  

 

2. единствено од осигуреникот 
 

3. единствено од осигурителот 
 

4. врз основа на проценка и лична одлука на брокерот 
 

5. зависи од висината на провизијата  

 

Осигурителниот брокер е особено должен да: 

1. да се увери дека осигуреникот реално ќе склучи Договор, а не само да се интересира 
  

 

2. да се увери дека осигуреникот нема побарано дополнително барање за понуда од компанијата 
 

3. да се увери дека осигуреникот ја платил провизијата кон брокерот 
 

4. да се увери дека осигуреникот ја платил премијата 
 

5. да се увери дека осигуреникот ги извршил правните дејства во предвидените рокови, како предуслов за 
стекнување и уживање на правата од Договорот за осигурување 

 

 

Лицата кои даваат информации на осигурениците за Договорот за осигурување, при што не вршат 
посредување во договорањето на покритието: 

1. се повремени осигурителни брокери 
  

 

2. не се сметаат за осигурителни брокери, според Закон за супервизија на осигурувањето 
 

3. можат да бидат застапници во осигурување или брокери, по избор 
 

4. имаат специјален статус, согласно одлука на АСО 
 

5. ниедно од наведеното  

 

АСО ќе ја одземе лиценцата за вршење осигурително брокерски работи на лицето кое: 



1. спроведува агресивна продажна политика 
  

 

2. врши екцесивен директен маркетинг 
 

3. одлучува да посредува во прозиводи само на една компанија 
 

4. ги прекрши добрите деловни обичаи и практики на работата 
 

5. во една година, драстично ги намалил своите клиенти  

 

Во својата работа, осигурителниот брокер, земајќи ги во предвид сите можни околности, на клиентот треба 
да му обезбеди: 

1. најевтино покритие 
  

 

2. најсоодветно покритие 
 

3. максимално покритие 
 

4. задолжително, и по можност доброволно покритие 
 

5. интегриран производ и услуга  

 

Доколку во Договорот е предвидено дека брокерот има право на провизија и од осигуреникот, тој се 
стекнува со правото за неа: 

1. кога ќе ја наплати провизијата од осигурителната компанија 
  

 

2. не се стекнува со неа, бидејќи не смее да наплаќа провизија од клиентот 
 

3. веднаш, со влегување во сила на Договорот за осигурување 
 

4. за тоа треба посебна согласност од АСО 
 

5. со посебен Анекс на Договорот со осигуреникот  

 

Остварување на осигурителната брокерска работа е нужна затоа што: 



1. понуда на подобри осигурителни производи 
  

 

2. пониска цена на осигурителните производи 
 

3. клиентите немаат целосни информации и знаење за осигурителните производи и услуги 
 

4. регулаторната политика на АСО за конкурентност 
 

5. клиентите повеќе преферираат независни компании отколку зависни  

 

Осигурителните брокери се должни да ја известуваат АСО, помеѓу другото, и за: 

1. висината на плати на своите вработени 
  

 

2. причините зошто не посредуваат во одредена класа на осигурување 
 

3. за посебната или повисоката провизија која ја наплаќаат од одредена осигурителна компанија 
 

4. за своите деловни таргети за следната година 
 

5. за начинот на промоција на своите услуги  

 

Осигурителното брокерско друштво задолжително мора да води Регистар на: 

1. компании чии производи ги продава 
  

 

2. клиенти кои ги застапува 
 

3. учества во јавни набавки во јавните институции 
 

4. на брокери кои се во работен однос во друштвото 
 

5. Регистар води АСО, а не брокерските друштва  

 

Осигурителното брокерско друштво е должно: 

1. еднаш месечно да достави до АСО Извештај за наплатена и пренесена премија 
 



2. еднаш месечно да достави до АСО Извештај за наплатена и пренесена провизија 
 

3. еднаш на три месеци да достави до АСО Извештај за проценка и за наплатени штети на осигурениците 
 

4. еднаш семестрално да достави до АСО извештај за променит на своето пазарно учество 
 

5. Еднаш годишно да досатви до АСО Извештај за структурата на БПП  

 

Главниот концепт на Кодексот на етика е да: 

1. да ги предвиди сите ситуации каде е можно незаконско деловно и етичко однесување 
  

 

2. ја потврди посветеноста кон законско деловно и етичко однесување 
 

3. да го регулира законското работење на компаниите 
 

4. да биде основа за примена на законите и подзаконските акти 
 

5. да се воведе систем за пријавување на измами  

 

Да се претстават политиките фактички и прецизно, претставува: 

1. определено неетичко дејство 
  

 

2. неопределено етичко дејство 
 

3. заштита од конфликт на интереси 
 

4. етичко правило на однесување 
 

5. целосно излегување во пресрет на потребите на потрошувачите  

 

Определи кое од дејствата е определено неетичко дејство: 

1. почитување на професионалните вредности на Компанијата 
  

 

2. степенот на корпоративни практики 
 



3. намалување на организираниот криминал и корупција 
 

4. откривање на податоци за клиентот во релација со други клиенти 
 

5. држење на висината на премиите на високо ниво  

 

Определи што се разликува од генералните правила на етичко однесување: 

1. да се почитува довербата на клиентите 
  

 

2. да се биде строг и на секој начин да се победи конкуренцијата 
 

3. да се дадат сите можни услуги 
 

4. да се држат на највисоко ниво потребите на потрошувачите 
 

5. непревземање на активности од одмаздичка природа против друго лице  

 

Злоупотреба на компанијата за личен профит, претставува облик на: 

1. непочитување на моралните вредности на осигурениците 
  

 

2. неспроведување на политиките на информациониот менаџмент 
 

3. злоупотреба на средствата на осигурителната компанија 
 

4. конфликт на интереси 
 

5. нарушување на интегритетот на Друштвото  

 

Директниот канал на дистрибуција претставува начин на продажба кој: 

1. мора да привлече внимание на продавачите за да предизвика интерес 
  

 

2. мора да предизвика интерес или купување на услугата за да привлече внимание на купувачите 
 

3. снабдува информации за базите на податоци за идни користења 
 



4. има мали разлики со индиректниот канал на дистрибуција 
 

5. индиректно се спроведува  

 

При изборот на каналот на дистрибуција влијае: 

1. видот на маркетинг понудувачите 
  

 

2. видот на регулативи на супервизорскиот орган(АСО) 
 

3. видот на услуги кои ги нудат компаниите 
 

4. видот на правниот систем 
 

5. видот на развиеност на финансиските стандарди  

 

Осигурителниот брокер е должен да направи анализа на ризикот: 

1. врз основа на поседување најнов софтвер 
  

 

2. врз основа на консултација со посикусните колеги 
 

3. врз основа на стандардите на АСО 
 

4. врз основа на соодветно голем број договори за осигурување достапни на пазарот 
 

5. врз основа на искуство, интуиција и проценка  

 

Користењето на информационите технологии овозможуваат: 

1. промена на преференциите на потрошувачите 
  

 

2. зголемување на информационите и трансакционите трошоци 
 

3. подобра проценка и намалување на ризикот во осигурувањето 
 

4. намалување на конкурентната предност на осигурителите 
 

5. намалување на бројот на вработени лица на долг рок  



 

Која функција на каналите на дистрибуција се дефинира како можност „ Настојување да се постигне 
конкретен договор “: 

1. Плаќање 
  

 

2. Промоција 
 

3. Преземање ризик 
 

4. Нарачување 
 

5. Преговарање  

 

Во Кодексот на етика се истакнува обврската: 

1. да се користи промоција која мора да ја зголеми продажбата на среден рок 
  

 

2. да се користи промоција која е погрешна 
 

3. да се биде субјективен кон клиентите 
 

4. да не се користи промоција за која се знае дека е неточна 
 

5. да се оствари ефикасна политика на наплата на провизиите  

Заштита на средствата на компанијата се реализира преку почитување на принципите на: 

1. аотчетност и транспарентност 
  

 

2. доверливост и приватност 
 

3. стручност и отвореност 
 

4. транспарентност 
 

5. политики на ефективност и менаџмент  

 

Канали на дистрибуција претставуваат систем на: 



1. Управните одбори на осигурителните компании 
 

2. збир на сите осигурителни и брокерски друштва 
 

3. збир на сите друштва за застапување и брокерски друштва 
 

4. поединци и организации кои учествуваат во преносот на производот од понудувачот до крајниот корисник 
 

5. информациски системи и поединци и организации кои учествуваат во преносот на производот од понудувачот 
до крајниот корисник 

 

 

Основната функција на дистрибутивните канали е да овозможи: 

1. да се продадат најголем број полиси по највисока цена (премија) 
 

2. изготви анализа на финансиските перформанси на клиентот 
 

3. да се изберат најдобрите интермедијари 
 

4. обезбеди бараниот производ или услуга, во право време и на право место 
 

5. се стекне оперативна ефикасност и ефективност  

 

Пренос на сопствeноста од една компанија на друга претставува функција на: 

1. правен наслов 
 

2. нарачка 
 

3. преговарање 
 

4. финансирање 
 

5. промоција  

 

Предмет на продажба и купување во осигурувањето претставува: 

1. тарифата за осигурување 
 

2. полисата за осигурување 
 



3. обврската на осигурителната компанија 
 

4. обврската на осигурителните посредници 
 

5. превземање на ризикот на осигуреникот  

 

При изборот на каналите на дистрибуција, значење има улогата на: 

1. правното опкружувањето 
 

2. финансиските, технолошки и човечки ресурси 
 

3. бројот на услугите 
 

4. типовите на услуги кои компаниите ги продаваат 
 

5. идните искуства со разните видови канали  

 

При изборот на оптимално дизајниран систем на услуги е важно да се има одговор на: 

1. Која подгрупа на услуги треба да е достапна на различни сегменти на купувачи 
 

2. нормативите на АСО 
 

3. преференцијата на извршниот директор на компанијата 
 

4. проценка и лична одлука на брокерот 
 

5. висината на провизијата  

 

При изборот на каналите на дистрибуција посебно влијание имаат: 

1. реосигурителни брокери 
 

2. осигурителни агенти 
 

3. внатрешни агенти на компанијата 
 

4. трошоците на каналите и задоволување на потребите на осигурениците 
 

5. оптоварувањето на банкарските службеници  



 

Директниот канал на дистрибуција претставува начин на продажба кој: 

1. снабдува информации за базите на податоци за идни користења 
 

2. е најбрз во склучувањето 
 

3. осигурениците најмногу го посакуваат 
 

4. најквалитетен во услугата 
 

5. ги намалува можните судски процеси  

 

Директниот канал на дистрибуција го користат осигуреници кои: 

1. имаат потреба од план за реосигурително покритие 
 

2. немаат преференции кон посредниците 
 

3. имаат афилијација кон странски осигурителни компании 
 

4. имаат потреба од услуги чија провизија е премногу мала во однос на трудот кој го вложуваат застапниците и  
брокерите  

5. имаат пониски примања и пониска осигурителна култура  

 

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, што не треба задолжително да поседуваат 
осигурителните брокери: 

1. имаат правен однос со комерицијална банка во каналот на банкоосигурување 
 

2. најмалку една година искуство во областа на осигурувањето 
 

3. положен стручен испит за осигурително-брокерски работи 
 

4. познавање на македонскиот јазик 
 

5. работен однос во осигурително-брокерско друштво  

 

Една од главни законски обврски на осигурителниот брокер е: 



1. да се увери дека осигуреникот реално ќе склучи Договор, а не само да се интересира 
 

2. да се увери дека осигуреникот нема побарано дополнително барање за понуда од компанијата 
 

3. да се увери дека осигуреникот ја платил провизијата кон брокерот 
 

4. да се увери дека осигуреникот ја платил премијата 
 

5. да ги штити интересите на осигурениците, што вклучува давање појаснувања и совети на осигурениците за сите  
околности релевантни за нивното одлучување 

 

 

Кон барањето, основачите на осигурително брокерско друштво се должни да поднесат: 

1. Етички Кодекс 
 

2. листа на клиенти 
 

3. потврда дека не се Друштво за застапување 
 

4. изјава дека ќе ги почитуваат сите законски прописи од областа на осигурувањето 
 

5. извори на средства за уплата на капиталот  

 

Осигурителниот брокер може да посредува при склучување на договори за осигурување со странски 
друштва за осигурување: 

1. не смее да посредува со странски друштва за осигурување 
 

2. доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на односниот ризик не може да се изврши во Република 
Македонија  

3. само во случај на реосигурување 
 

4. по посебна одлука на АСО 
 

5. ниедно од наведенот  

 

На националниот пазар на осигурување, помеѓу посредниците, највисоко учество во дистрибуцијата на 
осигурителните производи и услуги имаат: 

1. Друштвата за застапување 
 



2. застапниците во осигурување 
 

3. осигурително брокерски друштва 
 

4. банкоосигурувањето 
 

5. директниот канал на дистрибуција  

 

Во својата работа, осигурителниот брокер е должен: 

1. внимава на ризичниот профил на осигурениците 
 

2. да побара согласност од осигурителната компанија 
 

3. работи со највисоко солвентната компанија 
 

4. го информира друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот да склучи договор за осигурување 
 

5. да го зголемува бројот на своите клиенти  

 

Осигурителниот брокер укажува помош на осигуреникот во текот на важење на договорот за осигурување, 
како пред така и по настанување на осигурениот настан со цел: 

1. да го оствари највисокото покритие 
 

2. да обезбеди дека осигуреникот ги извршил правните дејства во предвидените рокови 
 

3. да ја наплати својата провизија 
 

4. да ги исполни обврските од Етичкиот Кодекс 
 

5. да понуди интегриран производ и услуга  

 

Една од карактеристиките на компанијата која влијае на изборот на каналот на дистрибуција претставува: 

1. знаење кое произлегло од обуките организирани од АСО 
 

2. очекуваното идно искуство 
 

3. субјективноста на Управниот Одбор 
 



4. подзаконските акти на АСО 
 

5. мисијата, целите, плановите, културата на компанијата и маркетинг филозофијата  

 

Осигурителниот брокер има право на провизија од: 

1. осигурителната компанија 
 

2. не смее да наплаќа провизија од клиентот 
 

3. осигурителната компанија и осигуреникот, ако тоа е предвидено со Договорот за осигурување 
 

4. од АСО 
 

5. согласно посебен Анекс на Договорот со осигуреникот  

 

Осигурителните брокери, во своето работење, смеат да извршуваат и активности поврзани со: 

1. реосигурување на осигурителните компании 
 

2. реосигурително-инвестициони активности 
 

3. застапување на странски компании на домашниот пазар 
 

4. инвестиции во продуктивни инвестиции 
 

5. услуги во банкоосигурувањето  

 

Акт на деловната политика на осигурителното брокерско друштво претставува: 

1. начин на комуникација со осигурителната компанија 
 

2. посебни активности, одобрени од АСО, за зголемување на осигурителната култура 
 

3. воведување мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците кои претставуваат 
опасност во животното осигурување  

4. тарифа за извршување на услугите 
 

5. форма на информацискиот систем  

 



Осигурителниот брокер е должен пред склучување на договорот за осигурување, како и при продолжување 
на истиот, на осигуреникот да му ги даде следните информации: 

1. понуда на подобри осигурителни производи 
 

2. информации за пониска цена на осигурителните производи 
 

3. податоци за можност од вонсудска постапка за решавање на спорови меѓу договарачите на осигурувањето 
 

4. регулаторната политика на АСО за конкурентност 
 

5. дали поседува сам или друштвото за застапување во осигурувањето, односно осигурителното брокерско друштво во кое работи, повеќе од 15% 
од акциите со право на глас во друштвото за осигурување со кое се склучува договорот за осигурување 

 

 

Податоците на договарачот на осигурувањето, осигурителниот брокер му ги дава: 

1. само на македонски јазик 
 

2. исклучиво на писмен начин 
 

3. на начин кој е разбирлив за договарачот на осигурувањето 
 

4. на начин со целосна писмена конфирмација од осигуреникот 
 

5. како што самиот брокер ќе одлучи  

 

Во своето работење, осигурителниот брок ер ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие: 

1. согласно финансискиот капацитет на осигуреникот 
 

2. земајќи ги предвид сите околности од значење за ризикот на поединечен случај 
 

3. преку давање на најмалку две понуди 
 

4. врз основа на своето искуство 
 

5. врз основа на желбите на осигуреникот  

 

Осигурителниот брокер, доколку посредува во реализација на отштетните побарувања, е должен: 

1. да спроведе сопствена проценка 
 



2. да ангажира адвокати 
 

3. ги сними ризикот и самата штета 
 

4. соработува со надлежните лица - служби на клиентот за подготовка на доказна документација за основата и 
висината на отштетното побарување  

5. да постапи по барањето на осигурителната компанија  

 

Кодексот на етика не е насочен кон детерминирање на следните етички правила на однесување: 

1. Да се држат на највисоко ниво потребите на потрошувачите 
 

2. Да се почитува довербата на клиентите и никогаш да не се направи нешто со што би се изиграла нивната  
доверба  

3. Да се дадат сите можни услуги кога има потреба од услуги 
 

4. Да не се користи промоција за која се знае дека е неточна и измамничка 
 

5. Еднаш годишно да достави до АСО Извештај за спроведување на етичко однесување  

 

Основниот принцип кој мора да биде запазен за да нема конфликт на интереси е: 

1. да ги предвиди сите ситуации каде е можно незаконско деловно и етичко однесување 
 

2. позицијата во компанијата не треба да биде употребувана за личен профит 
 

3. да се внимава на интегритетот на компанијата 
 

4. да се применат законите и подзаконските акти 
 

5. да се воведе систем за пријавување на измами  

 

За правилно спроведување на кодексот, треба да се следат следните процедури: 

1. прецизна листа на определен неетички дејства 
 

2. дисциплински мерки за почитување 
 

3. заштита од конфликт на интереси 
 



4. откажувања или исклучоци од кодексот 
 

5. целосно излегување во пресрет на потребите на потрошувачите  

 

Определи кое од дејствата е определено неетичко дејство: 

1. почитување на професионалните вредности на Компанијата 
 

2. членот не смее да се впушта во активности со кои би се посрамотило друштвото или бизнисот осигурување и 
управување со ризик  

3. намалување на организираниот криминал и корупција 
 

4. Намерно погрешно претставување на природата или значењето на ознаките на CPCU 
 

5. членот не смее да потфрли во излегувањето во пресрет на потребите на неговиот клиент или претпоставен  

 

Повредување на доверливиот однос што членот го има со неговиот клиент или претпоставен претставува: 

1. неопределено неетичко дејство 
 

2. определено неетичко дејство 
 

3. повреда на интегритет на личноста 
 

4. одмаздничка акција кон клиентот 
 

5. највисока форма на определено неетичко дејство  

 

За одржување на интегритетот на компанијата мора да се запазат следните принципи: 

1. почитување на моралните вредности на осигурениците 
 

2. неспроведување на политиките на информациониот менаџмент 
 

3. злоупотреба на средствата на осигурителната компанија 
 

4. целосна усогласеност со законодавството 
 

5. политики на доверливост и приватност  

 



ПРАШАЊА ЗА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ -ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ  

Која детерминанта го доведува во прашање постоењето на животното осигурување 

1. Степенот на организираност на осигурителните институции 
 

2. Добри и лоши искуства во минатото 
 

3. Висината на националниот доход 
 

4. Развиеноста на социјалното осигурување во земјата 
 

5. Монетарната (не)стабилност  

 

Што е заедничко за откупот и капитализацијата 

1. Нема натамошна уплата на премија 
 

2. Премијата може да се плати на крајот од осигурувањето 
 

3. Осигурената сума е загарантирана 
 

4. Не може да се побараат после изминати 10 години на осигурување 
 

5. Тие се идентична мерка при прекин на осигурувањето  

 

Што од следното не е возможно кај животното осигурување 

1. Исплата на осигурена сума со припишана добивка 
 

2. Надомест на штета на ниво пред загубата 
 

3. Надомест на очекувана финансиска штета 
 

4. Исплата на осигурена сума пред завршување на осигурувањето 
 

5. Прекинување на уплата на премија  

Тежината на ризикот во осигурувањето на живот во прв ред се цени врз основа на староста и 

1. Висината на примањата 
 

2. Здравствената состојба на осигуреното лице 
 



3. Висината на премијата 
 

4. Висината на осигурената сума 
 

5. Откупната вредност  

 

Лицa постари од 65 години може да се осигураат според 

1. Општите услови за осигурување 
 

2. Посебните услови за осигурување со зголемен ризик 
 

3. Не може да се осигураат 
 

4. Законот за Облигациски односи 
 

5. Законот за Супервизија во осигурувањето  

 

Кое од следните видови животно осигурување може да нема штедна компонента 

1. Мешовито 
 

2. Одложена рента 
 

3. Ризико осигурување 
 

4. Осигурување во случај на доживување 
 

5. Осигурување со фиксен рок  

 

Кој од следните видови на осигурување не е со дефиниран рок 

1. Ризико осигурување 
 

2. Кредитно животно осигурување 
 

3. Осигурување во случај на доживување 
 

4. Мешовито осигурување 
 

5. Доживотно осигурување на капитал во случај на смрт  

 



Кога осигурителната рента нема можност за откуп 

1. Кога е привремена 
 

2. Кога не е одложена 
 

3. Кога е одложена 
 

4. Кога е финансиска 
 

5. Сите ренти немаат можност за откуп  

 

Кај кој вид на осигурување на живот исплата на осигурената сума секогаш е на крајот на осигурувањето 

1. Кај ризико осигурувањето 
 

2. Кај осигурувањето на одреден рок (terme fixe) 
 

3. Кај мешовитото осигурување 
 

4. Кај кредитното осигурување 
 

5. Кај осигурувањето на лична привремена неодложена рента  

 

Еднократната премија се нарекува: 

1. Миза 
 

2. Осигурена сума 
 

3. Откупна вредност 
 

4. Капитализирана вредност 
 

5. Математичка резерва  

 

Koj вид на осигурување во развиените држави зазема централно место 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 



3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 

Koj вид на осигурување нуди можност за штедење 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 

Колкав број на осигурени ризици има кај животното осигурување 

1. 1 
 

2. 2 
 

3. 3 
 

4. 5 
 

5. 7  

 

Ако сакаме осигурување кое ќе стумулира инвестиции, би го фаворизирале следниот вид: 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 



Во кој од следните случаи не постои осигурлив интерес за животно осигурување 

1. Осигурување на брачен партнер 
 

2. Осигурување на дете 
 

3. Осигурување на вработено лице од страна на работодавач 
 

4. Осигурување на близок пријател 
 

5. Осигурување на топ менаџмент  

 

Средствата кои се потребни за да се изврши идната обврска на осигурителот се: 

1. Математичка резерва 
 

2. Статистичка резерва 
 

3. Осигурена сума 
 

4. Премија на осигурување 
 

5. Откупна вредност  

 

Каква НЕ може да биде природната премија 

1. Помала од просечната 
 

2. Поголема од просечната 
 

3. Иста со просечната 
 

4. Континуирана во текот на времето 
 

5. Променлива во текот на времето  

 

Како се пресметува веројатноста за смрт во одреден период 

1. Преку таблиците за смртност 
 

2. Преку анкета на осигуреното лице 
 



3. Преку таблиците на витална статистика 
 

4. Преку законот за малите броеви 
 

5. Не може да се пресмета веројатност за смрт во одреден период  

 

Таблиците на смртност се: 

1. Дадени еднаш за секогаш 
 

2. Идентични за која и да било држава 
 

3. Базирани на законот за големите броеви 
 

4. Детерминирани од животните навики на поединецот 
 

5. Неважни кај животното осигурување  

 

Техничката основа за изработка на тарифи за осигурување на живот ја сочинуваат 

1. Таблицата на смртност и таблицата на доживување 
 

2. Таблиците на смртност и предвидувањето на идните вредности 
 

3. Таблиците на смртност и пресметаните каматни стапки 
 

4. Премијата и осигурената сума 
 

5. Осигурената сума и математичката резерва  

 

Кои се двете групи на детерминанти кај животното осигурување 

1. Економско-социјални и штедни 
 

2. Економско-социјални и организациски 
 

3. Економско-социјални и технички 
 

4. Економско-социјални и математички 
 

5. Ризични и штедни  

 



Кај која од следните детерминанти на животното осигурување постои висока и позитивна корелација со 
развојот на истото 

1. Висина на национален доход 
 

2. Степен на вработеност 
 

3. Склоност кон штедење 
 

4. Степен на образование 
 

5. Старост на населението  

 

Кај кој вид на животно осигурување се осигуруваат две лица со една полиса 

1. Индивидуално 
 

2. Заемно 
 

3. Колективно 
 

4. Биномно 
 

5. Терцијарно  

 

Кај кој вид на животно осигурување има осигурено лице и соосигурено лице 

1. Индивидуално 
 

2. Заемно 
 

3. Колективно 
 

4. Биномно 
 

5. Терцијарно  

 

Koj ja утврдува горната граница на висината на осигурената сума кај животното осигурување 

1. Осигурителот 
 



2. Осигуреното лице 
 

3. Договарачот на осигурувањето 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Нема горна граница  

 

Како се утврдува здравствената способност на осигурениот кај осигурувањето без лекарски 

1. Преку одговор на прашања кои се дел од понудата 
 

2. Преку доставување на медицинска документација 
 

3. Преку усна изјава на осигуреното лице 
 

4. Преку увид во лични податоци за осигуреното лице 
 

5. Нема потреба да се утврди здравствена способност  

 

Како се нарекува редуцираната осигурена сума поради престанок на плаќање на премијата што се исплаќа 
на крај од осигурувањето 

1. Премија 
 

2. Откуп 
 

3. Капитализација 
 

4. Реосигурена сума 
 

5. Ануитет  

 

Можноста и начинот на осигурување лица постари од 65 години се уредуваат во 

1. Општите услови за осигурување на живот 
 

2. Посебните услови за осигурување на живот со зголемени ризици 
 

3. Комплексните услови за осигурување на живот 
 



4. Посебен Закон за животно осигурување 
 

5. Нема можност за осигурување на лица кои не се потполно здрави  

 

Кај кој вид на осигурување не може да се бара наплата на премијата по судски пат? 

1. Животно 
 

2. Неживотно 
 

3. Здравствено 
 

4. Имотно 
 

5. Автомобилско  

 

Кредитното животно осигурување во основа е: 

1. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

2. Привремено осигурување во случај на смрт 
 

3. Мешовито осигурување 
 

4. Осигурување во случај на доживување 
 

5. Различен вид на осигурување од сите претходно наведени  

 

Кај кој од следните видови животно осигурување е опфатен ризикот за доживување на одредена старост 

1. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

2. Привремено осигурување во случај на смрт 
 

3. Мешовито осигурување 
 

4. Кредитно животно осигурување 
 

5. Ризико осигурување  

 

Кој од следните видови на осигурување нема утврден рок на траење 



1. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

2. Привремено осигурување во случај на смрт 
 

3. Мешовито осигурување 
 

4. Кредитно животно осигурување 
 

5. Ризико осигурување  

 

Koj производ на животно осигурување се разгледува како да е од два дела: пред почетокот на 
осигурувањето, како осигурување во случај на доживување, и после почетокот на исплатата, како 
неодложена рента 

1. Одложена рента 
 

2. Привремена рента 
 

3. Доживотно осигурување во случај на смрт 
 

4. Привремено осигурување во случај на смрт 
 

5. Мешовито осигурување  

Кај кој вид на откажување кај животното осигурување доаѓа до повлекување на средствата уплатени за 
осигурувањето 

1. Премија 
 

2. Откуп 
 

3. Капитализација 
 

4. Реосигурена сума 
 

5. Ануитет  

 

Која опција кај животното осигурување нуди право на зголемување на осигурената сума 

1. Опција за префрлање 
 

2. Опција за обновување 
 



3. Опција за поништување 
 

4. Опција – осигурителност 
 

5. Опција за повторување  

 

Кои се двете страни на договорот за осигурување кај животното осигурување 

1. Осигурителот и осигуреното лице 
 

2. Осигурителот и корисникот на осигурувањето 
 

3. Осигурителот и договарачот на осигурувањето 
 

4. Договарачот на осигурувањето и осигуреното лице 
 

5. Корисникот на осигурувањето и осигуреното лице  

 

Влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување се разгледува 

1. Преку висината на националниот доход 
 

2. Преку развиеноста на социјалното осигурување 
 

3. Преку монетарната стабилност 
 

4. Преку довербата на осигурениците 
 

5. Преку организираноста на компаниите за животно осигурување  

 

Осигурената сума ја исплаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Фондот за осигурување  

 



Премијата за осигурување ја плаќа: 

1. Осигурителот 
 

2. Договарачот за осигурување 
 

3. Осигуреното лице 
 

4. Корисникот на осигурувањето 
 

5. Фондот за осигурување  

 

Кај животното осигурување лицата кои не се потполно здрави можат да бидат осигурени во согласност со: 

1. Општите услови за осигурување на живот 
 

2. Посебните услови за осигурување на живот со зголемени ризици 
 

3. Комплексните услови за осигурување на живот 
 

4. Посебен Закон за животно осигурување 
 

5. Нема можност за осигурување на лица кои не се потполно здрави  

 

Кој од следните видови на осигурување е со неизвесен ризик? 

1. Осигурување во случај на доживување 
 

2. Неодложена рента 
 

3. Мешовито осигурување 
 

4. Terme fixe 
 

5. Ризико осигурување  

 

Кај ризико осигурувањето кое се користи како покритие за кредит осигурениот износ 

1. Се зголемува 
 

2. Се намалува 
 



3. Останува константен 
 

4. Е поврзан со индексот на пораст на трошоците за живот 
 

5. Нема осигурен износ  

 

Кај капитализацијата доаѓа до: 

1. Престанок на осигурувањето 
 

2. Промена на траењето на осигурувањето 
 

3. Обновување на осигурувањето 
 

4. Престанок на уплата на премија 
 

5. Промена на висината на премијата  

 

Капитализација не се исплаќа ако: 

1. Не се исполнети максималните услови за откуп или капитализација 
 

2. Нема појава на ризичен настан 
 

3. Не е завршено осигурувањето 
 

4. Се работи за осигурување во случај на доживување 
 

5. Се работи за мешовито осигурување  

 

Според што се разликува мешовитото осигурување во однос на осигурувањето на определен рок (terme 
fixe)? 

1. Според типот на осигурување 
 

2. Според траењето на осигурувањето 
 

3. Според начинот на исплата на средствата 
 

4. Според периодот на исплата на средствата 
 

5. Според опциите кои што се дефинирани  



 

Зошто се јавува притисокот на нов производ кај животното осигурување 

1. Поради обврската осигурителот да издвои задолжителна резерва за секој нов осигуреник, а  
уплатената премија  не е доволна за таа резерва 

 

2. Затоа што секој почеток е тежок 
 

3. Затоа што осигурителот е обврзан да вработи одреден број лица за секој нов производ 
 

4. Затоа што мора да понуди опции и гаранции 
 

5. Поради откупните вредности  

 



ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ – НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

При промена на сопственоста на моторното возило: 

1. 
Правата и обврските од договорот на осиурување престануваат; 

 

2. Правата и обврските преминуваат врз новиот сопственик до истекот на периодот на осигурување; 
 

3. Правата и обврските преминуваат врз новиот сопственик максимјум еден месец; 
 

4. Осигурителот одлучува дали ќе преминат правата и оврските на новиот сопственик или договорот ќе престане  
да важи;  

5. Правата и обврските од договорот олстануваат на стариот сопственик до истекот на договорот.  

 

Кај дирекниот лизинг договор сретнуваме: 

1. Три субјекти и два договорни односи и тоа:производирел и лизинг претпријатие и лизинг 
 претпријатие и кориник на доброто  

2. Два субјекти и тоа производител и корисник на доброто 
 

3. Два субјекти производител и лизин претпријатие 
 

4. Два субјети лизинг претпријатие и корисник на доброто 
 

5. Сите претходни се точни.  

 

Шомажно осигурување представува: 

1. Осигурување кај кое договорот за осигурување за осигурување го склучув доверителот, додека осигурителот  
врз основа на договорот за осигурување се обврзу на доверителот да му ја надомести штетат.  

2. Осигурување поради прекин на работа. 
 

3. Осигурување кај кое осигурителот е должен врз основа на договорот за осигурување да надомести определени 
 трошоци на судска постапка во странство.  

4. Надомест на штета кога на осигуреникот му е изречена казна за стореното дело. 
 

5. Ниту едно од наведените  

 

Во неживотното осигурување не спаѓа следната класа на осигурување 



1. осигурување на гаранции 
 

2. здравствено осигурување 
 

3. осигурување на капитал во случај на доживување 
 

4. осигурување на туристичка помош 
 

5. осигурување на правна заштита  

 

Под траен делумен инвалидитет се подразбира: 

1. само намалување на сетилото за мирис и слух 
 

2. загуба на екстремитетите и на сетилото за вид 
 

3. само намалување на функцијата на екстремитетите 
 

4. загуба на екстремитетите 
 

5. намалување на функцијата на екстремитетите и на сетилата за вид, слух и говор  

 

Клаузулата за рехабилитација во доворот за долгорочно здравствено осигурување означува дека во 
периодот на рехабилитација осигуреникот: 

1. не смее да работи, но ќе му биде исплатена плата во целосен износ 
 

2. може да работи само една третина од работното време, ќе добива намален надомест од осигурувањето и 
половина плата од работодавецот  

3. може да работи половина од работното време, ќе добива целосен надомест од осигурувањето и цела плата од 
 работодавецот  

4. може да работи половина од работното време, ќе добива намален надомест од осигурувањето и половина 
 плата од работодавецот  

5. може да работи половина од работното време, ќе добива една половина надомест од осигурувањето и една третина од платата од 
работодавецот  

 

 

Осигурувањето на критични болести како основни состојби ги вклучува: 

1. мозочен удар, кома и глувост 
 



2. мозочен удар, срцев удар и слепило 
 

3. реконструкција на аорта, загуба на екстремитети и изгореници од трет степен 
 

4. срцев удар, мозочен удар и рак 
 

5. кома, слепило и глувост  

 

При карго осигурување, франшизата која значи исклучување од одговорност на осигурителот за 
специфицирани категории на штети се нарекува: 

1. квалитативна франшиза 
 

2. квантитативна франшиза 
 

3. лимитирана франшиза 
 

4. безусловна франшиза 
 

5. веројатна франшиза  

 

Ризикот од пожар е основно осигурување на имот кое ги опфаќа: 

1. само ризиците пожар и експлозија 
 

2. ризиците пожар, експлозија или ризиците од елементарни непогоди 
 

3. ризиците пожар и експлозија, ризици од елементарни непогоди, ризиците демонстрација, пад на авион,  
удар на сопствено или туѓо моторно возило во осигурен објект  

4. само ризиците пожар и земјотрес 
 

5. само ризиците од пожар и демонстрација  

 

При осигурување од земјотрес, не е точно дека земјотресот во основа 

1. може, но не мора да биде покриен како додаток на пожарната полиса 
 

2. не би смеело да е покриен автоматски со пожарната полиса 
 

3. не би смеело да е покриен на обврзна основа со пожарната полиса 
 



4. мора да биде покриен како додаток на пожарната полиса 
 

5. мора да биде покриен со доплата на премија за осигурување  

 

Што не опфаќа осигурувањето на градежни објекти во изградба: 

1. материјална штета на веќе постоечки објект кој се реконструира, адаптира, санира 
 

2. работна и специјална опрема, ангажирани на поединечни инвестиции 
 

3. опрема за изградба/монтажа при изведување на работи 
 

4. нематеријална штета на извршени работи на изградба и монтажа 
 

5. договорена одговорност на изведувачот на работа во гаранцискиот период  

 

Право на надомест по основ на осигурување од автомобилска одговорност има секое лице, освен: 

1. лицето кое управувало со моторното возило со чија употреба е предизвикана незгодата 
 

2. 
лицето кое на нелегален начин присвоило моторно возило, како и соучесникот во нелегално присвојување на  
моторно возило, со чија употреба е предизвикана незгодата, но само ако истото управувало со моторното 
 возило во моментот на настанување на незгодата 

 

3. лицата кои штетата ја претрпеле како резултат на употреба на моторно возило во спортски приредби за кои  
е добиена официјална согласност и на кои е потребно да се постигне максимална брзина  

4. 
лицето кое на нелегален начин присвоило моторно возило, како и соучесникот во нелегално присвојување на 
 моторно возило, со чија употреба е предизвикана незгодата, без разлика дали истото управувало со моторното 
 возило во моментот на настанување на незгодата 

 

5. лицата кои штетата ја претрпеле како резултат на употреба на моторното возило во терористички акт или воени 
 операции дефинирани согласно со Кривичниот закон 

 

 

Ако во текот на траењето на осигурувањето, дојде до промена на сопственикот на моторното возило, 
правата и обврските од договорот за осигурување преминуваат врз новиот сопственик: 

1. во следните два месеци по истекот на тековниот период за осигурување 
 

2. до истекот на тековниот период за осигурување 
 

3. половина година по истекот на тековниот период за осигурување 
 



4. целиот период во кој новиот сопственик ќе го поседува возилото 
 

5. само ако е во роднинска врска со претходниот сопственик  

 

При осигурување од автомобилска одговорност, за незгоди надвор од територијата на Република Северна 
Македонија, овластениот претставник за штети: 

1. мора да е назначен најмалку од две друштва за осигурување 
 

2. мора да е назначен само од едно друштво за осигурување 
 

3. може да е назначен најмногу од две друштва за осигурување 
 

4. може да е назначен најмногу од три друштва за осигурување 
 

5. може да е назначен од едно или од повеќе друштва за осигурување  

 

При незгоди на територијата на Република Северна Македонија, оштетените лица можат да поднесат 
барање за надомест на штета до Службата за надомест на штети доколку: 

1. 
во рок од еден месец од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво  
за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот  
овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

2. 
во рок од три месеци од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво 
 за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот 
 овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

3. 
во рок од десет дена од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво з 
а осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот  
овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

4. 
во рок од половина година од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното 
 друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или  
неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

5. 
во рок од една година од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво  
за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот 
 овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

 

Како штета што е предизвикана со употреба на воздухоплов: 

1. не се смета штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од воздухопловот 
 



2. може да се разгледа штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање и со исфрлање на предмети од воздухопловот 
 

3. може, но не мора да се разгледа и штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање и со исфрлање на предмети од воздухопловот 
 

4. не се смета штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање предмети од воздухопловот 
 

5. се смета и штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од воздухопловот  

 

Кредитното осигурување според подрачјето се класифицира на: 

1. национално и регионално 
 

2. регионално и меѓународно 
 

3. домашно и меѓународно 
 

4. локално и регионално 
 

5. кауциско и кредитно осигурување во лизинг работење  

 

Осигурување кај кое договорот за осигурување го склучува доверителот, додека осигурителот врз основа на 
договорот за осигурување се обрзува на доверителот да му ја надомести штетата која би настанала доколку 
навреме и во целост должникот не го исплати долгот кон него се нарекува: 

1. кауциско кредитно осигурување 
 

2. осигурување на извозни кредити во поширока смисла на зборот 
 

3. осигурување од измама 
 

4. осигурување на извозни кредити во потесна смисла на зборот 
 

5. осигурување на увозни кредити во поширока смисла на зборот  

 

Кредитното осигурување кога едно лице му доверува имот или пари на друго лице, при што лицето на кое 
му бил доверен имотот е потребно истиот да го чува и неоштетен да му го врати се нарекува: 

1. кредитно осигурување во лизинг работење 
 

2. осигурување на доверба 
 



3. гаранциско кредитно осигурување 
 

4. осигурување на лојалност 
 

5. специјално кредитно осигурување  

 

Кредитното осигурување кај кое осигурителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции 
на доверителот дека ќе ја изврши обврската според договорот за кредитирање се нарекува: 

1. осигурување од измама 
 

2. осигурување на домашни кредити 
 

3. осигурување на извозни кредити 
 

4. кауциско кредитно осигурување 
 

5. осигурување на странски кредити  

Кредитните ризици кои се поврзани со целосната или делумната неможност или одбивање на 
извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот се познати 
како: 

1. катастрофални ризици 
 

2. индиректни политички ризици 
 

3. комерцијални ризици 
 

4. директни катастрофални ризици 
 

5. директни политички ризици  

 

Кредитните ризици кои се однесуваат на мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се 
оневозможува извршување на плаќањето се познати како: 

1. индиректни политички ризици 
 

2. директни комерцијални ризици 
 

3. директни катастрофални ризици 
 

4. директни политички ризици 
 



5. индиректни комерцијални ризици  

 

Кредитните ризици кај кои се работи за штети од многу големи размери и разузнавања предизвикани од 
елементарни непогоди и други стихијни дејства, при што доаѓа до финансиско уништување на должникот, а 
со тоа негово спречување во извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор се 
познати како: 

1. директни извозни ризици 
 

2. катастрофални ризици 
 

3. индиректни извозни ризици 
 

4. индиректни политички ризици 
 

5. директни политички ризици  

 

При осигурување на финансиски загуби, прелиминарната премиска стапка е детерминирана од следните 
фактори: 

1. износот на извоз од претходниот период и пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги 
 исполнуваат условите за осигурување 

 

2. показателот за добивки врз основа на претходен период од шест месеци и планираниот износ на увоз 
 

3. износот на увоз од претходниот период и пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги  
исполнуваат условите за осигурување  

4. 
планираниот износ на извоз (расположлив за осигурување), пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции  
што ги исполнуваат условите за осигурување и показателот на загуби утврден врз основа на искуство од 
 поодделни купувачи 

 

5. показателот за добивки врз основа на претходен период од 12 месеци и предвидениот износ на извоз  

 

При осигурување на финансиски загуби, за да биде договорот за осигурување во согласност со Законот: 

1. за време на договарањето не смее да има измами и не е неопходно разгледување на понудата 
 

2. мора да постои квалификувано прифаќање на понудата и за време на договарањето едната страна може да  
затскрие елементи кои подоцна може да се внесат  

3. мора да постои квалификувано прифаќање на понудата, но таа не мора да се разгледува детално 
 



4. не смее да постојат измами за време на договарањето и понудата не мора целосно да се прифати 
 

5. понудата мора да се разгледа, да постои нејзино квалификувано прифаќање и не се дозволени измами при  
договарањето 

 

 

Кај шомажното осигурување, вкупните информации кои осигуреникот и договарачот мораат да ги разменат 
при склучување на договорот се познати како: 

1. материјални факти 
 

2. морални факти 
 

3. нематеријални факти 
 

4. историски факти 
 

5. искрени факти  

 

При шомажно осигурување, амортизацијата на објектите и опремата: 

1. е во директна врска со остварување на вкупниот приход 
 

2. како трошок не е предмет на Законот за трговски друштва 
 

3. е варијабилен трошок 
 

4. се означува како неосигрлив трошок при работење 
 

5. е фиксен трошок  

 

При осигурување на правна заштита, не е точно дека: 

1. 
осигурителот е должен да надомести определени трошоци на судска постапка во странство, поведена против 
 осигуреникот за прекршок или кривично дело сторено од небрежност, согласно законските прописи на таа 
 држава, што осигуреникот ги направил за време на патувањето и престојот во странство 

 

2. осигурителот ќе изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и заштита 
 и пред изрекување на казна на осигуреникот за стореното дело  

3. осигурителот нема да изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и 
 заштита, доколку во текот на постапката делото се преквалификува во кривично дело сторено со умисла  



4. 
осигурителот нема да изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош  
и заштита, доколку осигуреникот причинил штета управувајќи со возило без овластување од сопственикот,  
без сообраќајна или возачка дозвола 

 

5. 
осигурителот ќе ги надомести трошоците за поведување на судска или друга соодветна постапка во странство, 
 поведена за остварување на правото на осигуреникот за надомест на лична нематеријална штета за телесна 
 повреда што ја претрпел во сообраќајна незгода за време на патувањето и престојот во странство 

 

 

Под несреќен случај, односно незгода се подразбира: 

1. интерно влијание кое се појавува очекувано, во контрола на осигуреникот, како резултат на кој осигуреникот 
 умира, стекнува траен целосен инвалидитет или траен делумен инвалидитет 

 

2. надворешно влијание кое се појавува ночекувано, надвор од контрола на осигуреникот, како резултат на кој  
осигуреникот умира, стекнува траен целосен инвалидитет или траен делумен инвалидитет  

3. нарушувањето на здравјето како последица на изгореници предизвикани од сончеви зраци 
 

4. нарушувањето на здравјето како последица на сончаница 
 

5. интерно влијание кое се појавува неочекувано, во контрола на осигуреникот, како резултат на кој  
осигуреникот стекнува траен делумен инвалидитет 

 

 

Под поимот делумен траен инвалидитет се подразбира: 

1. загуба на екстремитети и на видот, слухот и говорот 
 

2. намалување на функцијата на екстремитетите и на вид, слух и говор 
 

3. намалување на функцијата на бубрезите 
 

4. само загуба на видот 
 

5. само намалување на видот  

 

Кај здравственото осигурување: 

1. осигурувањето трае најмногу една година и нема можност за откажување пред неговиот истек 
 

2. осигурувањето трае најмногу една година и може да се откаже и пред неговиот истек 
 

3. осигурувањето трае од пола година до година и неможе да се откаже пред неговиот истек 
 



4. осигурувањето трае најмалку една година и нема можност за откажување на осигурувањето пред неговиот истек 
 

5. осигурувањето трае од еден до шест месеци и не може да се откаже пред истекот на еден месец  

 

Каренцата е периодот: 

1. кој ги опфаќа деновите од последниот месец на осигурување 
 

2. на првите пет дена од почетокот на осигурувањето 
 

3. пред почетокот на осигурувањето 
 

4. на првите петнаесет дена од почетокот на осигурувањето 
 

5. на просечен број денови на месеците за кој е склучено осигурувањето  

 

Старосната граница кога завршува долгорочното здравствено осигурување најчесто е: 

1. староста за одење во пензија 
 

2. утврдена меѓу 75-80 години 
 

3. утврдена во интервалот 70-75 години 
 

4. утврдена во интервалот 71-74 години 
 

5. годината пред одење во пензија  

 

Кај осигурувањето на пловни објекти осигурителот се обврзува да му ја надомести на осигуреникот штетата 
која ќе настане додека пловниот објект се наоѓа на вода поради: 

1. делумна загуба на пловниот објект до која ќе дојде поради пожар 
 

2. делумна загуба на пловниот објект до која ќе дојде само поради виша сила 
 

3. делумна загуба на пловниот објект до која ќе дојде само поради насукување на пловниот објект 
 

4. потполна загуба или конструктивна потполна загуба на пловниот објект до која ќе дојде поради судир, 
 удар во крајбрежје, мост или друг предмет, насукување, пожар, виша сила или изчезнување на пловниот објект  

5. делумна загуба на пловниот објект до која ќе дојде поради судир, удар во крајбрежје, мост или друг предмет, насукување, пожар, виша сила или 
изчезнување на пловниот објект  

 



 

Поединечната полиса се издава за осигурување: 

1. на секоја одделна пратка, и од случај до случај 
 

2. на определен временски рок кој обично изнесува шест месеци 
 

3. на определен временски рок, кој обично изнесува дванаесет месеци 
 

4. за осигурување на сите пратки на осигуреникот 
 

5. на секоја одделна пратка само за период до три месеци  

 

Генералната полиса се издава: 

1. на секоја одделна пратка, и од случај до случај 
 

2. на определен временски рок кој обично изнесува три месеци 
 

3. на определен временски рок, кој обично изнесува дванаесет месеци 
 

4. за осигурување на половина пратки на осигуреникот 
 

5. на секоја одделна пратка само за период до шест месеци  

 

Како предмет на транспортното осигурување: 

1. мора да се јават и одговорностите на сопствениците на стоката и транспортните права но максимум за период  
до три месеци 

 

2. може да се јават и одговорностите на сопствениците на стоката и транспортните средства 
 

3. никогаш не може да се јават имотните права во поглед на транспортните средства 
 

4. никогаш не може да се јават и одговорностите на сопствениците на стоката и транспортните права 
 

5. може да се јават и одговорностите на сопствениците на стоката и транспортните права, но максимум за период  
до шест месеци 

 

 

Ризиците кои може да влијаат на оштетување на стоката во текот на транспортот може да се поделат на: 



1. манипулативни и други дополнителни ризици 
 

2. елементарни непогоди и пожари 
 

3. основни и делумни транспортни ризици 
 

4. основни транспортни ризици; дополнителни транспортни ризици; штети поради недостатоци и природни 
 својства на стоката и воени и политички ризици  

5. сообраќајни несреќи и разбојништво  

 

Во групата на основни транспортни ризици спаѓа: 

1. манипулативен ризик 
 

2. кражба 
 

3. самозапалување и експлозиви 
 

4. неиспорака 
 

5. оксидација на стоката  

 

Во групата на манипулативни транспортни ризици спаѓаат: 

1. виша сила и пожари 
 

2. ризиците од кршење, пропаѓање или растурање на содржината на пратката при утовар, истовар и претовар  
на стоката  

3. разбојништво 
 

4. пожари 
 

5. сообраќајни несреќи  

 

Во групата на дополнителни транспортни ризици спаѓаат: 

1. кражба и неиспорака; манипулативни ризици и други дополнителни ризици 
 

2. воени и политички ризици 
 



3. пожари 
 

4. сообраќајни несреќи 
 

5. виша сила и елементарни непогоди  

 

Кај осигуреното патување важни се следниве аспекти: 

1. релацијата на патување да е утврдена во самиот договор за осигурување и температурата 
 

2. почетна и крајна точка на патување и температурата 
 

3. времето на патувањето, релацијата на патувањето и почетната и крајната точка на патувањето 
 

4. кумулативно определување на почетна и крајна точка на патувањето 
 

5. географското подрачје на почетната и крајната точка на патувањето  

 

Еден од начините за определување на времетраењето на осигурувањето при превозот на стоката е: 

1. од моментот на утовар на стоката во превозното средство до моментот на напуштање на складот на испраќачот 
 

2. од моментот на прием на складот на испраќачот до моментот на пристигнување на стоката во складот на 
 примачот  

3. од моментот на утовар на пристигнување на стоката во складот на испраќачот до нејзино напуштање од 
 складот на испраќачот  

4. од моментот на напуштање на складот на испраќачот до моментот на пристигнување на стоката во складот  
на примачот  

5. од моментот на напуштање на складот на испраќачот до моментот кога ќе биде истоварена  

 

Под франшиза се подразбира: 

1. процентот на оштетување на целата пратка, за кој не се плаќа надомест на штета 
 

2. апсолутната вредност на оштетување на поединечна пратка за која се плаќа надомест на штета 
 

3. процентот на оштетување на една третина од пратката, за кој не се плаќа надомест на штета 
 

4. процентот на оштетување на целата пратка, за кој се плаќа надомест на штета 
 



5. апсолутната вредност на оштетување на половина вредност на пратката за која се плаќа надомест на штета  

 

Условна франшиза е онаа која: 

1. го определува процентот на оштетувањето до кој штетата се надоместува 
 

2. во секој случај се одбива од целото оштетување 
 

3. во секој случај се додава на половина од оштетувањето 
 

4. во секој случај се одбива од една четвртина од оштетувањето 
 

5. го определува процентот на оштетувањето до кој штетата не се надоместува  

 

Ако во текот на траењето на осигурувањето се промени сопственикот на моторното возило: 

1. правата и обврските од договорот за осигурување преминуваат врз новиот сопственик до истекот на тековниот 
 период на осигурување 

 

2. правата и обврските од договорот за осигурување преминуваат врз стариот сопственик до истекот на  
тековниот период на осигурување  

3. правата и обврските од договорот за осигурување не преминуваат врз новиот сопственик до истекот на 
 тековниот период на осигурување  

4. правата и обврските од договорот за осигурување преминуваат врз стариот сопственик до истекот на шест  
месеци по период на осигурување  

5. правата и обврските од договорот за осигурување не преминуваат врз новиот сопственик до истекот на 
 три месеци по период на осигурување 

 

 

Друштвата за осигурување кои вршат работи на осигурување од автомобилска одговорност се должни да 
назначат овластен претставник за штети во: 

1. организацијата за економска соработка и развој 
 

2. земјите на НАТО 
 

3. земјите членки на Европската Унија 
 

4. земјите на Отворен Балкан 
 

5. во Организацијата на Обединетите Нации  



 

Овластениот претставник за штети може да биде назначен: 

1. од едно или повеќе друштва за осигурување 
 

2. само од едно друштво за осигурување 
 

3. од едно до пет друштва за осигурување 
 

4. минимум од две друштва за осигурување 
 

5. максимум од шест друштва за осигурување  

 

Оштетените лица можат да поднесат барање за надомест на штета до Службата за надомест на штети 
доколку: 

1. 
во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето за надомест на штета до одговорното друштво  
за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или негов  
овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

2. 
во рок од еден месец од денот на поднесувањето на барањето за надомест на штета до одговорното друштво  
за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или негов  
овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

3. 
во рок од пола година од денот на поднесувањето на барањето за надомест на штета до одговорното друштво  
за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или негов 
 овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

4. 
во рок од две работни недели од денот на поднесувањето на барањето за надомест на штета до одговорното 
 друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или  
негов овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

5. 
во рок од една работна недела од денот на поднесувањето на барањето за надомест на штета до одговорното 
 друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или 
 негов овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице 

 

 

Службата за надомест на штети е должна да постапи по барањето за надомест на штета во рок од: 

1. една работна недела од денот на приемот на барањето 
 

2. 10 работни дена сметано од денот на приемот на барањето 
 

3. 15 работни дена сметано од денот на приемот на барањето 
 



4. два месеца од денот на приемот на барањето 
 

5. една година од денот на приемот на барањето  

 

Според подрачјето, кредитното осигурување се класифицира на: 

1. меѓуградско осигурување од измама 
 

2. кауциско или гаранциско национално осигурување 
 

3. домашно и меѓународно 
 

4. меѓуградско и регионално 
 

5. национално и регионално  

 

Ризиците кои се јавуваат кај кредитното осигурување се делат на следниве групи: 

1. домашни и меѓународни финансики ризици 
 

2. комерцијални, политички и воени ризици 
 

3. домашни и регионални катастрофални ризици 
 

4. национални и меѓународни политички ризици 
 

5. комерцијални, политички и катастрофални ризици  

 

Во групата на политички ризици кои се јавуваат кај кредитното осигурување спаѓаат: 

1. директни политички мерки; индиректни политички мерки и неможност на присилна наплата од должникот - 
 јавно правно лице 

 

2. домашни и меѓународни политички мерки 
 

3. домашни и регионални политички мерки 
 

4. директни политички мерки; индиректни политички мерки и неможност за наплата од должникот – физичко 
 лице  

5. директни политички мерки и неможност за наплата од должникот - физичко лице  

 



Придонесите за пензиско осигурување: 

1. секогаш се осигуруваат како фиксни трошоци поради тоа што се издвојуваат средства независно од тоа 
 дали компанијата работи или не 

 

2. се осигуруваат 50% како фиксни, а 50% како варијабилни 
 

3. секогаш се осигуруваат како варијабилни трошоци 
 

4. се осигуруваат 80% како фиксни, а 20% како варијабилни 
 

5. се осигуруваат 75% како фиксни, а 25% како варијабилни  

 

Прелиминарната премиска стапка се пресметува врз основа на однапред дефинирана методологија, при 
што како фактори што ја детерминираат се: 

1. 
планираниот износ на извоз - расположив за осигурување; пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции 
 што ги исполнуваат условите за осигурување и показателот за загуби утврден врз основа на искуството со 
 одделни купувачи 

 

2. обемот и вредноста на стоката 
 

3. вредноста на стоката и показателот на загуби 
 

4. 
актуелниот износ на извоз - расположив за осигурување; просечниот рок на плаќање за сите трансакции што  
ги исполнуваат условите за осигурување и показателот за добивка утврден врз основа на задоволството со  
одделни купувачи 

 

5. 
планираниот износ на увоз - расположив за осигурување; просечниот рок на плаќање за сите трансакции што  
ги исполнуваат условите за осигурување и показателот за загуба утврден врз основа на случајно избрани  
лојални купувачи 

 

 

Штетите кај кредитното осигурување можат да се јават во вид на: 

1. просечна и пондерирана загуба на финансиски средства 
 

2. дефинитивна полугодишна и годишна загуба на финансиски средства 
 

3. дефинитивна шестмесечна и годишна загуба на финансиски имот 
 

4. дефинитивна и привремена загуба на финансиски средства 
 

5. веројантна и дефинитивна загуба на финансиски средства  

 



Директните политички ризици се однесуваат на: 

1. мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои не се однесуваат директно на неговиот имот и 
 деловни активности 

 

2. мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои се однесуваат директно на неговиот имот кога тој  
надминува вредност од 200.000 евра  

3. мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои не се однесуваат директно на неговиот имот 
 и деловни активности  

4. мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се овозможува извршувањето на електронска  
наплата  

5. мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се оневозможува извршувањето на плаќањето  

 

Кауциско или гаранциско кредитно осигурување претставува таков вид осигурување кај кое самиот договор 
за осигурување го склучува: 

1. осигурителот 
 

2. должникот и осигурителот 
 

3. должникот 
 

4. должникот со интермедијар 
 

5. интермедијар  

 



 

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ – ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

Со веројатноста на настанување на неповолното отстапување се мери:  

1. степенот на загуба 
  

 

2. степенот на отстапување 
   

3. степенот на добивка 
   

4. степенот на  ризик 
   

5. степенот на сигурност  

 

Ризиците што потекнуваат од потфрлањето на другите спаѓаат во групата на:  

1. нефинансиски ризици 
  

 

2. чисти ризици 
   

3. посебни ризици 
   

4. фундаментални ризици 
   

5. финансиски ризици  

 

Врз законот на големите броеви се базира:  

1. прецизноста на предвидувањата на осигурителната компанија 
  

 

2. прецизноста на продажбата на осигурителната компанија 
   

3. прецизноста на оперативните трошоци на осигурителната компанија 
   



4. прецизноста на пропагандата на осигурителната компанија 
   

5. прецизноста на висината на добивката на осигурителната компанија  

 

Дистрибуција на веројатноста претставува:  

1. индекс на набљудувана зачестеност на секој можен исход 
  

 

2. индекс на релативна зачестеност на секој можен исход 
   

3. индекс на временска зачестеност на секој можен исход 
   

4. индекс на емпириска зачестеност на секој можен исход 
   

5. индекс на пресметана зачестеност на секој можен исход  

 

Големините на границите за грешка зависат од:  

1. големината на вредностите што го прават просекот и концентрацијата на примерокот 
  

 

2. концентрацијата на вредностите што го прават просекот 
   

3. концентрацијата и големината на примерокот 
   

4. концентрацијата на примерокот и вредностите што го прават просекот 
   

5. концентрацијата на вредностите што го прават просекот и големината на примерокот  

 

Процесот на предвидување на идните штети и идните трошоци, како и нивното распоредување меѓу 
различни групи на осигуреници, претставува:  

1. пресметка на рефундации 
  

 

2. пресметка на загуби 
   



3. пресметка на трошоци 
   

4. пресметка на тарифи 
   

5. пресметка на добивка  

Фирмите за актуарски консалтинг вршат пресметување на тарифите за:  

1. сите осигурителни компании 
  

 

2. домашните осигурителни компании 
   

3. најчесто за помалите осигурителни компании 
   

4. најчесто за големите осигурителни компании 
   

5. странските осигурителни компании  

 

Целта на преземањето на ризикот е:  

1. да се избегне диспропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на вистинските  
загуби со очекуваните 

 

2. 
да се избегне пропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на вистинските загуби 
 со очекуваните 
  

 

3. да се избегне диспропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на загубите  
 

4. да се избегне пропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи изедначување на вистинските загуби  
со очекуваните  

5. да се избегне диспропорционалниот број на лоши ризици и да се овозможи постигнување на неочекуваните 
 загуби 

 

 

Кај неживотното осигурување компаниите имаат обврска за исплата само доколку:  

1. Не настане штета што е предвидена со договорот за осигурување 
  

 



2. Настане штета што не е предвидена со договорот за осигурување 
   

3. Настане штета пред склучување на договорот за осигурување 
   

4. Настане штета после склучување договорот за осигурување 
   

5. Настане штета што е предвидена со договорот за осигурување  

 

Постојат неколку начини за справување со ризикот, и тоа: 

1. издржување, пренесување, споделување или намалување 
   

2. избегнување, пренесување, споделување или намалување 
   

3. избегнување, задржување, пренесување, споделување или намалување 
   

4. избегнување, задржување, пренесување или намалување 
   

5. избегнување, задржување, пренесување или споделување  

 

Ризиците се класифицирани во следниве групи: 

1. финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и реални и шпекулативни  
ризици   

2. финансиски и нефинансиски, статистички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни 
 ризици   

3. финансиски и нефинансиски, статички и динамички, основни и посебни, и чисти и шпекулативни ризици  
 

4. финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и  шпекулативни ризици 
   

5. парични и непарични, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици  

 

Укажувањето на посакуваниот исход кој што е очекуван или на кој се надеваме ги зема предвид: 

1. Индивидуалната  и вкупната изложеност на загуби  
 

2. Индивидуалната и вкупната изложеност на добивки 
   



3. Индивидуалната можност за загуба или добивка 
   

4. Вкупната можност за загуба или добивка 
   

5. Индивидуалната и вкупната изложеност на ризик  

 

Кога некој ќе изјави дека постои ризик во одредена ситуација, тоа значи дека: 

1. постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен 
   

2.  постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде  неповолен  
 

3. постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен 
   

4. постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен 
   

5. непостои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен  

 

Осигурителните компании наплатуваат премија врз основа на: 

1. направените прогнози за штетите 
 

2. пресметаните тарифи  
 

3. одределемиот ризикот  
 

4. продадените полисите  
 

5. проценетите штетите  

 

Причина за штета е: 

1. ризикот 
 

2. хазардот  
 

3. стравот 
 

4. опасноста  
 



5. непријатноста  

 

Законот на големите броеви претставува основа за: 

1. минатото искуство на осигурителната компанија  
 

2. прецизноста на оперативните трошоци на осигурителната компанија 
   

3. прецизноста на продажбата на осигурителната компанија  
 

4. проценката на штетите на осигурителната компанија  
 

5. прецизноста на предвидувањата на осигурителната  компанија  

 

Бруто премијата е: 

1. оптоварување за покривање на оперативните трошоци 
 

2. крајната премија што ја плаќа осигурениот  
 

3. бруто-тарифа  
 

4. сооднос на очекувани загуби  
 

5. чиста тарифа  

 

Проценетите тарифи се користат кога: 

1. тарифата се однесува на сите апликанти со одредени карактеристики  
 

2. не постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се толку различни што е невозможно 
 да се оформи група   

3. се прави споредуање помеѓу позитивностите и негативностите на групата  
 

4. се зема предвид искуството од изминатите загуби  
 

5. постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се многу слични  

 

Апликацијата што содржи изјава на осигурениот претставува: 



1. основен извор на информации на преземачот на ризик 
 

2. извештај од комисијата  
 

3. извор на информации на истражните органи  
 

4. информација од агент или брокер  
 

5. дополнување на инспекцискиот извештај  

 

Во ситуации каде што постои можност за загуба, но исто така и за добивка, станува збор за: 

1. финансиски ризик 
 

2. шпекулативен ризик  
 

3. фундаментален ризик  
 

4. имотен ризик  
 

5. ризик од одговорност  

 

Цената наплатена за секоја единица на заштита или изложеност е: 

1. Премија 
 

2. Полиса  
 

3. Инвестиција  
 

4. Тарифа  
 

5. Трошок  

 

Дистрибуција на веројатноста претставува: 

1. Индексот на релативната застапеност на секој можен исход  
 

2. Индексот на релативната зачестеност на секој можен  исход  
 



3. Индексот на апсолутната зачестеност на секој можен исход 
 

4. Индексот на зачестеноста на одреден исход  
 

5. Индексот на релативната зависност на секој можен исход  

 

Кога ќе се каже дека постои ризик, секогаш мора: 

1. со сигурност да се знае дека ќе настане загуба 
 

2. да има најмалку два можни исходa  
 

3. со сигурност да се знае дека нема да настане загуба  
 

4. да има најмалку три можни исходa  
 

5. со сигурност да се знае дека ќе се стекне добивка  

 

Тарифираните полиси се издаваат на: 

1. подстандардните апликанти 
   

2. лојалните апликанти  
 

3. стандардни апликанти 
   

4. група апликанти 
   

5. индивидуални апликанти  

 

Групната тарифа се применува на: 

1. апликанти коишто имаат одредени разлики 
 

2. апликанти кај кои се зема предвид искуството од изминатите загуби  
 

3. апликанти кај кои се земаат предвид приходите  
 

4. апликанти  коишто имаат одредени карактеристики  
 



5. апликанти кај кои се земаат предвид трошоците  

 

Мултипликација на тарифата со бројот на купени единици на заштита ја одредува: 

1. Полисата 
 

2. Инвестицијата  
 

3. Тарифата  
 

4. Трошокот  
 

5. Премијата  

 

Директната и индиректната загуба односно штета спаѓаат во: 

1. Лични ризици 
 

2. Шпекулативни ризици  
 

3. Имотни  ризици  
 

4. Посебни ризици  
 

5. Финансиски ризици  

 

Степенот на ризик се мери со: 

1. веројатноста на настанување на неповолното  отстапување 
 

2. загубите што се очекува да се случат 
 

3. степенот на отстапување на предвидувањата  
 

4. веројатноста да се оствери помала добивка  
 

5. веројатноста опасноста да е поголема  

 

Прогнозата за бројот на загуби и сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја 
наплаќаат премијата ја прават: 



1. Менаџерите 
 

2. Агентите  
 

3. Актуарите  
 

4. Сметководителите  
 

5. Брокерите  

 

Индексот на релативна зачестеност на секој можен исход се нарекува: 

1.  Дистрибуција на веројатноста 
 

2. Оценка на веројатноста  
 

3. Дисперзија  
 

4. Варијанса 
 

5. Стандардна девијација  

 

Пресметката на тарифите претставува: 

1. Процесот на предвидување на идните приходи и расходи и нивно распоредување меѓу различни групи на  
осигуреници 

 

2. Процесот на предвидување на цените на полисите 
   

3. Процес на предвидување на идните штети и идните трошоци и нивното распоредување меѓу различни групи  
на осигуреници   

4. Процесот на предвидување на бојот на нови осигуреници 
   

5. Процесот на предвидување на промените на условите за осигурување  

 

Цените во осигурувањето се предмет на: 

1. политиката на компанијата 
 



2. владина  регулатива  
 

3. договор со конкуренцијата  
 

4. постојано ревидирање  
 

5. различни ограничувања  

 

За помалите осигурителни компании пресметување на тарифите вршат: 

1. големите осигурителни компании 
 

2. компании со кои имаат склучено договор  
 

3. фирмите  за актуарски консалтинг 
 

4. други осигурителни компании  
 

5. странските осигурителни компании  

 

Иако е комлициран и сложен механизам, осигурувањето има две основни карактеристики: 

1. пренос или поместување на штетите од едно лице на група и споделување на ризикот на еднаква основа меѓу 
 сите членови на групата 

 

2. намалување на ризикот и споделување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата 
   

3. пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и споделување на штетите на еднаква основа меѓу 
 сите членови на  групата  

4. пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и ликвидирање на штетите на еднаква основа меѓу  
сите членови на групата  

5. споделување на ризикот од едно лице на група и поместување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови 
 на групата 

 

 

Стандардната девијавија се пресметува како: 

1. Квадратен корен од дисперзијата  
 

2. Квадратен  корен од варијансата  
 



3. Квадратен корен од дистрибуцијата  
 

4. Кубен корен од дисперзијата  
 

5. Кубен корен од варијансата  

 

Класата на посакувани ризици се состои од: 

1. Лица чии што степен на смртност како група е релативно мал 
 

2. Лица чии што степен на смртност како група е лесно предвидлив  
 

3. Лица чии што степен на смртност како група е поголем од очекуваниот  
 

4. Лица чии што степен на смртност како група е поволен  
 

5. Лица чии што степен на смртност како група  е помал од очекуваниот  

 

Процесот на преземање ризик може да вклучува подселективно или обновливо преземање ризик кога: 

1. Одредена покриеност е поништлива или  обновлива 
 

2. Одредена покриеност не е поништлива или обновлива  
 

3. Одредена покриеност е периодична  
 

4. Одредена покриеност е на повторна проценка  
 

5. Одредена покриеност е откажана  

 

Кога во одредена ситуација постои несигурност за крајниот резултат и постои можност тој да биде 
неповолен, станува збор за: 

1. Постоење опасност 
 

2. Постоење хазард  
 

3. Постоење ризик  
 

4. Постоење расход  
 



5. Постоење загуба  

 

Неодреденоста и загубата се заеднички елементи во дефиницијата за: 

1. Неизвестост 
 

2. Загуба  
 

3. Опасност  
 

4. Ризик  
 

5. Хазард  

 

Во одредена ситуација не постои ризик кога:  

1. Со сигурност може да ја определиме штетата 
 

2. Со сигурност знаеме дека ќе настане штета  
 

3. Со сигурност може да ја предвидеме штетата  
 

4. Со сигурност може да ја пресметаме штетата  
 

5. Со сигурност може да ја пренесеме штетата  

 

Неповолната девијација од посакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме претставува состојба 
во која:  

1. Не постои можност за ризик 
 

2. Постои можност за ризик  
 

3. Постои можност за загуба  
 

4. Не постои можност за загуба  
 

5. Постои можност за хазард  

 

Кога веројатноста за некој настан е помеѓу 0 и 1, тогаш:  



1. Ризикот не постои 
 

2. Ризикот е помал  
 

3. Ризикот не може да се избегне  
 

4. Ризикот е поголем  
 

5. Ризикот може да се избегне  

 

Друштвата за осигурување при пресметувањето на опсегот на грешка прават:  

1. Прогнози на штетите 
 

2. Пресметување на тарифите  
 

3. Наплатување на премијата  
 

4. Определување на ризикот  
 

5. Проценување на штетите  

 

Физичките својства што ја зголемуваат шансата за штета од различни опасности се:  

1. Физички ризици 
 

2. Физички опасности  
 

3. Физички загуби  
 

4. Физички субјекти  
 

5. Физички хазарди  

 

Моралниот хазард е пример за:  

1. Сериозност на загубите 
 

2. Синдром на длабок џеб  
 



3. Зачестеност на загубите  
 

4. Синдром на финансиска загуба  
 

5. Динамички ризик  

 

Ризиците што ги вклучуваат штетите што би настанале дури и да нема промени во економијата се:  

1. Нефинансиски ризици 
 

2. Шпекулативни ризици  
 

3. Имотни ризици  
 

4. Статички ризици  
 

5. Посебни ризици  

 

Индивидуалните настани се вклучени во:  

1. Личните ризици 
 

2. Статичките ризици  
 

3. Финансиските ризици 
   

4. Посебните ризици  
 

5. Шпекулативните ризици  

 

За справување со фундаменталните ризици повеќе одговорност има:  

1. Претпријатието 
  

 

2. Осигурителната компанија 
   

3. Поединецот 
   



4. Општеството 
   

5. Група поединци  

 

Ризикот кој доброволно се прифаќа поради неговата дводимензионална природа, која вклучува и можност 
за добивка е:  

1. чист ризик 
  

 

2. шпекулативен ризик 
   

3. посебен ризик 
   

4. фундаментален ризик 
   

5. финансиски ризик  

 

Свесно или несвесно може да биде:  

1. Задржувањето на ризикот 
 

2. Одбегнувањето со ризикот  
 

3. Одговорноста за штетата  
 

4. Веројатноста за ризикот  
 

5. Тарифирањето на ризикот  

 

Спречувањето на загубата и контрола се начини за:  

1. Намалување на ризикот  
 

2. Елиминирање на ризикот  
 

3. Контрола на ризикот  
 

4. Справување со ризикот  
 



5. Задржување на ризикот  

 

Осигурувањето ја намалува веројатноста за финансиска загуба на индивидуата, но:  

1. Не ја намалува материјалната загуба  
 

2. Не влијае врз веројатноста на случување  
 

3. Не ја елиминира сигурноста дека настанот ќе се случи  
 

4. Не ја намалува несигурноста дали настанот ќе се случи  
 

5. Не влијае врз фрекфенцијата на случување  

 

Полиси со додаден ризик се издаваат на:  

1. стандардни апликанти 
 

2. лојалните апликанти  
 

3. група апликанти  
 

4. индивидуални апликанти  
 

5. подстандардните апликанти  

 

За апликанти коишто имаат одредени заеднички карактеристики се применува:  

1. Проценета тарифа 
 

2. Индивидуална тарифа  
 

3. Споредбена тарифа  
 

4. Тарифа врз база на искуство  
 

5. Групна тарифа  

 

Имотните ризици вклучуваат два различни типа на загуба:  



1. Директна и индиректна 
 

2. Фундаментална и посебна  
 

3. Финансиска и чиста  
 

4. Нефинансиска и шпекулативна  
 

5. Одговорна и неодговорна  

 

Цената по единица на осигурување е:  

1. Осигурителна полиса 
 

2. Осигурителна загуба 
   

3. Осигурителна тарифа  
 

4. Осигурителна премија  
 

5. Осигурителна добивка  

 

Концентрацијата на вредностите што го прават просекот и големината на примерокот ја одредуваат:  

1. Големината на границите за грешка 
 

2. Големината на остварениот приход  
 

3. Големината на трошоците  
 

4. Големината на тарифите  
 

5. Големината на премијата  

 

Предмет на владина регулатива во осигурувањето се:  

1. Тарифите  
 

2. Полисите  
 



3. Премијата  
 

4. Трошоците  
 

5. Цените  

 

Предвидувањето на идните штети и идните трошоци, како и нивното распоредување меѓу различни групи 
на осигуреници претставува:  

1. Пресметка на премијата 
 

2. Пресметка на трошоците  
 

3. Пресметка на цените  
 

4. Пресметка на тарифите  
 

5. Пресметка на полисите  

 

Осигурениците без рестрикција во полисите за кои не се бараат повисоки тарифи претставуваат:  

1. Стандардни ризици 
  

 

2. Искуствени ризици 
   

3. Подстандардни ризици 
   

4. Споредбени ризици 
   

5. Рестриктивни ризици  

 

Селектирањето и класификацијата на изложеностите претставува процес на:  

1. Пресметка на тарифите 
 

2. Преземање ризик  
 

3. Проценка на трошоците  
 



4. Пресметка на премиите  
 

5. Предвидување на ризикот  

 

Лицето што ја проценува штетата, ја испитува одговорноста и висината на исплатата се нарекува:  

1. Превземач 
 

2. Актуар 
 

3. Брокер  
 

4. Застапник  
 

5. Проценувач  

 

Основен извор на информации на преземачот на ризик е:  

1. Услужниот записник 
 

2. Апликацијата  
 

3. Пријавата  
 

4. Договорот  
 

5. Полисата  

 

Индексот на релативната зачестеност на секој можен исход претставува:  

1. Дистрибуција на веројатноста 
 

2. Дисперзија  
 

3. Стандардна девијација  
 

4. Нормална дистрибуција  
 

5. Варијанса  

 

Актуарите ја прават прогнозата за:  



1. Големината на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават 
 

2. Структурата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават  
 

3. Бројот на загуби на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават 
   

4. Сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават  
 

5. Бројот на загуби и сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја  
прават 

 

 

Чистата премија претставува:  

1. делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти 
 

2. делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари  
 

3. делот од премијата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари  
 

4. делот од премијата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти  
 

5. делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од полисите кога е изразен во пари  

 

Фирмите за актуарски консалтинг вршат пресметување на тарифите за:  

1. големите осигурителни компании 
 

2. компании со кои имаат склучено договор  
 

3. помалите осигурителни компании  
 

4. други консалтинг компании 
 

5. странските осигурителни компании  

 



ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ – ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

Осигурување на тонтина (здружение на рентиери), е: 

1. капитализирани влогови и дистрибуција на средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак  
помеѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица. 

 

2. 
 осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на тоа  
да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак помеѓу 
 корисниците на осигурувањето на починатите лица.  

 

3. 
 осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови, или пак помеѓу 
 корисниците на осигурувањето на починатите лица. 
  

 

4. 
 осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на тоа  
да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, 
  

 

5.  осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови.  

 

АСО ќе го отфрли приговорот доколку: 

1.  не ја содржи потребната документацијата; не е придружен со соодветни факти и доказна документација; не е  
поднесен во определениот рок, 

 

2. 
 не ја содржи потребната документацијата; не е придружен со соодветни факти и доказна документација;  
не е поднесен во определениот рок, и не е поднесен од страна на овластено лице 
  

 

3. 
 не е придружен со соодветни факти и доказна документација; не е поднесен во определениот рок, и не е  
поднесен од страна на овластено лице 
  

 

4. 
 не ја содржи потребната документацијата; не е поднесен во определениот рок, и не е поднесен од страна на 
 овластено лице 
  

 

5.  не е поднесен во определениот рок  

 

Најмалку 10% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за 
осигурување е: 

1. Квалификувано учество во законска смисла претставува директно или  индиректно поседување 
 

2. Учество во законска смисла претставува индиректно поседување 
 



3. Квалификувано учество во законска смисла претставува директно поседување 
 

4. Комерцијално поседување 
 

5. некомерцијално поседување  

 

Статутот на АСО служи: 

1. за управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во  
АСО како и други прашања од значење за работењето на АСО 

 

2. за уредување на внатрешната организација, управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти, 
 начинот и условите за вработување во АСО како и други прашања од значење за работењето на  АСО  

3. за уредување на внатрешната организација, постапките за донесување на акти, начинот и условите за 
 вработување во АСО како и други прашања од значење за работењето на АСО  

4. за уредување на внатрешната организација, управувањето и раководењето, начинот и условите за вработување  
во АСО како и други прашања од значење за работењето на АСО  

5. за уредување на внатрешната организација, управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти,  
како и други прашања од значење за работењето на АСО 

 

 

Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија,именува и 
разрешува: 

1. Претседател и 4 членови на Советот на експерти на АСО 
 

2. Претседател и 2 членови на Советот на експерти на АСО 
   

3. Претседател и 6 членови на Советот на експерти на АСО 
   

4. Претседател и 8 членови на Советот на експерти на АСО 
   

5. Претседател и 10 членови на Советот на експерти на АСО  

 

Друштво за осигурување со седиште во Република Македонија под условите утврдени со Законот за 
супервизија на осигурувањето и со Законот за трговските друштва.се основа како: 

1. командитно друштво 
 



2. акционерско друштво  
 

3.  друштво со ограничена одговорност  
 

4. командитно друштво со акции  
 

5. јавно друштво  

 

Работи на осигурување се: 

1. Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и склучување и исполнување на договори за 
 соосигурување 

 

2. Склучување и исполнување на договори за неживотно осигурување и склучување и исполнување на договори  
за соосигурување  

3. Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и  
исполнување на договори за  соосигурување  

4. склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и  
исполнување на договори за реосигурување  

5. склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување  

 

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи 
на: 

1. пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што  тоне или се лизга  
 

2.  пожар, експлозија, земјиште што тоне или се лизга  
 

3. експлозија, луња, пожар  
 

4. пожар, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга  
 

5.  пожар, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.  

 

Друштвото за осигурување може да се основа како: 

1. друштво за реосигурување; друштво за осигурување и реосигурување 
 

2. друштво за осигурување, друштво за реосигурување; друштво за  осигурување и реосигурување 
 



3. друштво за осигурување; друштво за осигурување и реосигурување 
 

4. друштво за осигурување и реосигурување 
 

5. друштво за осигурување; друштво за реосигурување, друштво за соосигурување  

 

За член на орган на управување може да се именува лице кое ги исполнува следниве услови: 

1. 

да има соодветна стручна подготовка и искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за 
 исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 3 години работно искуство на раководни места  
во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или друга 
 финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава 
 прописите од областа на  осигурувањето; 

 

2. 

да има искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има  
високо образование и најмалку 5 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување,  
односно 6 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен  
обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на  
осигурувањето; 

 

3. 

да има соодветна стручна подготовка, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и 
 најмалку 4 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно  
искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како  
друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето. 

 

4. 

да има соодветна стручна подготовка и искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за  
исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 2 години работно искуство на раководни места  
во друштво за осигурување, односно 3 години работно искуство на раководни места во банка или друга 
 финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување 

 

5. 

да има искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има 
 високо образование и најмалку 5 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, 
 односно 3 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од  
сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето 

 

 

Во текот на периодот на важење на договорот за осигурување, друштвото за осигурување, осигурителното 
брокерско друштво, друштвото за застапување во осигурувањето или застапникот во осигурувањето се 
должни да го известат осигуреникот за: 

1. 
промена на назив, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која бил склучен  
договорот за осигурување; и промена на претходно напоменатите податоци, доколку тие промени настанале 
 како резултат на измена на некои прописи; 

 

2. 
промена на правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која бил  
склучен договорот за осигурување; и промена на претходно напоменатите податоци, доколку тие промени 
 настанале како резултат на измена на некои прописи; 

 



3. 
 промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која 
 бил склучен договорот за осигурување; и промена на претходно напоменатите податоци, доколку тие промени 
 настанале како резултат на измена на некои прописи; 

 

4. промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која 
 бил склучен договорот за осигурување.  

5. промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку  
која бил склучен договорот за осигурување 

 

Агенција за супервизија на осигурување се основа како: 

1. самостојно тело, со јавни овластувања утврдени со закон 
 

2. самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања  утврдени со закон 
 

3. државен орган 
 

4. независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон 
 

5. самостојно и независно регулаторно тело  

 

Агенцијата за супервизија на осигурување за уредување на внатрешната организација, управувањето и 
раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Агенцијата како и 
други прашања од значење за работењето на Агенцијата донесува: 

1. Правилник 
 

2. Упатство 
 

3. Статут 
 

4. Програма 
 

5. Наредба  

 

Со Законот за супервизија на осигурувањето се уредуваат: 

1. 

 условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување 
, работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и 
 престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, 
 осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и  
работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 



2. 

работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и 
 престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување 
, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и  
работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување 

 

3. 

условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување,  
осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва 
 за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните брокерски друштва и  
друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на  
осигурување 

 

4. 

условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, 
 работи на застапување во осигурувањето, основање, работење, супервизија и престанок со работа на 
 трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните 
 брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на  
Агенцијата за супервизија на осигурување 

 

5. условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување,  
работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи 

 

 

Три од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се? 

1. Закон за облигации, Закон за супервизија, Закон за трговија 
 

2. Закон за супервизија на осигурување, Закон за задолжително осигурување во сообраќајот, Закон за  
облигационите  односи  

3. Закон за осигурување, Закон за социјална заштита, Закон за сообраќајот 
 

4. Закон за супервизија на осигурување, Закон за задолжително осигурување во сообраќајот, Закон за сопственост 
 

5. Закон за супервизија на осигурување, Закон за облгиационите односи, Закон за акцизите  

 

Четири од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се? 

1. Закон за облигации, закон за сообраќајот, закон за осигурување, закон за трговија 
 

2. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, закон за надворешна трговија, закон за работни односи,  
закон за ревизија  

3. Закон за супервизија, закон за сопственост, закон за социјална заштита, закон за задолжително осигурување 
 

4. Закон за денационализација, закон за даноците на имот, закон за договорен налог, закон за лизинг 
 

5. Закон за супервизија на осигурување, закон за трговските друштва, закон за облигационите односи, закон за 
 задолжително осигурување  во сообраќајот 

 

 



Во друштвата за осигурување основани согласно со Законот за супервизија на осигурувањето се осигуруваат: 

1. Правните лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ 
 

2. Физичките лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ 
 

3. Правните лица и физичките лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ 
 

4. Правните лица и физичките лица во РМ 
 

5. Компаниите и граѓаните во РМ  

 

Осигурувањето на стока во превоз-карго ги покрива 

1. Штетите или губиток на стока во превоз 
 

2. Штетите настанати на речни или езерски пловни објекти 
 

3. . Штетите настанати на воздухоплови 
 

4. Штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот  на транспортот 
 

5. Штетите на багажот, без оглед на видот на транспортот  

 

Осигурување на правна заштита ги покрива 

1. Трошоците на клиентите 
 

2. Трошоците на адвокатите 
 

3. Трошоците  за судски спорови 
 

4. Трошоците на постапката 
 

5. Трошоците на осигурителните компании  

 

Осигурување на гаранции ги покрива и директно или индиректно гарантира 

1. за исполнувањето на обврските на доверителите 
 

2. за исполнувањето на обврските на компаниите 
 



3. за исполнувањето на обврските на физичките лица 
 

4. за исполнувањето на обврските на правните лица 
 

5. за исполнувањето на  обврските на должниците  

 

Странско друштво за осигурување, во смисла на законот се смета: 

1. правно лице со основано на територијата на странска земја 
 

2. физичко лице со постојано место на живеење на територијата на странска земја 
 

3. друштво за осигурување на територијата на некоја странска земја 
 

4. друштво за осигурување на територијата на некоја странска земја, или физичко лице со постојано место на 
 живеење на територијата на  странска земја  

5. копманија основана во странство  

 

Акционерскиот капитал на друштвото за осигурување треба да биде најмалку во висина на гарантниот фонд 
на друштвото за осигурување, кој не смее да биде понизок од: 

1. 2.500.000 € ако друштвото врши работи на реосигурување 
 

2. 3.500.000 € ако друштвото врши работи на реосигурување 
 

3. 4.200.000 € ако друштвото врши работи на реосигурување 
 

4. 4.000.000 € ако друштвото врши работи на реосигурување 
 

5. 4.500.000 € ако друштвото врши работи на реосигурување  

 

Договорот за осигурување 

1. смее да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување 
 

2.  не смее да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување 
 

3. по избор на странките може да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат  
договорите за осигурување  

4. не смее да се склучи во писмена форма 
 



5. не смее да се склучи во усмена форма  

 

Друштвото за осигурување е должно да работи на начин кој ќе овозможи 

1. не мора во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да ги покрива сите 
 свои обврски - солвентност 

 

2. во секое време редовно да ги покрива сите свои обврски - солвентност 
 

3. во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност 
 

4. во секое време да ги подмири достасаните долгови-солвентност, како и редовно да ги покрива сите свои  
обврски - ликвидност  

5. во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да ги покрива сите свои  
 обврски - солвентност 

 

Агенцијата за супервизија на осигурувањето за својата работа одговара пред Собранието на Република 
Македонија и нејзиното 

1. седиште е во Скопје, со Подрачни единици низ цела РМ 
 

2. седиште е во Битола 
 

3. седиште е во Тетово 
 

4. седиште е во Скопје 
 

5. седиште е во Куманово  

 

Агенцијата за супервизија на осигурување во рамките на своите надлежности и овластувања се грижи за 

1. законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување 
 

2. законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел 
заштита на правата на сопствениците и корисниците на  осигурување  

3. законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел 
заштита на правата на корисниците на осигурување  

4. законито функционирање на пазарот на осигурување со цел 
заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурување  

5. ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел 
заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурување 

 



 

Советот на експерти на Агенцијата: 

1. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување 
 

2. донесува годишни извештаи за работењето на Агенцијата 
 

3. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и годишни извештаи за  работењето на Агенцијата 
 

4. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и двегодишни извештаи за работењето на 
 Агенцијата  

5. донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и тригодишни извештаи за работењето на  
Агенцијата 

 

 

Како една од класите на осигурување е и осигурувањето на туристичка помош, и таа се однесува 

1. за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното 
 место  на живеење 

 

2. за лица кои се соочуваат со проблеми при патување 
 

3. за лица кои се соочуваат со проблеми при отсуство од дома или од постојаното место на живеење 
 

4. за лица кои се соочуваат со проблеми при крстарење 
 

5. за лица кои се соочуваат со проблеми при патување со авион  

 

Друштво за осигурување со седиште во Република Македонија под условите утврдени со Законот за 
супервизија на осигурувањето и со Законот за трговските друштва.се основа како: 

1. командитно друштво; 
 

2. акционерско друштво; 
 

3. друштво со ограничена одговорност; 
 

4. командитно друштво со акции. 
 

5. јавно друштво  

 

Работи на осигурување се: 



1. Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и склучување и исполнување на договори за  
соосигурување; 

 

2. Склучување и исполнување на договори за неживотно осигурување и склучување и исполнување на договори  
за соосигурување;  

3. Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и  
исполнување на договори за соосигурување;  

4. склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување 
 и исполнување на договори за реосигурување  

5. склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување  

 

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи 
на: 

1. . пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга; 
 

2. пожар, експлозија, земјиште што тоне или се лизга; 
 

3. експлозија, луња, пожар 
 

4. пожар, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга; 
 

5. пожар, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.  

 

Друштвото за осигурување може да се основа како: 

1. друштво за реосигурување; друштво за осигурување и реосигурување; 
 

2. друштво за осигурување, друштво за реосигурување; друштво за осигурување и реосигурување; 
 

3. друштво за осигурување; друштво за осигурување и реосигурување; 
 

4. друштво за осигурување и реосигурување; 
 

5. друштво за осигурување; друштво за реосигурување, друштво за соосигурување. 
 

 

Акционерскиот капитал на друштвото за осигурување треба да биде најмалку во висина на гарантниот фонд 
на друштвото за осигурување, кој не смее да биде понизок од: 



1. 2.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на  
неживотно осигурување; 

 

2. 3.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на 
 неживотно осигурување;  

3. 4.500.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на  
неживотно осигурување;  

4. 3.500.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на  
неживотно осигурување;  

5. 1.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на  
неживотно осигурување 

 

 

Квалификувано учество во законска смисла претставува директно или индиректно поседување на: 

1. најмалку 20% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување; 
 

2. . најмалку 10% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување; 
 

3. најмалку 15% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување; 
 

4. најмалку 25% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување. 
 

5. најмалку 12% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување  

 

За член на орган на управување може да се именува лице кое ги исполнува следниве услови 

1. 

да има соодветна стручна подготовка и искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за  
исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 3 години работно искуство на раководни места 
 во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или друга  
финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава 
 прописите од областа на  осигурувањето; 

 

2. 

да има искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има  
високо образование и најмалку 5 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување,  
односно 6 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од 
 сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на о 
сигурувањето; 

 

3. 

да има соодветна стручна подготовка, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и 
 најмалку 4 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно 
 искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како  
друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето 

 



4. 

да има соодветна стручна подготовка и искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за 
 исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 2 години работно искуство на раководни места  
во друштво за осигурување, односно 3 години работно искуство на раководни места во банка или друга  
финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување 

 

5. 

да има искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има  
високо образование и најмалку 5 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, 
 односно 3 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен  
обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на  
осигурувањето; 

 

 

Агенцијата за супервизија на осигурување ќе донесе решение за повлекување на согласност за вршење на 
функција член на орган на управување на друштво за осигурување доколку: 

1. согласноста е добиена со наведување на невистинити податоци; работењето на членот на органот на управување 
 не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување; 

 

2. 

работењето на членот на органот на управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за  
одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување, како и известување 
 до надзорниот  орган доколку е загрозена ликвидноста или солвентноста на друштвото; како и кога лицето 
 повеќе не ги  исполнува условите кои треба да ги исполнува за да може да биде именувано за член на орган на  
управување; 

 

3. 

согласноста е добиена со наведување на невистинити податоци; работењето на членот на органот на 
 управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на 
 управување на друштвото за осигурување, како и известување до надзорниот орган доколку е загрозена 
 ликвидноста или солвентноста на друштвото; 

 

4. 

согласноста е добиена со наведување на невистинити податоци; работењето на членот на органот на 
 управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на  
управување на друштвото за осигурување, како и известување до надзорниот орган доколку е загрозена 
 ликвидноста или солвентноста на друштвото; како и кога лицето повеќе не ги исполнува условите кои треба 
 да ги исполнува за да може да биде именувано за член на орган на управување. 

 

5. 

согласноста е добиена со наведување на невистинити податоци; работењето на членот на органот на  
управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот  
на управување на друштвото за осигурување, како и кога лицето повеќе не ги исполнува условите кои треба  
да ги исполнува за да може да биде именувано за член на орган на управување. 

 

 

Во текот на периодот на важење на договорот за осигурување, друштвото за осигурување, осигурителното 
брокерско друштво, друштвото за застапување во осигурувањето или застапникот во осигурувањето се 
должни да го известат осигуреникот за: 

1. 
промена на назив, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која бил склучен 
 договорот за осигурување; и промена на претходно напоменатите податоци, доколку тие промени настанале 
 како резултат на измена на некои прописи; 

 



2. 
промена на правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која бил 
 склучен договорот за осигурување; и промена на претходно напоменатите податоци, доколку тие промени  
настанале како резултат на измена на некои прописи; 

 

3. 
промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку  
која бил склучен договорот за осигурување; и промена на претходно напоменатите податоци, доколку тие  
промени настанале како резултат на измена на некои  прописи; 

 

4. промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која 
 бил склучен договорот за осигурување.  

5. промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за осигурување, или филијалата преку која 
 бил склучен договорот за осигурување. 

 

 

Агенција за супервизија на осигурување се основа како: 

1. самостојно тело, со јавни овластувања утврдени со закон; 
 

2. самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон; 
 

3. државен орган 
 

4. независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон 
 

5. самостојно и независно регулаторно тело.  

 

Агенцијата за супервизија на осигурување за уредување на внатрешната организација, управувањето и 
раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Агенцијата како и 
други прашања од значење за работењето на Агенцијата донесува: 

1. Правилник 
 

2. Упатство 
 

3. Статут 
 

4. Програма 
 

5. Наредба  

 

Претседателот и 4 членови на Советот на експерти на Агенцијата ги именува и разрешува: 

1. Собранието на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години, со можност за реизбор; 
 



2. Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае  
5 години;  

3. Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае 
 5 години, со можност за реизбор;  

4. Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае  
5 години, без можност за реизбор  

5. Владата на Република Македонија на предлог на Собранието на Република Македонија, а нивниот мандат трае 
 5 години, без можност за реизбор. 

 

 

Мерки на супервизија на друштвата за осигурување се следните: 

1. 
наредба за отстранување на незаконитостите; одземање на дозволата; посебна управа; спроведување  
ликвидација на друштвото за осигурување; поднесување предлог за отворање стечајна постапка на друштвото 
 за осигурување 

 

2. 
наредба за отстранување на незаконитостите; одредување на дополнителни мерки; одземање на дозволата; 
 посебна управа; спроведување ликвидација на друштвото за осигурување; поднесување предлог за отворање 
 стечајна постапка на друштвото за  осигурување 

 

3. 
наредба за отстранување на незаконитостите; одредување на дополнителни мерки; одземање на дозволата; 
 спроведување ликвидација на друштвото за осигурување; поднесување предлог за отворање стечајна постапка 
 на друштвото за осигурување 

 

4. наредба за отстранување на незаконитостите; одредување на дополнителни мерки; одземање на дозволата; посебна управа; поднесување 
предлог за отворање стечајна постапка на друштвото за осигурување   

5. спроведување ликвидација на друштвото за осигурување; поднесување предлог за отворање стечајна постапка 
 на друштвото за осигурување 

 

 

Во наредбата за отстранување на незаконитостите ќе се определи рок за отстранување на незаконитостите 
кој: 

1. не може да биде пократок од 8 и подолг од 20 дена од денот на доставување на наредбата. 
 

2. не може да биде пократок од 8 и подолг од 30 дена од денот на доставување на наредбата. 
 

3. не може да биде пократок од 10 и подолг од 30 дена од денот на доставување на наредбата 
 

4. не може да биде пократок од 8 и подолг од 15 дена од денот на доставување на наредбата. 
 

5. не може да биде пократок од 8 и подолг од 14 дена од денот на доставување на наредбата  

 

Со Законот за супервизија на осигурувањето се уредуваат: 



1. 

условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, 
 работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија  
и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, 
 осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и  
работењето на  Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 

2. 

работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и 
 престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување,  
осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и  
работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 

3. 

условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и 
 реосигурување, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на 
 трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните  
брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на 
 Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 

4. 

. условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, 
 работи на застапување во осигурувањето, основање, работење, супервизија и престанок со работа на 
 трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните  
брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на 
 Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 

5. условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување,  
работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи 

 

 

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е? 

1. Закон за супервизија на осигурување 
 

2. Закон за осигурување 
 

3. Закон за осигурување во сообраќајот 
 

4. Закон за облигации 
 

5. Закон за договор на дело  

 

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е? 

1. Закон за акцизи 
 

2. Закон за супервизија 
 

3. Закон за трговските друштва 
 



4. Закон за трговија 
 

5. Закон за сообраќајот  

 

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е? 

1. Закон за експропријација 
 

2. Закон за облигационите односи 
 

3. Закон за задолжително осигурување 
 

4. Закон за денационализација 
 

5. Закон за сопственост и други стварни права  

 

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се? 

1. Закон за трговија и Закон за облигации 
 

2. Закон за акцизите и Закон за договор на дело 
 

3. Закон за задолжително осигурување во сообраќајот и закон за супервизија на осигурување 
 

4. Закон за трговските друштва и Закон за договор на дело 
 

5. Закон за денационализација и Закон за акцизите  

 

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се? 

1. Закон за облигациони односи и Закон за супервизија на осигурување 
 

2. Закон за акцизи и Закон за социјална заштита 
 

3. Закон за трговија и Закон за договор на дело 
 

4. Закон за денационализација и Закон за сопственост 
 

5. Закон за даноците на имот и Закон за осигурување  

 

 



ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ -РЕОСИГУРУВАЊЕ 

Реосигурувањето, практично, претставува пренесување на: 

1. вишок од ризикот над самопридржајот на друштвото за осигурување; 
 

2. дел од ризикот на друштвото за осигурување на друштво кое обавува работи од реосигурување; 
 

3. вишок од ризикот на друштвото за осигурување на друштво кое обавува работи од реосигурување; 
 

4. вишок од ризикот над самопридржајот на друштвото за осигурување на друштво кое обавува работи од  
реосигурување ;  

5. дел од ризикот над самопридржајот на друштвото за осигурување на друштво кое обавува работи од 
 реосигурување. 

 

 

Реосигурувањето е? 

1. реосигурувањето може да се каже дека е осигурување на самиот имот за делот од обврските кои не може 
 да ги покрие со расположливите средства; 

 

2. реосигурувањето може да се каже дека е осигурување на самиот осигурител за делот од обврските кои може  
да ги покрие со расположливите средства;  

3. систематизација на ризикот 
 

4. реосигурувањето може да се каже дека е осигурување на самиот осигурен за делот од обврските кои не може 
 да ги покрие со расположливите средства;  

5. реосигурувањето може да се каже дека е осигурување на самиот осигурител за делот од обврските кои не  
може да ги покрие со расположливите средства ; 

 

 

Од што зависи капацитетот на осигуриителот? 

1. капацитетот на осигуриителот зависи од финансиските средства т.е. резерви на сигурност, техничка премија  
и сл., од кои зависи и одредувањето на своите самопридржаи ; 

 

2. капацитетот на осигуриителот зависи од финансиските средства т.е. резерви на сигурност, техничка премија  
и сл.;  

3. капацитетот на осигуриителот зависи од финансиските средства т.е. резерви на сигурност, од кои зависи 
 и одредувањето на своите самопридржаи;  

4. капацитетот на осигуриителот зависи од финансиските средства т.е. техничка премија од која зависи и 
 одредувањето на своите самопридржаи;  

5. капацитетот на осигуриителот зависи од финансиските средства т.е. техничките резерви.  



 

Дали самопридржајот претставува дел од ризикот кој осигурителот го задржува за своја сметка? 

1. самопридржајот не претставува дел од ризикот кој осигурителот го задржува за своја сметка; 
 

2. самопридржајот претставува дел од премијата што осигурителот ја задржува за своја сметка; 
 

3.  самопридржајот претставува дел од ризикот кој осигурителот го задржува за своја сметка; 
 

4. самопридржајот претставува резрева што осигурителот ја задржува кај себе. 
 

5. самопридржајот претставува дел од портфелот кој осигурителот го задржува за своја сметка;  

 

Реосигурувањето на едноставен начин ја овозможува: 

1. 
синхронизација на ризикот  

 

2. автоматизација на ризикот; 
 

3. систематизација на ризикот 
 

4. хронизација на ризикот; 
 

5. атомизацијата (делење) на ризикот ;  

 

Самопридржај претставува: 

1. однос на ризикот со штети; 
 

2. дел од вишокот кој осигурителот го задржува за своја сметка; 
 

3.  дел од ризикот кој осигурителот го задржува за своја сметка; 
 

4. дел од ризикот кој реосигурителот го задржува кај себе; 
 

5. дел од ризикот кој осигурителот го пренесува кај цесионерот  

 

Колку е вообичаената пракса во договорите за реосигурување реосигурителот да внесе клаузула за 
погрешна процена на ММШ? 



1. вообичаената пракса во договорите за реосигурување реосигурителот да внесе клаузула за погрешна процена 
 на ММШ е од 30%-150%; 

 

2. вообичаената пракса во договорите за реосигурување реосигурителот да внесе клаузула за погрешна процена 
 на ММШ е од 40%-120%;  

3. вообичаената пракса во договорите за реосигурување реосигурителот да внесе клаузула за погрешна процена 
 на ММШ е од 30%-100%;  

4. вообичаената пракса во договорите за реосигурување реосигурителот да внесе клаузула за погрешна 
 процена на ММШ е од 50%-200% ;  

5. вообичаената пракса во договорите за реосигурување реосигурителот да внесе клаузула за погрешна  
процена на ММШ е од 40%-90%. 

 

 

Од кои фактори зависи определувањето на висината на самопридржајот 

1. Определувањето на висината на самопридржајот зависи од бројни фактори како што се: техничката премија,  
сумата на осигурување и др; 

 

2. Определувањето на висината на самопридржајот зависи од бројни фактори како што се: техничката премија,  
резервите на сигурност, сумата на осигурување, максималната можна штета и др   

3. Определувањето на висината на самопридржајот зависи од бројни фактори како што се: резервите на 
 сигурност, максималната можна штета и др  

4. Определувањето на висината на самопридржајот зависи од бројни фактори како што се: резервите на  
сигурност, максималната можна штета и др  

5. Определувањето на висината на самопридржајот зависи од бројни фактори како што се: техничката 
 премија, технички резерви и др. 

 

 

Што означува поимот ретроцедирање? 

1. однос на ризикот со штети; 
 

2. дел од го задржува за своја сметка; 
 

3.  случај кога реосигурителот ги ретроцедира вишоците на ризиците на други реосигурители; 
 

4. случај кога реосигурителот ги задржува вишоците на ризици кај себе но издвојува на име зголемени резерви; 
 

5. дел од го пренесува кај цесионерот.  

 

Колку изнесува профитната провизија кај квотниот договор за реосигурување? 



1. до 35%; 
 

2. до  25%; 
 

3. до 30%; 
 

4. до 15%; 
 

5. до 20%.   

 

Колку изнесува профитната провизија кај ексцедентниот договор за реосигурување? 

1. до 35%; 
 

2. до 30%; 
 

3. до 15%; 
 

4. ;до 25%; 
 

5. ;до  20%.  

 

Со реосигурувањето се обезбедува каква дисперзија на ризикот? 

1. 
се обезбедува временска и просторна дисперзија на ризикот на тој начин што реосигурителот преземениот  
дел од ризикот од осигурителот понатаму го дистрибуира и пренесува на други соосигурители; 
  

 

2. 
се обезбедува временска дисперзија на ризикот на тој начин што реосигурителот преземениот дел од ризикот  
од осигурителот понатаму го дистрибуира и пренесува на други реосигурители; 
  

 

3. 
се обезбедува просторна дисперзија на ризикот на тој начин што реосигурителот преземениот дел од ризикот 
 од осигурителот понатаму го дистрибуира и пренесува на други реосигурители ; 
  

 

4. се обезбедува дисперзија на ризикот од страна на реосигурителот; 
 

5. се обезбедува релевантна дисперзија на ризикот од страна на реосигурителот.  

 

Што обезбедува реосигурувањето? 



1. Реосигурувањето на едноставен начин ја овозможува систематизација на ризикот; 
 

2. Реосигурувањето на едноставен начин ја овозможува атомизацијата (делење) на ризикот ; 
 

3. Реосигурувањето на едноставен начин ја овозможува валоризацијата на ризикот; 
 

4. Реосигурувањето на едноставен начин ја овозможува хармонизацијата на ризикот; 
 

5. Реосигурувањето на едноставен начин ја овозможува автоматизација на ризикот.  

Самопридржајот претставува оној дел од ризикот што го задржува? 

1. цедентот 
 

2. Цесионерот  
 

3. ретроцесионерот; 
 

4. цесионерот и ретроцесионерот; 
 

5. процесионерот  

 

Лимитот на договорот за реосигурување на непропорционална основа којсеодредува врз основа на 
самопридржајот на цедентот се нарекува: 

1. Максимален капацитет; 
 

2.  Приоритет; 
 

3. Горен лимит; 
 

4. Максимален лимит; 
 

5. Минимален лимит.  

 

Реосигурителот кога ќе се соочи со ситуација да прими ризици над својот капацитет или, пак, сака да не ги 
искористи во потполност своите вкупни капацитети, во тој случај реосигурителот: 

1. ги цедира вишоците на ризиците на други реосигурители; 
 

2. ги ретроцедира вишоците на ризиците на други реосигурители ; 
 



3. ги ретроцедира вишоците на ризиците на осигурители; 
 

4. ги задржува вишоците на ризиците; 
 

5. врши конверзија на ризици.  

 

Во случај кога реосигурителот преземената работа ја дистрибуира во ретроцесија, провизијата на кого му се 
одобрува? 

1. Во случај кога реосигурителот преземената работа ја дистрибуира во ретроцесија, провизијата му се одобрува 
 на цедентот; 

 

2. Во случај кога реосигурителот преземената работа ја дистрибуира во ретроцесија, провизијата му се одобрува 
 нему а тој истата ја дели со  цедентот;  

3. Во случај кога реосигурителот преземената работа ја дистрибуира во ретроцесија, провизија не се одобрува; 
 

4. Во случај кога реосигурителот преземената работа ја дистрибуира во ретроцесија; 
 

5. Во случај кога реосигурителот преземената работа ја дистрибуира во ретроцесија, провизијата останува кај  
цесионерот. 

 

 

Каква е пропорцијата на распределба на ризикот меѓу цедентот и реосигурителот повеќе кај ексцедентниот 
договор за реосигурување?: 

1. претставува константа како што е случај кај квотниот договор; 
 

2. претставува независна големина; 
 

3.  таа се пресметува за секој ризик посебно, како однос меѓу придржајот на цедентот и вкупната големина   
на ризикот;  

4. претставува зависна големина; 
 

5. претставува варијабилна големина.  

 

За правилна распределба на ризикот е потребно реално да се определат две големини кои ја сочинуваат 
основата за распределба, тоа се следните големини: 

1.  
самопридржај на осигурителот и реална  висина на ММШ 

 



2. техничкиот резултат на осигурителот и реална висина на ММШ; 
 

3. минималната депозитна премија и реална висина на ММШ; 
 

4. резервите на сигурност и реална висина на ММШ; 
 

5. техничките резерви и реална висина на ММШ.  

 

Cover note во реосигурителна смисла претставува документ? 

1. со кој се потврдува дека цедентот ги прифатил условите од договорот и 
дека е согласен со покритието на определениот ризик; 

 

2. со кој се потврдува дека ретроцедентот ги прифатил условите од 
слипот и дека е согласен со покритието на  определениот ризик;  

3. што го сочинува реосигурителот врз основа на 
пристигнатите бордероа на премија и штети;  

4. што го сочинува реосигурителот врз основа на 
пристигнатите бордероа на штети;  

5. што го сочинува реосигурителот врз основа на 
пристигнатите бордерото на премија. 

 

 

Што се обезбедува со реосигурувањето? 

1. просторно лоцирање на ризикот; 
 

2. просторна дисперзија  на ризикот; 
 

3. регионална дисперзија на ризикот; 
 

4. трајна дисперзија на ризикот; 
 

5. временска дисперзија на ризикот.  

 

Самопридржајот може да се искаже. 

1. во апсолутни; 
 

2. во релативни износи; 
 



3. во апсолутни или во релативни  износи; 
 

4. во виртуелни големини; 
 

5. во индкесни показатели.  

 

Секој договор за реосигурување е дефиниран со: 

1. краен квалитет на реосигурителниот договор; 
 

2. приоритет на реосигурителниот договор; 
 

3. лимит, односно вкупен или краен количник; 
 

4. лимит, односно вкупен или краен капацитет на реосигурителниот  договор; 
 

5. вкупно покритие на реосигурителниот договор  

 

За извршената работа брокерите што се бават со реосигурување добиваат определен процент од провизија 
која се нарекува: 

1. брокерски награда; 
 

2.  брокеража; 
 

3. брокерска премија; 
 

4. посредничка провизија; 
 

5. надомест за ангажман.  

 

Во што се состои поволноста на општиот договор за реосигурување? 

1. 
Општиот договор за реосигурување обично се склучува на подолг период, при што се прецизираат сите  
елементи во поглед на предавање на одредени предмети и ризици во реосигурување, со услови на покритие, 
 лимити на одговорност на реосигурителот, самопридржајот на осигурителот, провизија и сл; 

 

2. 
Општиот договор за реосигурување обично се склучува на три години, при што се прецизираат сите елементи 
 во поглед на предавање на одредени предмети и ризици во соосигурување, со услови на покритие, лимити  
на одговорност на реосигурителот, организираност на осигурителот, провизија и сл; 

 



3. 
Општиот договор за реосигурување обично се склучува на една година, при што се прецизираат некои  
елементи во поглед на предавање на одредени предмети и ризици во реосигурување, самопридржајот 
 на осигурителот и сл; 

 

4. 
Општиот договор за реосигурување обично се склучува на една година, при што се прецизираат сите елементи 
 во поглед на предавање на одредени предмети и ризици во реосигурување, услови на покритие, лимити на 
 одговорност на реосигурителот, самопридржајот на осигурителот,  провизија и сл; 

 

5. 
Општиот договор за реосигурување обично се склучува на една година, при што се прецизираат сите елементи 
 во поглед на предавање на одредени предмети и ризици во реосигурување, со услови на покритие,  
самопридржајот на осигурителот и сл. 

 

 

Што претставува ММШ? 

1. ММШ всушност е максималниот износ на делумната штета која може 
да се случи на еден осигурен ризик; 

 

2. ММШ е максималниот износ на тоталната штета која може 
да се случи на еден  осигурен ризик;  

3. ММШ всушност е износот на тоталната штета која може 
да се случи на еден осигурен ризик;  

4. ММШ всушност е износот на делумната штета која може 
да се случи на еден осигурен ризик;  

5. ММШ всушност е делумна штета која може 
да се случи на повеќе осигурени ризици. 

 

 

Лимитот на договорот за реосигурување на непропорционална основа 

1. на самопридржајот на  цедентот; 
 

2. на самопридржајот на цесионерот; 
 

3. на сите штети на цедентот; 
 

4. на сите можни штети на цедентот; 
 

5. на сите можни ризици на цедентот.  

 

Лимитот кај договорите за реосигурување преставува: 

1. 
максималниот износ што го презема реосигурителот како обврска да го исплати во случај  на штета; 

 



2. мнималниот износ што го презема реосигурителот како обврска да го исплати во случај на штета; 
 

3. минималниот износ што го презема реосигурителот како обврска да го исплати во случај на штета; 
 

4. вкупниот износ што го презема реосигурителот како обврска да го исплати 
 

5. максималниот износ што го презема осигурителот како обврска да го исплати во случај на штета  

 

Што претставува скаларна провизија? 

1. 

Провизијата, која покрај функцијата да ги покрива направените 
трошоци од страна на ретроцесионерот, има и стимулирачка улога во 
мотивирање за квалитетно работење, односно санкционирање на 
лошото работење (покажани негативни резултати);  

2. 

Провизијата, која покрај функцијата да ги покрива направените 
трошоци од страна на цедентот, има и стимулирачка улога во 
мотивирање за квалитетно работење, односно санкционирање на 
лошото работење (покажани негативни  резултати); 

 

3. Провизијата, која има функцијата да ги покрива направените 
трошоци од страна на цесионерот;  

4. Провизијата што ги покрива делумно од направените 
трошоци од страна на цедентот;  

5. Провизијата, која покрај функцијата да ги минусира направените 
трошоци од страна на цесионерот, има и улога за мотивирање на работењето. 

 

 

Кај договорите за реосигурување на непропорционална основа се делот што го носи цедентот како се 
нарекува? 

1.  приоритет; 
 

2. лимит; 
 

3. сопствен доброволен капацитет; 
 

4. реосигурителен просперитет; 
 

5. ретроспект.  

 

Во што се состои суштината на клаузулата за стабилност кај договорите за реосигурување? 



1. 

Суштината на оваа клаузула се состои во тоа што за штетите што настанале на денот или 
непосредно пред 1 јануари, е потребна согласност меѓу цедентот и реосигурителот за 
обврските од договорит да останат во рамките на релативните односи кои се во рамки на 
важечкиот договор на 15 јануари;  

2. 

Суштината на оваа клаузула се состои во тоа што за штетите што настанале на денот или 
непосредно пред 31 јануари, е потребна согласност меѓу цедентот и реосигурителот за 
обврските од договорит да останат во рамките на релативните односи кои се во рамки на 
важечкиот договор на 1 јануари; 

 

3. 

Суштината на оваа клаузула се состои во тоа што за штетите што настанале на денот или 
непосредно пред 1 јануари, е потребна согласност меѓу цедентот и реосигурителот за 
обврските од договорот да останат во рамките на релативните односи кои се во рамки на 
важечкиот договор на 1  јануари; 

 

4. 

Суштината на оваа клаузула се состои во тоа што за штетите што настанале на денот или 
непосредно пред 21 декември, е потребна согласност меѓу цедентот и реосигурителот за 
обврските од договорот да останат во рамките на релативните односи кои се во рамки на 
важечкиот договор на 1 јануари; 

 

5. 

Суштината на оваа клаузула се состои во тоа што за штетите што настанале на денот или 
непосредно пред 21 октомври, е потребна согласност меѓу цедентот и реосигурителот за 
обврските од договорот да останат во рамките на релативните односи кои се во рамки на 
важечкиот договор на 1 јануари. 

 

 



ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ – ТРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира: 

1. собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор  
 

3.  одборот на директори  
 

4.  управителот  
 

5.  министерот за економија  

 

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја 
посебна форма ја изразува неговата: 

1. нефорамлна природа 
 

2. алеаторна природа  
 

3. сукцесивна природа  
 

4.  товарна природа 
 

5. атхезиона природа  

 

Место на склучување на договорот за осигурување, е местото во кое: 

1. понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата 
 

2.  понудениот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата  
 

3.  
во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот   

4. во местото во кое ќе го наведи осигурителната компанија  
 

5.  местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД  

 

Друштво со ограничена одговорност e 



1. Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за  
обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

 

2. 

Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден 
 содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно 
 ако се најмалку два содружника-комплементар, а најмалку еден содружник одговара за обврските на  
друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото-командитор 

 

3. Тргoвското друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во  
однапред довороената основна главнина на друштвото.  

4. 

Трговското друштво чијашто основна главнина е разделена на акции и во коешто еден или повеќе содружници 
 одговараат неограничено и солидарно за обврските на друштвото, со сиот свој имот – комплементари, и 
 неколку содружници кои имаат својство на акционери и кои одговараат до износот на нивните влогови и  
кои не одговараат за обврските на друштвото – командитори 

 

5. Трговското друштво во кое акционерите учестувуваат со влогови во основната главнина којашто е поделена на 
 акции 

 

 

Акционерско друштво е: 

1. Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за 
 обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

 

2. 

Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден  
содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно  
ако се најмалку два содружника-комплементар, а најмалку еден содружник одговара за обврските на 
 друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото-командитор 

 

3. Тргoвското друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во  
однапред довороената основна главнина на друштвото  

4. 

Трговското друштво чијашто основна главнина е разделена на акции и во коешто еден или повеќе содружници  
одговараат неограничено и солидарно за обврските на друштвото, со сиот свој имот – комплементари, и  
неколку содружници кои имаат својство на акционери и кои одговараат до износот на нивните влогови и 
 кои не одговараат за обврските на друштвото – командитори 

 

5. Трговското друштво во кое акционерите учестувуваат со влогови во основната главнина којашто е поделена на 
 акции 

 

 

Командитно друштво со акции е: 

1. Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за 
 обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот. 

 



2. 

Трговското друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден  
содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно 
 ако се најмалку два содружника-комплементар, а најмалку еден содружник одговара за обврските на 
 друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото-командитор. 

 

3. Тргoвското друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во 
 однапред довороената основна главнина на друштвото.  

4. 

Трговското друштво чијашто основна главнина е разделена на акции и во коешто еден или повеќе содружници  
одговараат неограничено и солидарно за обврските на друштвото, со сиот свој имот – комплементари, и 
 неколку содружници кои имаат својство на акционери и кои одговараат до износот на нивните влогови и 
 кои не одговараат за обврските на друштвото – командитори. 

 

5. Трговското друштво во кое акционерите учестувуваат со влогови во основната главнина којашто е поделена  
на акции. 

 

 

При управување со АД ако се јави Одбор на директори станува збор за: 

1. двостепениот систем на управување 
 

2. едностепен систем на управување 
 

3. формално управување 
 

4. неформално управување 
 

5. надворешно управување  

 

Двострано обврзувачкиот карактер на договорот за осигурување значи дека : 

1. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат права и обврски за двете договорни страни 
 

2. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат исклучително само обврски за двете договорни 
 страни, без никакви права  

3. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат исклучително само права за двете договорни страни, 
 без никакви обврски  

4. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат финансиски обрвски на договарачот на осигурување 
 

5. Со склучувањето на договорот за осигурување настануваат финансиски обрвски на трети лица  

 

Во случај кога ненамерната неточна или нецелосна пријава е откриена пред настапувањето на осигурениот 
случај, осигурувачот има право 



1. во било кое време да го раскине договорот 
 

2. во рок од 1 месец од дознавањето на неточноста или нецелосноста на пријавата да изјави дека го раскинува 
 договорот или да предложи зголемување на премијата  

3. во рок од 1 месец од дознавањето на неточноста или нецелосноста на пријавата да изјави дека го раскинува 
 договорот или да предложи намалување на премијата  

4. во рок од 1 месец задолжително доаѓа до зголемување на премијата 
 

5. не може да настанат никакви промени по однос на договорот за осигурување  

 

Должноста за спречување на осигурениот случај и спасување на осигурената ствар при настанувањ на 
осигурениот случај е 

1. на вработените во осигурителната компанија 
 

2. На осигуреникот 
 

3. На осигурувачот 
 

4. На секое лице кое на било каков начин ќе дознае за тоа 
 

5. На припадниците на МВР  

 

Обврската за известуваење за настанување на осигурениот случај е на 

1. на вработените во осигурителната компанија 
 

2. На осигуреникот 
 

3. На осигурувачот 
 

4. На секое лице кое на било каков начин ќе дознае за тоа 
 

5. На припадниците на МВР  

 

Должноста за пријавување на околностите значајни за оценка на ризикот е на: 

1. на вработените во осигурителната компанија 
 



2. На договарачот на осигурувањето 
 

3. На осигурувачот 
 

4. На секое лице кое на било каков начин ќе дознае за тоа 
 

5. На припадниците на МВР  

 

Обврската да издаде исправа на осигурувањето е на 

1. на договарачот на осигурувањето 
 

2. На осигурувачот 
 

3. На осигуреникот 
 

4. На секое лице кое предизвикало штета 
 

5. на претставници на министерството за финансии  

 

Трговското друштво стекнува својство на правно лице со 

1. уписот во централниот регистар 
 

2. уписот во матична книга 
 

3. заведувањето во Управата за јавни приходи 
 

4. заведувањето во секторот за економија 
 

5. заведување во Националната класификација на дејности  

 

Како трговец поединец може да се запише во централниот регистар секое: 

1. Правно способно физичко лице 
 

2. Деловно способно физичко лице 
 

3. Деликтно способно физичко лице 
 

4. Секое правно лице 
 



5. Правно лице со седиште во Република Македонија  

 

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на 
лукративна цел се смета: 

1. Трговец поединец 
 

2.  Трговец 
 

3. Трговско друштво 
 

4. Акционерско друштво 
 

5. ДОО  

 

Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува: 

1. основната  главнина 
 

2. Удел 
 

3. Акции 
 

4. Стечајна маса 
 

5. Ликвидаиона маса  

 

Минималниот законски номинален износ на основната главина кога АД се основа сукцесивно изнесува: 

1. 50 000 евра во денарска  портиввредност 
 

2. 25 000 евра во денарска портиввредност 
 

3. 5 000 евра во денарска портиввредност 
 

4. 1 000 000 евра во денарска портиввредност 
 

5. 3 000 000 евра во денарска портиввредност  

 

Управувањето со АД може да биде организирано според: 



1. Системот кој што се утврдува од страна на основачите 
 

2.  Едностепен систем или двостепен систем 
 

3. едностепен систем и надзорен одбор 
 

4. двостепен систем и одбор на директори 
 

5. претседател на управен одбор  

 

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира: 

1. собранието на акционери 
 

2.  надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на одборот на директори кај АДги избира: 

1.  собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира: 

1.  собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 



3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја 
посебна форма ја изразува неговата: 

1.  нефорамлна природа 
 

2. алеаторна природа 
 

3. сукцесивна природа 
 

4. товарна природа 
 

5. атхезиона природа  

 

Алеаторноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1.  Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна 
неизвесна околност 

 

2. Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е утврдено 
 

3. договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период 
 

4. договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност 
 

5. договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обрвските  

 

Атхезионоста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1. е договор на кој едната страна им пристапува на понудените услови на другата страна и истите ги прифаќа или  
не ги  прифаќа 

 

2. е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување 
 зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност  

3. е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување 
 однапрад е утврдено  



4. е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски 
 период  

5. е договор кај кој договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност  

 

Сукцесивноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што: 

1. Договорните страни кај договорот за осигурување своите обврски ги исполнуваат во тек на траење на 
 определен временски  период 

 

2. договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност 
 

3. договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обрвските 
 

4. остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од  
настапувањето на соодветна идна неизвесна околност  

5. остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е 
 утврдено 

 

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое: 

.1  понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата 
 

2. понудениот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата 
 

3. во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот 
 

4. во местото во кое ќе го наведи осигурителната компанија 
 

5. местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД  

 

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува: 

1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 



Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за  осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за  осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на откупната вредност на полисата кај осигурувањето на живот, пред настанување на 
осигурениот случај претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за  осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на аванс кај осигурувањето на живот претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 



2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

4. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на 
осигурениот предмет претставува обврска на 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот  случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на надомест на осигурувањето, договорената сума или да стори нешто друго 
претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот  случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е: 

1.  со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување 
 продолжува и понатаму да трае 

 

2. со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот 
 за осигурување престанува  



3. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување 
 продолжува и понатаму да трае само ако така се договорат странките  

4. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањет 
о на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае  

5. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето 
 на авансот договорот за осигурување престанува 

 

 

Кога ќе настане осигурениот случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е 
должен да постапи на следниот начин: 

1.  да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога тоа го  
дознал 

 

2. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај само ако така било назначено во договорот за 
 осигурување  

3. нема обврска да го извести осигурувачот за настапувањето на осигурениот случај 
 

4. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 7 дена од кога тоа го 
 дознал  

5. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од10 дена од кога тоа го  
дознал само ако истото било назначено во договорот за осигурување 

 

 

Измамите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во: 

1.  неизвестување за промена на професијата 
 

2. неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот 
 

3. доставување барање за надомест на штета врз лажни докази 
 

4. лажно прикажување на фактичката состојба 
 

5. осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е  

 

Измамите за настапување на осигурениот случај се состојат во: 

1. неизвестување за промена на професијата 
 

2. неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот 
 



3. доставување барање за надомест на штета врз лажни докази 
 

4. лажно прикажување на фактичката состојба 
 

5.  осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е  

 

Случаи во кои осигурувачот не може да се повикува на неточноста или нецелосноста на пријавата: 

1. нема такви случаи 
 

2. 
доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на осигурувањето 
 неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот н а склучување на договорот на осигурувачот му биле 
 познати или не можеле да му останат  непознати 

 

3. 
доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на осигурувањето 
 неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот н а склучување на договорот на осигурувачот не му  
биле познати или не можеле да му бидат познати 

 

4. 
доколку станува збор за определени околности кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или ги  
премолчил, а кои не биле значајни за оценка на ризикот, и кои во моментот на склучување на договорот на 
 осигурувачот му биле познати или не можеле да му останат непознати 

 

5. доколку станува збор за било какви околности кои не биле благовремено пријавени  

 

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз 
основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува: 

1. награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување 
 

2.  премија на осигурувањето 
 

3. исплата на штета 
 

4. исплата на осигурена сума 
 

5. исплата на ДДВ  

 

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на ризикот, 
договарачот на осигурувањето : 

1. има право да бара зголемување на премијата 
 



2. има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалувањето го известил 
  осигурувањето  

3. има право да бара враќање на премијата 
 

4. има право да бара намалување на премијата од моментот на склучување на договорот за осигурување 
 

5. не настануваат никакви посебни права за договарачот на осигурувањето  

 

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето е на: 

1. на договарачот на осигурувањето 
 

2.  На осигурувачот 
 

3. На осигуреникот 
 

4. На секое лице кое предизвикало штета 
 

5. на Министерството за финансии  

 

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на 
лукративна цел се смета: 

1. Трговец поединец 
 

2.  Трговец 
 

3. Трговско друштво 
 

4. Акционерско друштво 
 

5. ДОО  

 

Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува: 

1.  основната главнина 
 

2. Удел 
 

3. Акции 
 



4. Стечајна маса 
 

5. Ликвидаиона маса  

 

Минималниот законски номинален износ на основната главина кога АД се основа сукцесивно изнесува: 

1.  50 000 евра во денарска портиввредност 
 

2. 25 000 евра во денарска портиввредност 
 

3. 5 000 евра во денарска портиввредност 
 

4. 1 000 000 евра во денарска портиввредност 
 

5. 3 000 000 евра во денарска портиввредност  

 

Управувањето со АД може да биде организирано според: 

1. Системот кој што се утврдува од страна на основачите 
 

2.  Едностепен систем или двостепен систем 
 

3. едностепен систем и надзорен одбор 
 

4. двостепен систем и одбор на директори 
 

5. претседател на управен одбор  

 

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира: 

1. собранието на акционери 
 

2. надзорниот  одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Членовите на одборот на директори кај АДги избира: 



1.  собранието на акционери 
 

2. надзорниот одбор 
 

3. одборот на директори 
 

4. управителот 
 

5. министерот за економија  

 

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја 
посебна форма ја изразува неговата: 

1. нефорамлна  природа 
 

2. алеаторна природа 
 

3. сукцесивна природа 
 

4. товарна природа 
 

5. атхезиона природа  

 

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое: 

1. понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил  понудата 
 

2. понудениот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата 
 

3. во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот 
 

4. во местото во кое ќе го наведи осигурителната компанија 
 

5. местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД  

 

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува: 

1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 



3. обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за прифаќање на понудата за задолжително осигурување претставува 

1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во невреме на склучување на договорот за осигурување  

 

Обврската за известување на договарачот на осигурувањето за Општите и Посебните услови на 
осигурувањето и предавање на истите претставува 

1.  обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 



5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на откупната вредност на полисата кај осигурувањето на живот, пред настанување на 
осигурениот случај претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на аванс кај осигурувањето на живот претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2.  обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на 
осигурениот предмет претставува обврска на 



1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3. обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Обврската за исплата на надомест на осигурувањето, договорената сума или да стори нешто друго 
претставува 

1. обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување 
 

2. обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување 
 

3.  обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај 
 

4. обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување 
 

5. обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување  

 

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е: 

1.  со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување  
продолжува и понатаму да трае 

 

2. со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот за 
 осигурување престанува  

3. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување  
продолжува и понатаму да трае само ако така се договорат странките  

4. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето 
 на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае  

5. со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето  
на авансот договорот за осигурување престанува 

 

 

Кога ќе настане осигурениот случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е 
должен да постапи на следниот начин: 



1. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога тоа го  
 дознал 

 

2. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај само ако така било назначено во договорот  
за осигурување  

3. нема обврска да го извести осигурувачот за настапувањето на осигурениот случај 
 

4. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 7 дена од кога тоа го 
 дознал  

5. да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 10 дена од кога тоа го  
дознал само ако истото било назначено во договорот за осигурување 

 

 

Измамите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во: 

1. неизвестување за промена на  професијата 
 

2. неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот 
 

3. доставување барање за надомест на штета врз лажни докази 
 

4. лажно прикажување на фактичката состојба 
 

5. осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.  

 

Измамите за настапување на осигурениот случај се состојат во: 

1. неизвестување за промена на професијата 
 

2. неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот 
 

3. доставување барање за надомест на штета врз лажни докази 
 

4. лажно прикажување на фактичката состојба 
 

5. осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност  не е.  

 

Случаи во кои осигурувачот не може да се повикува на неточноста или нецелосноста на пријавата: 

1. Случаи во кои осигурувачот не може да се повикува на неточноста или нецелосноста на пријавата: 
 



2. нема такви случаи 
 

3. 
доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на осигурувањето 
 неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот н а склучување на договорот на осигурувачот му 
 биле познати или не можеле да му останат  непознати 

 

4. 
доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на  
осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот н а склучување на договорот на  
осигурувачот не му биле познати или не можеле да му бидат познати 

 

5. 
доколку станува збор за определени околности кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или  
ги премолчил, а кои не биле значајни за оценка на ризикот, и кои во моментот на склучување на договорот  
на осигурувачот му биле познати или не можеле да му останат непознати 

 

 

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз 
основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува: 

1. награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување 
 

2. премија на осигурувањето 
 

3. исплата на штета 
 

4. исплата на осигурена сума 
 

5. исплата на ДДВ  

 



ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ – ФИНАНСИСКИ АСПЕКТИ НА 
РАБОТЕЊЕТО 

Компоненти на финансискиот систем се: 

1. финансиските пазари и  финансиските институции 
 

2. банкарските институции 
 

3. финансиските пазари 
 

4. хартиите од вредност 
 

5. платниот промет со странств  

 

Финансискиот пазар ја извршува една од следниве функции: 

1. функција на планирање 
 

2. набавна функција 
 

3. менаџмент функција 
 

4. функција  на стабилност 
 

5. функција на организирање  

 

Како дефицитни економски единици се сметаат оние кои: 

1. сакаат да штедат и даваат заеми 
 

2. имаат вишок на финансиски средства 
 

3. сакаат да земат заеми 
 

4.  сакаат да земат заеми и да инвестираат 
 

5. имаат помал обем на производство од планираното  

 

Финансискиот пазар ја остварува функцијата на стабилност на куповната и интервалутна вредност на 
домашната валута со тоа што: 



1. обезбедува средства за одржување обемот на репродукција 
 

2. овозможува навремено исполнување на финансиските обврски на субјектите 
 

3. овозможува стабилност во финансирањето 
 

4. обезбедува подобрување на структурата на репродукцијата 
 

5. овозможува купување и продавање девизи и валути  

 

Една од функциите на финансискиот пазар е подобрување на ликвидноста на субјектите и се остварува 
преку: 

1. купување и продавање на слободни парични средства, хартии од вредност, кредити, девизи и  валути 
 

2. концентрација на слободните парични средства 
 

3. овозможување платниот промет со странство 
 

4. подобрување на структурата на репродукцијата 
 

5. обезбедување средства за одржување обемот на репродукција  

 

За примарен финансиски пазар станува збор ако: 

1. на финансискиот пазар се тргува со девизи 
 

2. на финансискиот пазар се тргува со нови  финансиски инструменти 
 

3. на финансискиот пазар се тргува со злато 
 

4. на финансискиот пазар се тргува со веќе употребени финансиски инструменти 
 

5. на финансискиот пазар се тргува со пари  

 

Ако на финансискиот пазар се тргува со финансиски инструменти за испорака веднаш (за еден или два 
работни дена) станува збор за: 

1. пазар на пари и пазар на капитал 
 



2. примарен финансиски пазар 
 

3. промптен  финансиски пазар 
 

4. термински финансиски пазар 
 

5. пазар на должнички и пазар на сопственички инструменти  

 

Кога предмет на тргување на финансискиот пазар се краткорочни должнички инструменти станува збор за: 

1. пазар на подвижен капитал 
 

2. пазарот на капитал 
 

3. пазар на недвижности 
 

4. пазар на благородни метали 
 

5. пазар  на пари  

 

Берзата како нераздвоен дел од пазарот и пазарното стопанство, со оглед на специфичноста на 
организацијата и начинот на работење се карактеризира со: 

1. концентрираноста на најголемите купувачи и продавачи на берзите 
 

2. фактот што тргувањето не е регулирано со узансии и правила 
 

3. фактот дека стоката што е предмет на тргување е физички присутна 
 

4. нереалноста на цените и курсевите што се формираат на берзите 
 

5. постоење шпекулативни тенденции  

 

Во зависност од критериумот - физичката локација на берзите се делат на: 

1. промптни и термински берзи 
 

2. аукциски и  дилерски вид на берзи 
 

3. класични и електронски берзи 
 



4. официјални и неофицијални берзи 
 

5. организирани и неорганизирани берзи  

 

Поделба на берзите на официјални и неофицијални се врши во зависност од: 

1. физичката локација 
 

2. стоката која е предмет на продажба 
 

3. начинот на тргување на берзата 
 

4. начинот на формирање на цената 
 

5. степенот на контрола од страна  на државата  

 

Во развиените земји банкарските акцепти се вбројуваат во: 

1. девизни дознаки 
 

2. долгорочни кредити 
 

3. позајмица на физичко лице 
 

4.  инструменти на пазар на пари 
 

5. финансиска банкарска институција  

 

Термински берзански работи се оние во кои обврската на купувачот и продавачот 

1. се извршува во некој однапред утврден рок во иднина кој е фиксиран со крајниот рок на  достасување 
 

2. се извршува промптно 
 

3. се извршува непосредно по заклучување на договорот 
 

4. се извршува во некој временски рок во иднина кој не е фиксиран со крајниот рок на достасување 
 

5. се извршува во рок од три дена по склучување на договорот  

 

Банкарскиот акцепт како инструмент на пазарот на пари го издава: 



1. банките 
 

2. малите компании 
 

3. инвестициските фондови 
 

4. државата 
 

5. финансиските небанкарски институции  

 

Што од следново е карактеристика на неосигурените обврзници 

1. емитентот заложува имот 
 

2. не постои ризик 
 

3. емитентот заложува опрема 
 

4. имаат многу ниска каматна стапка 
 

5. се поддржани само од општата кредитоспособност  на фирмата  

 

Должнички корпоративен инструмент на пазарот на капитал се третира: 

1. корпоративната акција 
 

2. депозитите на корпорацијата 
 

3.  корпоративната обврзница 
 

4. репо договорите кои корпорацијата ги склучила 
 

5. депозитниот сертификат  

 

Која од следниве хартии од вредност е сопственички инструмент: 

1. акции 
 

2. државни обврзници 
 



3. записи на јавни компании 
 

4. репо договори 
 

5. неконвертабилни обврзници  

 

Хипотекарните обврзници се издаваат кога: 

1. се финансира некоја специфична опрема, која потоа се заложува 
 

2. компанијата сака да го зголеми сопствениот капитал 
 

3.  се купува некој конкретен недвижен имот, кој потоа се заложува 
 

4. се финансира прекуокеански транспорт на стока 
 

5. се финансираат стоки кои се уште не се трнсферирани од продавачот до купувачот  

 

Што од следново е карактеристика на неосигурените обврзници 

1. емитентот заложува имот 
 

2. не постои ризик 
 

3. емитентот заложува опрема 
 

4. имаат многу ниска каматна стапка 
 

5. се поддржани само од општата  кредитоспособност на фирмата  

 

Акцијата како сопственичка хартија од вредност може да биде издадена од страна на: 

1. Народна банка на Република Северна Македонија 
 

2. корпорациите 
 

3. физички лица 
 

4. Владата 
 

5. Министерство за финансии  



 

Одповикливата обврзница има клаузула со која се нагласува дека емитентот има право: 

1. да ја заложи обврзницата 
 

2. да ја конвертира обврзница 
 

3. да ја продаде на пазарот на хартии од вредност пред рокот на доспеаност 
 

4. да ја продаде на пазарот на хартии од вредност во рокот на доспеаност 
 

5. да го понуди сопственикот  да му ја продаде истата  

 

Успешно управување со солвентноста за Друштвата за осигурување значи: 

1. во секое време да располага со капитал помал во однос на обемот на работа 
 

2. да ги плаќаат доспеаните обврски со задоцнување максимум до 15 дена 
 

3. во секое време да се во состојба да ги  плаќаат доспеаните обврски 
 

4. да ги плаќаат обврските по хронолошки редослед 
 

5. дека Агенцијата за супервизија на осигурување го презема ризикот  

 

При пресметка на сновниот капитал на Друштвото за осигурување се вклучува: 

1. хартии од вредност со неопределен рок на доспевање 
 

2. пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година 
 

3. уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни   
акции  

4. долгорочни нематерјални средства 
 

5. сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување  

 

Резервите за преносни премии, за бонуси и попусти и резервите за штети ја формираат: 

1.  техничката резерва на Друштвото за осигурување 
 



2. еквилизационата резерва на Друштвото за осигурување 
 

3. уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции 
 

4. резервите за штети на Друштвото за осигурување 
 

5. математичката резерва на Друштвото за осигурување  

 

Вкупните финансиски вложувања на друштвото за осигурување во една банка може да изнесуваат: 

1. најмногу до 25% од капиталот на друштвото  за осигурување 
 

2. најмногу до 15% од капиталот на друштвото за осигурување 
 

3. најмногу до 5% од капиталот на друштвото за осигурување 
 

4. не постои ограничување 
 

5. најмногу до 10% од капиталот на друштвото за осигурување  

 

Друштвото за осигурување средствата кои ги издвојуваат како резерви за бонуси и попусти дозволено е да 
ги употреби за следнава намена: 

1. покривање на идните обврски на друштвото кои произлегуваат од договорите заосигурување 
 

2. вложување во обврзници издадени од акционер на друштвото за осигурување 
 

3. вложување во антиквитети 
 

4. трошоци, вклучувајќи провизии 
 

5. право на учество во добивката, како и други права кои произлегуваат од  договорите за осигурување  

 

При вложување на капитал на друштвото за осигурување во недвижнини и капитални вложувања во други 
друштва за осигурување огранижувањето може да изнесува најмногу до: 

1. 15% од капиталот 
 

2. 40% од капиталот 
 

3. 20% од капиталот 
 



4. 60% од капиталот 
 

5. не постои ограничување во однос на пласманот на средствата  

 

При загрозена солвентност на осигурителната компанија, Органот на управување е должно да достави 
известување до: 

1. Министерството за финансии 
 

2. Агенцијата за супервизија на осигурување 
 

3. Владата 
 

4. Собранието 
 

5. Народната банка  

 

Финансискиот систем ги инкорпорира 

1. акциите и обврзниците 
 

2. банките и осигурителните компании 
 

3. внатрешниот и платниот промет со странство 
 

4. краткорочните и долгорочните хартиите од вредност 
 

5. финансиските пазари и  финансиските институции  

 

Придвижување на ретките финансиски ресурси од суфицитни економски единици кон дефицитни 
економски единици се остварува преку се: 

1. финансискиот систем 
 

2. пензиските фондови 
 

3. инвестициските фондови 
 

4. хартиите од вредност 
 

5. платниот промет со странство  



 

Финансискиот пазар врши функцијата на одржување на одреден стрепен на ликвидност со тоа што: 

1. обезбедува средства за одржување обемот на репродукција 
 

2. врши концентрација на слободните парични средства 
 

3. го овозможува платниот промет со странство 
 

4. обезбедува подобрување на структурата на репродукцијата 
 

5. се врши купување и продавање на слободни парични средства, хартии од вредност, кредити, девизи и валути  

 

Карактеристика на берзите како пазар е: 

1. берзата е неорганизиран пазар 
 

2. предметот на тргување не е физички присутен на  берзата 
 

3. се тргува според договорени правила помеѓу купувачите и продавачите 
 

4. тргувањето е регулирано само од НБРМ 
 

5. берзата нема физичка локација  

 

Главни инвеститори на пазарот на обврзници се: 

1. банките и штедилниците 
 

2. Централната банка 
 

3. Меѓународните финансиски институции 
 

4. Комисијата за хартии од вредност 
 

5. осигурителните компании,  пензиските фондови и инвестициските фондови  

 

Берзанска трансакција која се извршува во некој однапред утврден рок во иднина кој е фиксиран со 
крајниот рок на достасување е: 



1.  терминска берзанска трансакција 
 

2. промптна берзанска трансакција 
 

3. времена берзанска трансакција 
 

4. шпекулативна берзанска трансакција 
 

5. брокерска берзанска трансакција  

 

Кој од следниве е сопственички инструмент на хартии од вредност: 

1. обврзница 
 

2. благајнички запис 
 

3. депозитен сертификат 
 

4. акција 
 

5. евродоларски депозит  

 

Кога обврзница се издава со цел да се финансира специфична опрема, која потоа се заложува како 
колатерал, станува збор за: 

1. хипотекарна обврзница 
 

2. обврзница  осигурана со опрема 
 

3. конвертибилна обврзница 
 

4. државна обврзница 
 

5. неосигурана обврзница  

 

Обврзници кои се поддржани само од општата кредитоспособност на фирмата се: 

1. хипотекарна обврзница 
 

2. конвертибилни обврзница 
 



3. неосигурени обврзници 
 

4. обврзница осигурана со опрема 
 

5. државни обврзници  

 

За да може успешно да се управување со ризикот, Друштвата за осигурување е должно: 

1. во секое време да располага со капитал помал во однос на обемот на работа 
 

2. да ги инвестира слободните финансиски средства во скапоцени предмети и антиквитети 
 

3. во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на  работа 
 

4. да ги инвестира слободните финансиски средства таму каде што е највисока профитната стапка 
 

5. да ги инвестира слободните финансиски средства во уметнички предмети  

 

Резерви за преносни премии, резерви за бонуси и попусти и резерви за штети ги сочинуваат: 

1. математичката резерва на Друштвото за осигурување 
 

2. еквилизационата резерва на Друштвото за осигурување 
 

3. резерви за ликвидност на Друштвото за осигурување 
 

4. техничките резерви на  Друштвото за осигурување 
 

5. резерви за солвентност на Друштвото за осигурување  

 

Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни 
акции е дел од: 

1. резервниот капитал на Друштвото за осигурување 
 

2. дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување 
 

3. основниот капитал на  Друштвото за осигурување 
 

4. капиталот наменет за долгорочни нематерјални вложувања 
 



5. слободниот капитал на Друштвото за осигурување  

 

Со цел Друштвото за осигурување да биде во состојба да врши израмнување на нерамномерното 
настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен коефициент 
на штети треба да издвојува: 

1. математичка резерва 
 

2. резерви за ликвидност 
 

3. резерви за попусти 
 

4. резерви за бонуси на кои осигуреникот има право 
 

5.  еквилизациона резерва  

 

Друштвото за осигурување успешно управување со солвентноста кога: 

1. во секое време располага со капитал помал во однос на обемот на работа 
 

2. ги плаќаа доспеаните обврски со задоцнување максимум до 15 дена 
 

3. во секое време е во состојба да ги плаќа доспеаните обврски 
 

4. ги плаќа обврските по хронолошки редослед 
 

5. ги плаќа обврските кои се во највисок изно  

 

Централниот депозитар за хартии од вредност е должен, на барање на Агенцијата за супрвизија на 
осигурување 

1. да го информира за степенот на ликвидност 
 

2. да го информира за остварениот финансиски резултат 
 

3. да го информира за уплатениот акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции 
 

4. да го информира за долгорочните нематерјални средства 
 

5. да го информира за состојбата на хартиите од вредност во кои се вложени средствата кои ја покриваат  математичката резерва  

 



Друштвото за осигурување кое издава полиси за оние класи на осигурување за кои е должно да издвои 
математичка резерва должно е: 

1. да издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, одвоено од останатите средства на  друштвото 
 

2. да издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, заедно со останатите средства на друштвото 
 

3. да издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, заедно со еквилизационата резерва 
 

4. да издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, заедно со приходите од матерјалните вложувања  
на друштвото  

5. да издвои средства кои ја покриваат математичката резерва, одвоено од вредноста на градежните објекти  

 

Средствата кои ги покриваат техничките резерви на смеат да се вложуваат во: 

1. недвижен имот и каков било удел во недвижен  имот 
 

2. долгорочни обврзници чиј издавач е земја членка на ЕУ 
 

3. долгорочни должнички хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ОЕЦД 
 

4. не постои ограничување 
 

5. удели во трговски друштва во Република Северна Македонија  

 

Друштвото за осигурување е должно да ги држи средствата од капиталот на друштвото 

1. во пласмани кои носат највисок принос 
 

2. на сметки и во пласмани надвор од границите на Република Северна Македонија 
 

3. само во една финансиска банкарска институција 
 

4. на сметки и во пласмани во Република Северна Македонија 
 

5. не постои ограничување во однос на пласманот на средствата  

 

При формирање на техничките резерви на друштвото за осигурување во нив влегуваат следниве ставки: 

1. само резерви за преносни премии 
 



2. резерви за преносни премии, резерви за бонуси и попусти и резерви за штети 
 

3. само математичка резерва 
 

4. исклучиво резерви за штети 
 

5. исклучиво резерви за бонуси и попусти  

 

Средствата наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски 
период представуваат: 

1. математичка резерва 
 

2. еквилизациона резерва 
 

3. резерви за попусти 
 

4. средства наменети за бонуси 
 

5. резерви на сигурност  

 

 Средствата кои друштвото за осигурување ги издвојува за еквилизациона резерва се однесуваат на: 

1. сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување 
 

2. трошоци, вклучувајќи провизии 
 

3. проценети обврски за настанати а непријавени штети 
 

4. бонуси на кои осигуреникот има право 
 

5. израмнување на нерамномерното настанување на штети  

 

Математичка резерва друштвото за осигурување издвојува за: 

1. за сите видови осигурувања 
 

2. каско осигурување 
 

3. осигурување на живот 
 



4. осигурување на имот 
 

5. осигурување од елементарни непогоди  

 

Во која од следниве намени не смеат да се вложат средствата од техничките резерви? 

1. акции,обврзници и други должнички хартии од вредност што ги издаваат или за кои гарантираат единиците на 
 локалната самоуправа на Република Северна Македонија 

 

2. хартии од вредност што ги издава Република Северна Македонија или НБСРМ 
 

3. акции, обврзници и други должнички хартии од вредност со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од  
вредност, ако нивен издавач е правно лице со седиште во Република Северна Македонија  

4. материјални добра кои ретко се регистрирани на организирани пазари и чија процена е несигурна, како, на 
 пример, антиквитети, уметнички дела и моторни возила  

5. друг вид на вложување согласно со правилата на Агенцијата за супервизија на осигурување  

 



ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СНИМАЊЕ РИЗИЦИ 

Што се подразбира под поимот ризик во осигурувањето? 

1. ризикот мора да биде можен, да предизвикува економска штета, 
мора да биде извесен; 

 

2. 

ризикот мора да биде можен, да предизвикува економска штета, 
мора да биде неизвесен, мора да биде случаен и да не постои 
причинско-последична поврзаност меѓу реализацијата на осигурениот 
ризик и  осигурениот; 

 

3. ризикот мора да биде можен, да предизвикува економска штета, 
и мора да биде неизвесен;  

4. ризикот мора да биде случаен, да предизвикува економска штета, 
мора да биде неизвесен;  

5. ризикот мора да биде можен, да е случаен, 
мора да биде извесен. 

 

 

Со осигурувањето од класите на осигурување пожар цивил и пожар. 
индустрија кои штети се покриваат? 

1.  Непосредните штети; 
 

2. посредните и непосредните штети; 
 

3. посредните штети; 
 

4. калкулирани штети; 
 

5. Калкулативните  

 

Што е ризик во осигурително-правна смисла: 

1.  Под ризик во осигурително-правна смисла, се подразбира можност за случување на извесен настан кој може 
 да предизвика штета на имотот или даго повреди телесниот интегритет на човекот, односно да му нанесе смрт; 

 

2. Под ризик во осигурително-правна смисла, се подразбира можност за случување на извесен настан кој може  
да предизвика несреќен случај;  

3. Под ризик во осигурително-правна смисла, се подразбира можност за случување на извесен настан кој може  
да предизвика смрт;  

4. Под ризик во осигурително-правна смисла, се подразбира можност за случување на извесен несреќен случај; 
 



5. Под ризик во осигурително-правна смисла, се подразбира можност за случување на извесен настан кој може 
 Да го повреди телесниот интегритет на човекот. 

 

Висината на надоместокот од осигурување се утврдува според која вредност во времето на настанување на 
осигурениот случај, намалена за вредноста на остатокот? 

1. Продажна или утврдената набавна вредност на осигурените ствари; 
 

2. Набавната или утврдената набавна вредност на осигурените ствари; 
 

3. Новата или утврдената нова вредност на осигурените ствари; 
 

4.  Сегашната или утврдената сегашна вредност на осигурените ствари; 
 

5. Нова и пресметана вредност на осигурениот предмет.  

 

Што се подразбира под набавна вредност на осигурените ствари? 

1. 
Под набавна вредност на осигурените ствари се подразбира дел од 
направените трошоци, до добивање службена дозвола за 
работа (употреба); 

 

2. Под набавна вредност на осигурените ствари се подразбира дел од 
направените трошоци;  

3. 

Под набавна вредност на осигурените ствари се подразбираат 
варијабилните трошоци настанати до моментот на приемот, односно 
пуштање на стварите во работа, односно до добивање службена 
дозвола за работа (употреба); 

 

4. Под набавна вредност на осигурените ствари се подразбира дел од 
направените трошоци;  

5. 

 Под набавна вредност на осигурените ствари се подразбираат сите 
потребни трошоци настанати до моментот на приемот, односно пуштање 
на стварите во работа, односно до добивање службена дозвола за 
работа (употреба). 

 

 

Зошто осигурителниот ризик треба да е неизвесен? 

1. Во можноста од случување на ризикот се изразува неговата неизвесност, која е нужна за да еден ризикне би 
 можел да биде осигурен; 

 

2. Во можноста од случување на ризикот се изразува неговата неизвесност, која е нужна за да еден ризикда не 
 биде осигурен;  



3.  Во можноста од случување на ризикот се изразува неговата неизвесност, која е 
нужна за да еден ризик би можел да биде осигурен.  

4. да се пресмета вредност на ризикот; 
 

5. Во можноста да се изземе од осигурување.  

 

Новонабавената вредност на осигурените ствари се одредува според: 

1. фабричка цена; 
 

2. цена на чинење добиена од производителот; 
 

3. со методата на споредување со цените на нивните следбеници; 
 

4.  фактурната цена по договорот за купопродажба или изградба, или, ако оштетената ствар е од сопствено 
 производство, тогаш производната цена на чинење;  

5. споредбена цена.  

 

Што треба да вклучи анализата на оценка на ризикот кај осигурување имот? 

1. кај осигуирување на имот: својството на предметите кои се осигуруваат, положбата, вид на градбата, видови на 
 производство на стока, превентивни и репресивни мерки, итн. 

 

2. кај осигуирување на имот: својството на предметите кои се осигуруваат, положбата, покрив, вид на преградните 
 зидови, видови на производство на стока, превентивни и репресивни мерки, итн.  

3. 
 Анализата на оценка на ризикот кај осигуирување на имот треба да ги вклучи следните параметри: својството  
на предметите кои се осигуруваат, положбата, вид на градбата, покрив, вид на преградните зидови, видови на 
 производство на стока, превентивни и репресивни мерки, итн. 

 

4. кај осигуирување на имот: својството на предметите кои се осигуруваат, положбата, вид на градбата, покрив,  
вид на преградните зидови, превентивни и репресивни мерки, итн.  

5. кај осигуирување на имот: својството на предметите кои се осигуруваат, положбата, вид на градбата, покрив, 
 вид на преградните зидови, видови на производство на стока, итн. 

 

 

Кога се применува начелото на пропорција? 

1.  Кога вредноста на осигурените ствари во моментот на осигурениот случај е поголема од сумата на осигурување; 
 

2. Кај договорот за осигурување на нова вредност; 
 



3. 
Начелото на сразмер - пропорција исто така се применува кај штети по кои осигурувањето е заклучено на сума 
 на осигурување на „прв ризик“; 
  

 

4. Начелото на сразмер - пропорција исто така се применува кај штети по кои осигурувањето е заклучено на сума  
на осигурување на таксирана вредност;  

5. Кај осигурување според модалитетот на прв ризик.  

 

Класата на заштитни мерки претставува мошне битен параметар во одредувањето на висината на 

1. евидентираниот ризик на осигурување 
 

2. пресметаната премиска стапка; 
 

3. пресметаната премија за осигурување 
 

4. пресметаната вредност на предметот на осигурување; 
 

5. пресметаниот ризик на осигурување.  

 

Кога станува збор за надоместување на штетата, еден од клучните принципи е дека надоместокот од  
сигурувањето, доколку во текот на истиот период на осигурување се случат повеќе осигурени случаи еден 
по друг се определува и исплатува. 

1.  во целост за секој од нив, со оглед на вкупната сума на осигурување, без притоа да се 
врши намалување за порано исплатените надоместоци во тој период 

 

2. во пропорција за секој од нив, со оглед на сумата на осигурување, притоа 
се врши намалување за порано исплатените надоместоци во тој период;  

3. во целост за секој од нив, со оглед на вкупната сума на осигурување, притоа се 
врши намалување за порано исплатените надоместоци во тој период;  

4. во пропорција за секој од нив, со оглед на сумата на осигурување; 
 

5. се намалува за исплатени претходни оштети.  

 

Што треба оценката на ризикот да вклучи во себе? 

1. анализа на околностите од кои зависи големината на 
ризикот; 

 



2. анализа на околностите од кои зависи интензитетот на 
ризикот;  

3. анализа на околностите од кои зависи големината и интензитетот на 
ризикот ;  

4. анализа на околностите од кои зависи варијабилноста на 
ризикот;  

5. анализа на закономерноста на појава на ризикот.  

 

Оценка на ризик подразбира спроведување активности за снимање на ризикот односно идентификување на 
околностите кои можат да го: 

1. потенцираат интензитетот на ризикот; 
 

2. потенцираат обемот на ризикот; 
 

3.  потенцираат обемот и интензитетот на ризикот; 
 

4. потенцираат големината и силината на ризикот; 
 

5. потенцираат обемот на ризикот.  

 

Во променливите околности на ризикот се вбројуваат: 

1. оние кои произлегуваат од својствата на осигурените предмети; 
 

2. уреди за гаснење пожар, видови осигурителни покритија, содржина на складиштата, 
место на кое се наоѓа осигурениот предмет/и итн.) ;  

3. година на градење на зградата, година на производство на автомобилот 
и др.);  

4. оние кои произлегуваат од природата на предметите; 
 

5. поширокото окружување.  

 

Кој е битниот проблем со кои се соочуваме при управување со ризици? 

1. Битен проблем при управување со ризици се објективните околности на ризикот; 
 

2. Битен проблем при управување со ризици се состои во тежината на самиот предмет; 
 



3.  Битен проблем со кои се соочуваме при управување со ризици претставува нивната квантификација; 
 

4. Битен проблем при управување со ризици произлегува од големината на осигурените предмети; 
 

5. Битен проблем при управување со ризици произлегуваод трајноста на осигурените предмети.  

 

Што претставува единствен ризик кај осигурување од пожар? 

1. кога меѓу објектите, постои слободен, неизграден и незафатен меѓупростор од 
најмалку 20 метри или помеѓу кои постои огнозаштитен ѕид; 

 

2. 

 За единствен ризик според тарифа на премии II, се сметаат сите згради и други 
градежни објекти, залихи и подвижни ствари кои се во непосредна врска со 
индустриското или со занаетчиското производство, и не се разделени со 
слободен неизграден и незафатен меѓупростор од најмалку 20 метра или не се 
разделени со пропишани огнозаштитни ѕидови; 

 

3. 
За единствен ризик според тарифа на премии II, се сметаат градежни објекти и 
залихи кои се во непосредна врска со индустриското или со занаетчиското 
производство; 

 

4. За единствен ризик според тарифа на премии II, се сметаат градежни објекти и 
залихи кои се издвоени од индустриското или со занаетчиското производство  

5. кога меѓу објектите, постои слободен, неизграден и незафатен меѓупростор од 
најмалку 20 метри или помеѓу кои постои огнозаштитен ѕид 

 

 

Што преставува пожарен комплекс? 

1. Под пожарен комплекс се подразбира површина ( во која е објектот што се осигурува или група на објекти)  
споена со другите површини; 

 

2. Под пожарен комплекс се подразбира површина ( во која е објектот што се осигурува или група на објекти)  
неодвоена со бариери од другите површини;  

3. Под пожарен комплекс се подразбира простор одвоен со бариери од другите површини; 
 

4. 
Под пожарен комплекс се подразбира површина ( во која е објектот што се осигурува или група на објекти)  
одвоена со бариери (растојание или физичка пречка според критериумите за единствен ризик) од другите  
површини доволна да: спречи ширење на пожар со директно горење или конвекција или зрачење ; 

 

5. Под пожарен комплекс се подразбира површина не одвоена од другите површини  

 

Набавната вредност на осигурените ствари ги содржи: 



1. збирот на зависни трошоци (амбалажа, транспорт, транспортните осигурувања, царина, данок на промет,  
монтажа; 

 

2. збирот на зависни трошоци (амбалажа, транспорт, транспортните осигурувања, царина, данок на промет,  
доопремување, дотур на лице место, монтажа;  

3. збирот на зависни трошоци (амбалажа, транспорт, транспортните осигурувања, доопремување, дотур на лице  
место, монтажа, евентуално прилагодување на подлогата – фундаменти;  

4. збирот на сите зависни трошоци (амбалажа, транспорт, транспортните осигурувања, царина, данок на промет, 
 доопремување, дотур на лице место, монтажа, евентуално прилагодување на подлогата - фундаменти и др.) ;  

5. фиксни трошоци.  

 

Осигурувањето имот има, пред се;, за цел: 

1. да ја надомести оштетата што би се случила на осигурениот имот; 
 

2. да ја надомести нематеријалната штета што би се случила; 
 

3.  да ја надомести штетата што би се случила на осигурениот имот; 
 

4. да ги надомести оштетените предмети; 
 

5. да заштити од осигурителен ризик.  

 

Трошоците за поправка, покрај трошоците на материјалот и работата: 

1. 
влегуваат и неопходните трошоци за демонтажа, монтажа, и трошоците за превоз, целисходно направени за  
поправка на оштетените ствари, како и трошоците кои се однесуваат на увозните давачки, данок, трошоци за  
надворешни стручни соработници, трошоци за вештачење во смисла на Општите услови за осигурување; 

 

2. 

влегуваат и неопходните трошоци за демонтажа, монтажа, и трошоците за превоз, трошоци за надворешни 
 стручни соработници, трошоци за вештачење, стручни експертизи, трошоци по барањата за регресирање на  
исплатени штети (материјални трошоци), трошоци за штети по судски пат (трошоци за спорови, судски такси,  
надоместоци за вештачење на сведоците, правни застапници и др.); 

 

3. 

влегуваат трошоците за демонтажа, и трошоците за превоз, целисходно направени за поправка на оштетените 
 ствари, како и трошоците кои се однесуваат на увозните давачки, данок, трошоци за надворешни стручни  
соработници, трошоци за вештачење во смисла на Општите услови за осигурување, стручни експертизи,  
трошоци по барањата за регресирање на исплатени штети (материјални трошоци), трошоци за штети по  
судски пат (трошоци за спорови, судски такси, надоместоци за вештачење на сведоците, правни застапници и др.); 

 

4. влегуваат и неопходните трошоци за демонтажа, монтажа, и трошоците за превоз, целисходно направени за  
поправка на оштетените ствари, стручни експертизи, трошоци по барањата за регресирање на исплатени штети  



 (материјални трошоци), трошоци за штети по судски пат (трошоци за спорови, судски такси, надоместоци за  
вештачење на сведоците, правни застапници и др.); 

5. 

влегуваат и неопходните трошоци за демонтажа, монтажа, и трошоците за превоз, целисходно направени за  
поправка на оштетените ствари, како и трошоците кои се однесуваат на увозните давачки, данок, трошоци за 
 надворешни стручни соработници, трошоци за вештачење во смисла на Општите услови за осигурување, 
 стручни експертизи, трошоци по барањата за регресирање на исплатени штети (материјални трошоци),  
трошоци за штети по судски пат (трошоци за спорови, судски такси, надоместоци за вештачење на сведоците, 
 правни застапници и др. ). 

 

 

Зошто служи снимањето и оценка на ризици? 

1.  Снимањето и оценка на ризици е во функција на управување со ризиците; 
 

2. Снимањето и оценка на ризици е во функција на квантифицирање на ризиците; 
 

3. Снимањето и оценка на ризици е во функција на следење на ризиците; 
 

4. Снимањето и оценка на ризици е во функција на мерење на ризиците; 
 

5. Снимањето и оценка на ризици е во функција на следење на ризиците.  

 

Што се подразбира под поимот огнозаштитни ѕидови? 

1. 
Под огнозаштитни (пожарни) ѕидови се сметаат оние што се целосно изградени од камен, печена тула или бетон, 
 без никаков отвор, со најмалку 20 см. дебелина (армиран бетон 25 см.) и се издигаат од темелот до најмалку  
35 см. Над покривот (кај шед покриви над врвот на шедот); 

 

2. 
Под огнозаштитни (пожарни) ѕидови се сметаат оние што се целосно изградени од камен, печена тула или бетон, 
 без никаков отвор, со најмалку 25 см. дебелина (армиран бетон 25 см.) и се издигаат од темелот до најмалку  
20 см. Над покривот (кај шед покриви над врвот на шедот); 

 

3. 
 Под огнозаштитни (пожарни) ѕидови се сметаат оние што се целосно изградени од камен, печена тула или 
 бетон, без никаков отвор, со најмалку 25 см. дебелина (армиран бетон 20 см.) и се издигаат од темелот до  
најмалку 30 см. Над покривот (кај шед покриви над врвот на шедот); 

 

4. 
Под огнозаштитни (пожарни) ѕидови се сметаат оние што се целосно изградени од камен, печена тула или 
 бетон, без никаков отвор, со најмалку 15 см. дебелина (армиран бетон 15 см.) и се издигаат од темелот до 
 најмалку 25 см. Над покривот (кај шед покриви над врвот на шедот); 

 

5. 
Под огнозаштитни (пожарни) ѕидови се сметаат оние што се целосно изградени од камен, печена тула или  
бетон, без никаков отвор, со најмалку 35 см. дебелина (армиран бетон 20 см.) и се издигаат од темелот до 
 најмалку 20 см. Над покривот (кај шед покриви над врвот на шедот). 

 

 

Износот на надоместокот не може да: 



1. надмине штетата повеќе од 20% што осигурениот ја има претрпено при настапување на осигурениот случај; 
 

2. изнесува повеќе од штетата која осигурениот ја има претрпено при настапување на осигурениот случај ; 
 

3. изнесува штетата повеќе од 30% која осигурениот ја има претрпено при настапување на осигурениот случај; 
 

4. изнесува повеќе од штетата која осигурителот ја има претрпено при настапување на осигурениот случај 
 

5. изнесува штетата помалку од 50% што осигурениот ја има претрпено при настапување на осигурениот случај.  

 

Што влегуваат во трошоците на работење 

1. Во трошоците на работење влегува вредноста на вкупно ангажираните работници 
 

2. Во трошоците на работење влегува вредноста на потрошениот основен материјал за 
поправка на оштетените осигурени ствари;  

3. Во трошоците на работење влегува трошоци на помошен материјал за 
поправка на оштетените осигурени ствари;  

4.  Во трошоците на работење влегува вредноста на потрошената работна сила потребна за 
поправка на оштетените осигурени ствари;  

5. Во трошоците на работење влегуваат трошоци на материјали (основен и помошен), за 
поправка на оштетените осигурени ствари. 

 

 

Ако осигурениот врши поправка во сопствена режија, кои трошоци на име трошоци на 
работење му се признаваат? 

1. Може да му се признае норма час со нето добивка; 
 

2. Може да му се признае норма час со вкалкулирана добивка; 
 

3. Може да му се признае норма час без вкалкулирана цена на чинење; 
 

4.  Може да му се признае норма час без вкалкулирана добивка; 
 

5. Може да му се признае норма час со бруто добивка.  

 

При определувањето кој норма час што треба да се земе предвид при пресметка на трошоците на 
работење? 



1. 
При определувањето на норма часот за пресметување на трошоците на 
работење е потребно во интерниот норма час да се додадат неопходните трошоци за 
пакување, осигурување и др., до потенцијалниот изведувач на работите; 

 

2. 
При определувањето на норма часот за пресметување на трошоците на 
работење е потребно во интерниот норма час да се додадат неопходните трошоци на 
транспорт, пакување, осигурување и др., до потенцијалниот изведувач на работите ; 

 

3. 
При определувањето на норма часот за пресметување на трошоците на 
работење е потребно во интерниот норма час да се додадат неопходните трошоци на 
транспорт, осигурување и др., до потенцијалниот изведувач на работите; 

 

4. 
При определувањето на норма часот за пресметување на трошоците на 
работење е потребно во интерниот норма час да се додадат неопходните трошоци за 
осигурување до потенцијалниот изведувач на работите; 

 

5. 
При определувањето на норма часот за пресметување на трошоците на 
работење не е потребно во интерниот норма час да се додадат неопходните трошоци на 
транспорт, пакување, осигурување и др., до потенцијалниот изведувач на работите. 

 

 

Што претставува оштета? 

1. 
Оштета е надоместокот што осигурителната компанија го плаќа за штетата што ја предизивкал осигурен случај и 
 се состои од следните параметри: вкупна настаната штета минус остаток на вредност од оштетениот осигурен 
 предмет и данок на додадена вредност; 

 

2. 
Оштета е надоместокот што осигурителната компанија го плаќа за штетата што ја предизивкал осигурен случај  
и се состои од следните параметри: вкупна настаната штета минус амортизација и остаток на вредност од  
оштетениот осигурен предмет; 

 

3. 
Оштета е надоместокот што осигурителната компанија го плаќа за штетата што ја предизивкал осигурен случај и 
 се состои од: вкупна настаната штета минус амортизација, данок на додадена вредност и остаток на вредност  
од оштетениот осигурен предмет ; 

 

4. Оштета е надоместокот што осигурителната компанија го плаќа за штетата што ја предизивкал осигурен случај 
 и се состои од следните параметри: вкупна настаната штета минус амортизација и данок на додадена вредност;  

5. Оштета е надоместокот што осигурителната компанија го плаќа за штетата што ја предизивкал осигурен случај  
и се состои од следните параметри: вкупна настаната штета минус амортизација и данок на промет. 

 

 

Што треба да се земе предвид при пресметување на минималната вредност на машината? 

1. 
при пресметување на минималната вредност на машината, треба да се земе вредноста на машината,  
вклучувајќи ги трошоците за набавка, превоз, монтажа, и таа вредност се коригира со економската застареност 
 изразена во 45 % (проценти); 

 



2. 
при пресметување на минималната вредност на машината, треба да се земе новонабавната вредност на 
 машината, вклучувајќи ги трошоците за превоз, монтажа, и таа вредност се коригира со економската  
застареност изразена во 25 % (проценти); 

 

3. 
при пресметување на минималната вредност на машината, треба да се земе новонабавната вредност на  
машината, вклучувајќи ги трошоците за набавка, превоз, и таа вредност се коригира со економската застареност 
 изразена во 35% (проценти); 

 

4. 
при пресметување на минималната вредност на машината, треба да се земе новонабавната вредност на  
машината, вклучувајќи ги трошоците за набавка, превоз, монтажа, и таа вредност се коригира со економската  
застареност изразена во 40% (проценти); 

 

5. 
при пресметување на минималната вредност на машината, треба да се земе новонабавната вредност на  
машината, вклучувајќи ги трошоците за набавка, и таа вредност се коригира со економската застареност 
 изразена во 50 % (проценти). 

 

 

Како се надоместуваат трошоците за потребното расчистување, уривање, како и трошоците за отстранување 
и смалување на штетите во случај кога има подосиугурвање? 

1. Во случај на подосигурување, трошоците за потребното расчистување, како и трошоците за отстранување и  
смалување на штетите, се надоместуваат во целост; 

 

2. ) Во случај на подосигурување, трошоците за уривање, како и трошоците за отстранување и смалување на  
штетите, се надоместуваат по постигнат договор;  

3. Во случај на подосигурување, трошоците за потребното расчистување, уривање, како и трошоците за  
отстранување и смалување на штетите, се надоместуваат во ист сразмер како штетата;  

4. ) Во случај на подосигурување, трошоците за потребното расчистување, уривање, како и трошоците за  
смалување на штетите, надоместуваат 15%;  

5. Во случај на подосигурување, трошоците за потребното расчистување, уривање, како и трошоците за 
 отстранување и смалување на штетите, не се надоместуваат. 

 

 

Која е формулата за пресметка на делумни штети? 

1. ДШ = (д + м + ч ) - А – ВО; 
 

2. ДШ = (д + м + ок + т) - А – ВО; 
 

3. ДШ = (д + м + т) - А – ВО; 
 

4. ДШ = (д + ч + т) - А – ВО; 
 

5. ДШ = (д+м + ч + т) - А – ВО .  

 



Износот на надоместокот на штета кај осигурувањето на имот: 

1. еднакев е на тековната пазарна вредност на осигурениот предмет 
 

2. најмногу може да изнесува двојно од износот на штетата која осигуреникот ја претрпел 
 

3. не може да изнесува повеќе од штетата која осигуреникот би ја претрпел при настанување на осигурениот случај 
 

4. се утврдува однапред на денот на склучувањето на договорот за осигурување независно од вредност на 
 осигурениот предмет на денот на настанување на штетата  

5. ја зема предвид и изгубената добивка независно дали е договорена со договорот за осигурување  

 

Класа на заштитни мерки под а) кај пожар-цивил, подразбира дека оддалеченоста на местото каде се наоѓа 
осигурениот предмет од оперативното подрачје на професионалните противпожарни единици: 

1. да не биде поголемо од 1 км вкупно земјено растојание 
 

2. да не биде поголемо од 5 км мерено според воздушна линија на раздалеченост 
 

3. пожарникарите да можат да пристигнат најдоцна за 15 минути од моментот на пријавата 
 

4. да биде во радиус од 3 км 
 

5. пожарникарите да можат да пристигнат најдоцна за 30 минути од моментот на пријавата  

 

Класа на заштитни мерки под б) кај пожар-цивил, подразбира дека оддалеченоста на местото каде се наоѓа 
осигурениот предмет од оперативното подрачје на професионалните противпожарни единици: 

1. да не биде поголемо од 10 км вкупно земјено растојание 
 

2. да не биде поголемо од 5 км мерено според воздушна линија на раздалеченост 
 

3. пожарникарите да можат да пристигнат најдоцна за 30 минути од моментот на пријавата 
 

4. да биде во радиус од 10 км  
 

5. пожарникарите да можат да пристигнат најдоцна за 20 минути од моментот на пријавата  

 

Класа на заштитни мерки под а) кај пожар-цивил, подразбира дека на местото каде се наоѓа осигурениот 
предмет треба да постојат хидранти со доволен притисок и проток на вода за потребите на 
противпожарната единица: 



1. од најмалку 500 литри во секунда 
 

2. од најмалку 150 литри во секунда 
 

3. со траење од најмалку 1 (еден) час 
 

4. со траење од најмалку 15 минути 
 

5. со траење од најмалку 30 минути  

 

Кај која класа на заштитни мерки е предуслов греењето на погонските простории да биде исклучиво на 
парно, со топла вода или со кој и да е друг современ начин на греење, без присуство на пламен? 

1. само за класа на заштитна мерка 1 кај пожар–индустрија 
 

2. и за класа на заштитна мерка 1 и за класа на заштитна мерка 2 кај пожар–индустрија 
 

3. класа на заштитна мерка 2 кај пожар–индустрија 
 

4. само за класа на заштитни мерки под а) кај пожар-цивил 
 

5. за класа на заштитни мерки под а) кај пожар-цивил и за класа на заштитна мерка 1 кај пожар–индустрија  

 

Од каква градба треба да бидат зградите кај класа на заштитна мерка 1 кај осигурувањето пожар–
индустрија? 

1. кај пожар–индустрија видот на градбата не е предуслов за класата на заштитни мерки 1 
 

2. масивна градба или мешовита градба 
 

3. мешовита градба 
 

4. слаба градба 
 

5. масивна градба, а особено главните скали од камен или бетон  

 

Со која од следните формули може да се пресмета премијата за осигурување? 

1. Тековна пазарна вредност Х Веројатност за настанување на осигурителен случај 
 



2. Новонабавна вредност Х Стапка на амортизација – Остатокот на вредноста 
 

3. Цена на чинење за осигурениот ризик + Цена на услугата + Резервата на сигурност 
 

4. Цена на чинење за осигурениот предмет + Трошоци на услугата 
 

5. [ Цена на чинење за осигурениот предмет + Трошоци на услугата ] Х Веројатност  

 

Научна дефиниција за ризик е: 

1. ризик = веројатност Х вредност на осигурен предмет 
 

2. ризик = вредност Х неочекувана штета 
 

3. ризик = вредност Х очекувана штета 
 

4. ризик = вредност Х последици 
 

5. ризик = веројатност x последици  

 

Што се подразбира под субјективен ризик? 

1. ризик кој произлегува од својствата на осигурените предмети 
 

2. ризик од промена на околностите 
 

3. ризик од субјективно утврдување на настанатата штета 
 

4. ризик од потценување на штетата на осигурениот имот 
 

5. ризик кој произлегува од однесувањето, односно држењето на договарачот на осигурувањето и неговото лично влијание  

 

Смалувањето на ризикот како метод на физичка контрола на ризикот подразбира: 

1. обезбедување средства за покривање на ризикот од сопствени средства 
 

2. покривање на последиците од настанување на ризикот со средства на друг субјект 
 

3. пренос на финансиската заштита над ризикот на друштвото за осигурување 
 

4. ниеден одговор од понудените не е точен 
 



5. смалување на веројатноста за негово настанување и смалување на штетните последици  

 

Задржувањето на ризикот како метод на физичка контрола на ризикот подразбира: 

1. обезбедување средства за покривање на ризикот од сопствени средства 
 

2. покривање на последиците од настанување на ризикот со средства на друг субјект 
 

3. пренос на финансиската заштита над ризикот на друштвото за осигурување 
 

4. ниеден одговор од понудените не е точен 
 

5. смалување на веројатноста за негово настанување и смалување на штетните последици  

 

Кој метод на финансиска контрола (финансирање) би се применил во случаи на мали ризици, каде 
веројатноста за настанување на штетниот настан е мала и каде загубите се релативно мали? 

1. избегнување на ризикот 
 

2. смалување на ризикот 
 

3. задржување на ризикот 
 

4. пренесување на ризик 
 

5. елиминирање на ризикот  

 

Соодветно групирање на осигурените објекти на микролокацијата на осигуреникот, така што евентуалното 
остварување на ризикот пожар ќе се оствари само во неговите рамки и не може да се прошири на другите 
објекти и ствари претставува: 

1. единствен ризик 
 

2. одвоен ризик 
 

3. микролокациски ризик 
 

4. групен ризик 
 

5. заеднички ризик  

 



Според тарифа на премии II колку треба да изнесува слободниот, неизграден и незафатен меѓупростор за да 
објектите се сметаат за одвоен ризик? 

1. најмалку 20 метри 
 

2. најмалку 50 метри 
 

3. најмалку 100 метри 
 

4. најмалку 200 метри 
 

5. најмалку 500 метри  

 

Како се пресметува премијата за осигурување кај одвоениот ризик од пожар? 

1. се пресметува на ист начин како и кај одвоениот ризик 
 

2. за секој предмет (објект) на осигурување се земаат премиските стапки утврдени според сопствената класа на 
 опасност и класа на заштитни мерки  

3. се зема класата на опасност на најопасната дејност и објект на осигурување 
 

4. се зема класата на опасност на најмалку опасната дејност и објект на осигурување 
 

5. се прави упросечување на класата на опасност на сите предмети (објекти) во рамките на единствениот ризик  

 

Кај доброволните осигурувања, ако дополнително според точните околности на ризикот се утврди дека 
премијата треба да се зголеми, тогаш договарачот на осигурувањето: 

1. задолжително мора да му ја плати на осигурителот разликата на помалку платената премија 
 

2. треба да се согласи да му ја плати на осигурителот разликата на помалку платената премија, во спротивно  
договорот престанува да важи  

3. нема никаква обврска да му ја плати на осигурителот разликата на помалку платената премија 
 

4. договорот престанува да важи после 14-от ден од денот на утврдување на точните околности на ризикот 
 

5. ниедна од горните опции не е точна  

 

Кај доброволните осигурувања, ако дополнително според точните околности на ризикот се утврди дека 
премијата треба да се зголеми, а договарачот на осигурувањето не се согласи му ја плати на осигурителот 
разликата на помалку платената премија, договорот престанува да важи : 



1. на првиот ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

2. после 10-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

3. после 14-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

4. после 30-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

5. после 15-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот  

 

Кај доброволните осигурувања, ако дополнително според точните околности на ризикот се утврди дека 
премијата треба да се зголеми, а договарачот на осигурувањето не се согласи му ја плати на осигурителот 
разликата на помалку платената премија, договорот престанува да важи : 

1. на првиот ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

2. после 10-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

3. после 14-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

4. после 30-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот 
 

5. после 15-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од осигурителот  

 

Кај процената на тотални штети, како се определува стварната (сегашната) вредност за старите машини кои 
веќе не се произведуваат? 

1. според историската набавна вредност кога таа машина била набавена 
 

2. нивната набавна вредност е нула 
 

3. максимум до 30% од цените на нивните следбеници 
 

4. 5-10% од проценетата нова пазарна вредност 
 

5. со методата на споредување со цените на нивните следбеници, водејќи сметка за модернизација и  
подобрување 

 

 

Кај осигурувањето на имот, после настанувањето на осигурениот случај, од што зависи дали ќе се оди на 
тотална штета? 



1. доколку опремата е економски застарена 
 

2. тоа самостојно го одредува договарачот на осигурувањето 
 

3. доколку проценител определи дека поправката не е економски оправдана 
 

4. доколку опремата е целосно амортизирана 
 

5. постапката за процена на штета е иста, сеедно е дали ќе биде делумна или целосна штета  

 

Кај осигурувањето на имот, после настанувањето на осигурениот случај кој определува дали е тотална или 
делумна штета? 

1. одговорниот стручен работник-проценител 
 

2. договарачот на осигурувањето 
 

3. брокерот 
 

4. застапникот во осигурување 
 

5. арбитражен совет  

 

Висината на надоместокот од осигурување кај тотална штета се утврдува според утврдената сегашна 
вредноста на осигурените ствари во времето на настанување на осигурениот случај: 

1. намалена за вредноста на остатокот 
 

2. зголемена за вредноста на остатокот 
 

3. зголемена за износот на трошоците за поправка 
 

4. зголемена за износот на амортизацијата 
 

5. намалена за износот на трошите за поправка  

 

Кај осигурувањето на имот, за да се процени тоталната штета, како се утврдува стварна (сегашна) вредност 
на осигурените ствари ако оштетената ствар е од сопствено производство? 

1. максимум до 80% од износот на иста или слична ствар која се продава на пазарот 
 



2. нејзината големина е однапред специфицирана во договорот за осигурување 
 

3. со прибирање на потенцијални понуди за идна продажба 
 

4. со методата на споредување, тоа е вредноста на исти или слични ствари кои се продаваат на пазарот 
 

5. тоа е износот на производната цена на чинење  

 

Како се проценуваат трошоците за монтажа и демонтажа кај процената на тотална штета, пред тие реално 
да настанат? 

1. не смее однапред да се проценуваат, мора да се почека да заврши монтажата и врз основа на примената  
документација да се одредат трошоци 

 

2. врз база на одредбите од правилник 
 

3. врз база на сопствено минато искуство 
 

4. врз основа на направена субјективно мислење од страна на стручно лице - проценител 
 

5. врз основа на понуди, односно профактури  

 

Кај процените на делумни штети, ако осигуреникот врши поправка во сопствена режија, дали и како ќе му 
се признаат трошоци на работење? 

1. му се признава една просечна месечна плата исплатена во последниот месец на ниво на држава 
 

2. ако осигуреникот врши поправка во сопствена режија, не му се признаваат трошоци на работење 
 

3. му се признава една просечна месечна плата исплатена во последниот месец во дејноста во која работи 
 

4. може да му се признае норма-час без вкалкулирана добивка 
 

5. му се признава една просечно исплатена плата во компанијата за соодветната работната позиција  

 

Ако е оштетен некој дел од странската опрема која воопшто не може да се набави или поправи заради тоа 
што повеќе не се произведува, осигурителот е во обврска: 

1. да му набави иста таква опрема по сопствен избор на производител 
 

2. да ја исплати само вредноста на оштетениот, односно уништениот дел од опремата 
 



3. да ја исплати ново набавната вредност на иста таква опрема 
 

4. да исплати надомест на целосна штета 
 

5. нема обврски да исплати надомест  

 

Износот на потрошената и намалената вредност на предметите и материјалните права што претставуваат 
основни средства се нарекува: 

1. остаток на вредност 
 

2. амортизација 
 

3. девалвација 
 

4. нето-сметководствена вредност 
 

5. капитален расход  

 

Дали техничката амортизација може да биде помала или поголема од утврдената книговодствена 
амортизација? 

1. техничката амортизација се утврдува еднаква на износот на книговодствена амортизација 
 

2. може да биде помала најмногу до 20% 
 

3. може да биде помала најмногу до 50% 
 

4. може да биде поголема најмногу до 20% 
 

5. може да биде поголема најмногу до 50%  

 

Кај процената на штета, како се утврдува вредноста на остатокот кај доколку се работи за материјал за 
„отпад“? 

1. остатокот во овој случај е нула 
 

2. исто како и кај останати средства кои се функционални 
 

3. како збир на трошоците за поправка 
 



4. според цената по која се врши откуп на соодветниот материјал 
 

5. најмногу до 50% од проценетата вредност на материјалот  

 


