
Пресметајте ја бруто тарифа доколку чиста премија е 500€ а вкупните оперативни трошоци на компанијата 
се 60%. 

1. 750 
  

 

2. 950 
   

3. 1050 
   

4. 1250 
   

5. 1000  

 

Поради пукање на водоводна цевка поплавен е станот на лицето Х и причинета е штета во вредност од 150 
000 денари. Од истата причина причинета е штета и на соседот во вредност од 30 000 денари. За каков 
ризик станува збор? 

1. Имотен ризик 
  

 

2. Ризик од одговорност 
   

3. Ризик што потекнува од потфрлање на другите 
   

4. Личен ризик 
   

5. Посебен ризик  

 

Пресметајте ја бруто тарифа доколку чиста премија е 700€ а вкупните оперативни трошоци на компанијата 
се 75%. 

1. 1750 
  

 

2. 2950 
   

3. 1050 
   



4. 2800 
   

5.  
1800 

 

 

Ако лицето БВ како сметководител во сметководствено биро при вршењето на својата работа заради 
невнимание или небрежност причини оштетување на имотот на еден од своите клиенти, тогаш станува збор 
за: 

1. 
Имотен ризик  

 

2. Ризик од одговорност 
   

3. Ризик што потекнува од потфрлање на другите 
   

4. Личен ризик 
   

5. Посебен ризик  

 

Тенденцијата на лекарите да обезбедуваат поскапа медицинска нега кога трошоците ги покрива 
осугурувањето е дел од:  

1. Хазард заради морал 
 

2. Опасноста  
 

3. Морален хазард 
 

4. Физички хазард 
   

5. Ризикот  

 

Сопственикот на опожарената куќа покрај што ја губи вредноста на куќата, во периодот додека изгради нова 
куќа има и други трошоци бидејќи ќе живее на друго место. Овој вид на загуба е:  

1. Шпекулативна  
 

2. Посебна  
 

3. Директна  
 



4. Последователна  
 

5. Финансиска  

 

Hold harmless договорите се пример дека:  

1. Ризикот може да се избегне  
 

2. Ризикот може да се пренесе  
 

3. Ризикот може да се задржи  
 

4. Ризикот може да се сподели  
 

5. Ризикот може да се намали  

 

Ако во период од пет години во првата година се опожариле 12 куќи, во втората 3 куќи, во третата 8 куќи, во 
четвртата 5 куќи и во петтата 6 куќи, тогаш рангот е:  

1. 6-12 
 

2. 3-8  
 

3. 5-6  
 

4. 8-12  
 

5. 3-12  

 

Кога соодносот на вистинските загуби е 30%, соодносот на очекуваните загуби е 60% а факторот на 
кредибилитет е 0.20 тогаш промената на премијата е:  

1. Намалување на премијата за 10%  
 

2. Зголемување на премијата за 20%  
 

3. Намалување на премијата за 20%  
 

4. Зголемување на премијата за 10%  
 

5. Намалување на премијата за 5%  

 



Каков вид трговско друштво треба да основа и во каква форма и со минимум колкав акционерски капитал 
треба да биде основано? 

1. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 2.000.000  € ако друштвото врши работи 
 на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување  

2. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под  
условите утврдени со Законот. Капиталот не смее да биде понизок од 4.000.000 € ако друштвото врши работи  
на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување 

 

3. 

Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република  
Македонија под условите утврдени со Законот. Капиталот не смее да биде понизок од 2.500.000 € ако  
друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно  
осигурување 

 

4. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со Законот. Капиталот не смее да биде понизок од 3.500.000 € ако друштвото врши  
работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување 

 

5. 
Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република  
Македонија под условите утврдени со Законот. Капиталот не смее да биде понизок од 4.500.000 € ако  
друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување 

 

 

Домашен инвеститор сака да основа друштво за животно осигурување во РМ, кое сака да врши работи во 
сите класи на осигурување. Каков вид трговско друштво треба да основа и во каква форма со оглед на тоа 
што се работи за домашен инвеститор и со минимум колкав акционерски капитал треба да биде основано? 

1. Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон. Капиталот треба да е минимум 1.500.000 €. 

 

2. 
Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговороност со седиште во Република  
Македонија под условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 2.000.000 € ако друштвото 
 врши работи на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување на живот 

 

3. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 3.000.000  € ако друштвото врши работи  
на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување на живот 

 

4. 
Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република  
Македонија под условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 1.000.000 € ако друштвото 
 врши работи на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување на живот 

 

5. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под  
условите утврдени со закон, капиталот не смее да биде понизок од 2.500.000 € ако друштвото врши работи 
 на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување на живот 

 

 



Странски инвеститор сака да основа друштво за животно осигурување во РМ, кое сака да врши работи 
исклучително за Осигурување на живот во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано 
осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии. Каков вид 
трговско друштво треба да основа и во каква форма со оглед на тоа што се работи за странски инвеститор и 
со минимум колкав акционерски капитал треба да биде основано? 

1. 

Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон, а бидејќи се работи за странски инвеститор тоа може да биде друштво за  
осигурување на земја членка кое основало филијала на територијата на Република Македонија или е овластено 
 директно да врши работи на осигурување на територија на Република Македонија, согласно со закон.  
Капиталот не смее да биде понизок од 1.500.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во една или 
сите класи на осигурување во групата на осигурување на живот 

 

2. 

Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република 
 Македонија под условите утврдени со закон, а бидејќи се работи за странски инвеститор тоа може да биде 
 – Филијала на странско друштво за осигурување која добила дозвола за вршење на работи на осигурување 
 од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување; како и Друштво за осигурување на земја членка кое  
основало филијала на територијата на Република Македонија или е овластено директно да врши работи на  
осигурување на територија на Република Македонија, согласно со закон. Капиталот не смее да биде понизок 
 од 2.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата  
на осигурување на живот 

 

3. 

Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон, а бидејќи се работи за странски инвеститор тоа може да биде – Филијала на  
странско друштво за осигурување која добила дозвола за вршење на работи на осигурување од страна на  
Агенцијата за супервизија на осигурување; или е овластено директно да врши работи на осигурување на 
 територија на Република Македонија, согласно со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 3.500.000 €  
ако друштвото врши работи на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување 
 на живот 

 

4. 

Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под  
условите утврдени со закон, а бидејќи се работи за странски инвеститор тоа може да биде – Филијала на 
 странско друштво за осигурување која добила дозвола за вршење на работи на осигурување од страна на 
 Агенцијата за супервизија на осигурување; како и Друштво за осигурување на земја членка кое основало  
филијала на територијата на Република Македонија или е овластено директно да врши работи на осигурување  
на територија на Република Македонија, согласно со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 3.000.000  € 
 ако друштвото врши работи на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување 
 на живот 

 

5. 

Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон, а бидејќи се работи за странски инвеститор тоа може да биде – Филијала на 
 странско друштво за осигурување која добила дозвола за вршење на работи на осигурување од страна на  
Агенцијата за супервизија на осигурување; како и Друштво за осигурување на земја членка кое основало 
 филијала на територијата на Република Македонија или е овластено директно да врши работи на осигурување 
 на територија на Република Македонија, согласно со закон. Тој не смее да биде понизок од 4.500.000 €  
ако друштвото врши работи на осигурување во една или сите класи на осигурување во групата на осигурување 
 на живот 

 

 



Заинтересирано лице сака да основа друштво за осигурување во РМ, кое ќе се занимава со реосигурување. 
Каков вид трговско друштво треба да основа и во каква форма и со минимум колкав акционерски капитал 
треба да биде основано? 

1. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под  
условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 3.000.000 € ако друштвото врши работи 
 на реосигурување.  

2. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под  
условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 3.500.000 € ако друштвото врши работи на  
реосигурување. 

 

3. 
Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република 
 Македонија под условите утврдени со закон, капиталот не смее да биде понизок од 4.500.000 € ако друштвото 
 врши работи на реосигурување. 

 

4. 
Друштво за осигурување се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република 
 Македонија под условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 3.500.000 € ако друштвото  
врши работи на реосигурување 

 

5. 
Друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под 
 условите утврдени со закон. Капиталот не смее да биде понизок од 4.500.000  € ако друштвото врши работи  
на реосигурување 

 

 

Доколку клиентот се идентификува со фалсификувани или со туѓи идентификациони документи, односно 
наведува сомнителни идентификациски податоци или клиентот воопшто не е регистриран како правно 
лицедали би склучиле договор за осигурување: 

1. да, доколку клиентот уредно го подпише договорот 
 

2.  Не, бидејќи станува збор за Индикатори за сомнителни трансакции кои се однесуваат на клиентот 
 

3. Не, бидејќи станува збор за Индикатори кои се однесуваат на склучување на договорот 
 

4. Не, бидејќи станува збор за Индикатори кои се однесуваат на плаќање премии и извршување на договорот 
 

5. да, бидејќи за тоа постои друштвото за осигурување  

 

Треба да изработите полиса за осигурување на живот. Кои елементи според Законот за облигациони односи 
истата облигаторно треба да ги содржи? 

1. име и презиме на лицето на чијшто живот се однесува осигурувањето, датумот на неговото раѓање и настанот 
 или рокот од кој зависи настанувањето да се бара исплата на осигурената  сума. 

 

2. име и презиме на лицето на чијшто живот се однесува осигурувањето и настанот или рокот од кој зависи 
 настанувањето да се бара исплата на осигурената сума и вредност на осигурена ствар  



3. име и презиме на лицето на чијшто живот се однесува осигурувањето, настанот или рокот од кој зависи  
настанувањето да се бара исплата на осигурената сума и начинот на извршување на обврските  

4. име и презиме на договарачот на осигурувањето и вредноста на осигурената ствар 
 

5. вредноста на осигурената ствар  

 

Ако при склучувањето на договорот за осигурување, осигурениот случај веќе настанал или бил во 
настанување дали ќе го склучите договорот: 

1. да, доколку клиентот уредно го подпише договорот 
 

2. Не, бидејќи станува збор за Индикатори за сомнителни трансакции кои се однесуваат на клиентот 
 

3. Не, бидејќи станува збор за Индикатори кои се однесуваат на склучување на договорот 
 

4. Не, бидејќи станува збор за Индикатори кои се однесуваат на плаќање премии и извршување на договорот 
 

5. не, бидејќи станува збор за измами за осигурениот  случај  

 

Која е последицата доколку друштвото за осигурување не склучи договор за задолжително осигурување врз 
основа на понудата на обрвзникот за задолжително осигурување: 

1. ќе се казни за прекршок со парична  казна 
 

2. ќе се казни за кривично дело со казна затвор 
 

3. нема обврска за задолжително осигурување 
 

4. ќе се казни за прекршок со парична казна само доколку тоа не го направи во рок од 8 дена 
 

5. ќе се казни за прекршок со парична казна само ако тоа не го направи во рок од 30 дена  

 

Вашето и конкурентското друштво продавате ист производ од иста осигурителна компанија. Со оглед на 
фактот дека сака да ја зголеми продажбата, второто брокерско друштво одлучува да нуди дополнителна 
финансиска услуга на осигурениците, што предизвикува одлив на дел од вашите клиенти кон тоа друштво. 
Во тој случај, во рамки на дистрибутивниот канал, сметаме дека се остварува ситуација на: 

1. вертикален лимит 
  

 

2. ретенција на клиентите за второто друштво 
 

3. вертикален конфликт 
 



4. канибализам на производот 
 

5. нелојална конкуренција  

 

Како брокер, посредувате во продажба на полиси за Ваш клиент, при што како резултат на соработката, 
поседувате информации за него лично и за неговиот бизнис. Доколку споделите дел од тие информации со 
Вашето семејство или дел од колегите, сте предизвикале: 

1. неопределно неетичко дејство 
  

 

2. кривично дело 
 

3. определено неетичко дејство 
 

4. повреда на интегритетот на своето брокерско друштво 
 

5. нарушување на угледот и честа на клиентот  

 

Вашиот клиент пријавува до Вас осигурен настан и случување на штета, при што бара од Вас да му 
помогнете да добие повисок износ на штета, како резултат на одредени факти кои не се вистинити. Што би 
направиле: 

1. Ќе го одбијам клиентот и ќе го оставам сам да учествува во процесот 
  

 

2. ќе му укажам дека тоа не е етичка и законска постапка, и ќе учествувам во процесот само со прикажување  
на објективни факти и документи  

3. ќе го пријавам во АСО клиентот за неетичко работење 
 

4. ќе го пријавам клиентот во осигурителната компанија за измама која планира да ја стори 
 

5. ќе му помогнам во тоа негово барање, бидејќи должност е да учествувам во тој процес, без разлика каков е  

 

Еден Ваш клиент, на кој му нудите Полиса за животно осигурување, сака да купи и дополнително 
здравствено осигурување. Со оглед на фактот дека имате опција А, со повисока провизија, а пониско 
осигурително покритие за здравствено осигурување, и опција Б, со пониска провизија, но со посоодветно 
здраствено осигурување, што ќе одлучите да понудите на клиентот: 

1. ќе ја понудам опцијата А 
 

2. ќе ја понудам опцијата Б 
 



3. ќе ги понудам и двете опции, без да објаснувам за деталите 
 

4. ќе барам трета опција, со повисока провизија за мене 
 

5. сеедно е, клиентот ќе прифати што ќе му кажам јас  

 

Осигуреник стар 30 години сака да се осигура во случај на смрт во следните 15 години. Да се пресмета 
годишната премија ако осигурениот износ е 250 000 парични единици. Периодот на уплата на премијата 
треба да биде 10 години. Резултатот е: 

1. 1296 
 

2. 2500 
 

3. 10375 
 

4. 15000 
 

5. 12961  

 

Осигуреник стар 30 години кој сака да се осигура на 17 години во случај на смрт. Колку ќе изнесува 
осигурената сума ако премијата што ја платил е 120 000 денари. 

1. 2 510 460 
 

2. 2 510 
 

3. 39 000 
 

4. 120 000 
 

5. 150 000  

 

Колкава рента ќе се добива годишно за лице старо 25 година во следните 15 години ако се уплати 
еднократна уплата од 100.000 парични единици 

1. 9 325 
 

2. 93 250 
 

3. 125 505 
 

4. 10 000 
 

5. 30 000  



Осигуреник стар 33 година сака да се осигура во случај на смрт во следните 15 години. Да се пресмета 
осигурената сума ако годишната премија е во износ од 100 000 парични единици. Периодот на уплата на 
премијата треба да биде 10 години. Резултатот е: 

1. 15 806 931 
 

2. 1 580 693 
 

3. 1 000 000 
 

4. 1 200 000 
 

5. 12 000 000  

 

Осигуреник стар 27 години сака да се осигура во случај на смрт во следните 17 години. Да се пресмета 
годишната премија ако осигурениот износ е 110 000 парични единици. Периодот на уплата на премијата 
треба да биде 10 години. Резултатот е: 

1. 545 
 

2. 454 
 

3. 4 540 
 

4. 10 000 
 

5. 100 000  

 

Осигурителот осигурува овес со вредност од 600.000 денари со франшиза од 5%. Товарот е натоварен на 
брод кој располага со две складишта. Во едно од складиштата навлегува вода која предизвикува штета од 
20.000 денари. Странките се договорени франшизата од 5% да се пресметува за секое складиште 
поодделно. Ако вредноста на стоката во складиштето каде навлегла водата е 400.000 денари, колкав 
надомест на штета ќе прими осигуреникот? 

1. 400.000 денари 
 

2. 370.000 денари 
 

3. 420.000 денари 
 

4. 430.000 денари 
 

5. 380.000 денари  

 



Лицето X сака да ја осигури својата канцеларија чија површина е 26м2, при што градежната вредност е 1250 
евра за м2 (1 евро = 61.79 денари). Стапката на премија е 0.9%. Колку изнесува премијата за осигурување на 
канцеларијата? 

1. 2008 денари 
 

2. 3815 денари 
 

3. 1125 денари 
 

4. 1807 денари 
 

5. 4100 денари  

 

Ако условната франшиза изнесува 7%, а оштетувањето е 8% или повеќе, тогаш: 

1. нема да се наплати никаков надомест на штета 
 

2. ќе се надомести само штетата од 7% 
 

3. ќе се надомести штета од 1% 
 

4. ќе се надомести целата штета од 8% или повеќе 
 

5. ќе се надомести штета од 5%  

 

Ако при каско осигурување со франшиза од 500 евра се случи штета чиј износ е 950 евра, колкав износ ќе му 
се исплати на осигуреникот од страна на осигурителната компанија: 

1. 500 евра 
 

2. 450 евра 
 

3. 1450 евра 
 

4. 950 евра 
 

5. 775 евра  

 

Премијата за каско-осигурување со франшиза од 200 евра, која треба да ја плати клиентот за возило со 
фактурна вредност од 920.740 денари и стапка на премија 1.7% изнесува: 

1. 12.000 денари 
 



2. 3.653 денари 
 

3. 15.653 денари 
 

4. 15.500 денари 
 

5. 20.400 денари  

 

Преку копнен превоз се испраќаат готови производи – лап топ компјутери со вредност од 980.000 денари. 
Стапката на премија е 3%. Премијата за осигурување на пратката изнесува: 

1. 3090 денари 
 

2. 29.400 денари 
 

3. 107.310 денари 
 

4. 2940 денари 
 

5. 9170 денари  

 

Фактурната вредност на едно возило е 697.722 денари. Стапката на премија според тарифа е 1.21. Колку 
изнесува премијата за каско осигурување со франшиза од 500 евра? 

1. 22,457.56 денари 
 

2. 37.389 денари 
 

3. 30.900 денари 
 

4. 8442.44 денари 
 

5. 28,946.56 денари  

 

Компанијата “A”, чија основна дејност е одржување на патиштата има потреба од купување опрема во 
вредност од 6.200 000,00 денари. Со цел да ја финансира набавката на специфичната опрема издава хартија 
од вредност, а како гаранција дека долгот ќе биде навремено сервисиран, набавената опрема се става како 
колатерал. За каква хартија станува збор? 

1. обична акција 
 

2. приоритетна акција 
 

3. хипотекарна обврзница 
 



4. обврзница осигурана со опрема 
 

5. доходна обврзница  

 

Една компанија од областа на текстилната индустрија има потреба од обезбедување краткорочен кредит за 
финансирање на обртниот капитал во висина од 900.000,00 денари. На кој пазар ќе учествува компанијата? 

1. пазар на капитал 
 

2. пазар на пари 
 

3. девизен пазар 
 

4. пазар на стоки и услуги 
 

5. термински пазар  

 

Со цел да се заштити од ризикот од зголемyвање на каматните стапки, банката “А” се одлучува да продаде 
финансиски инструмент со точно одредени карактеристики, во точно одреден износ, а договорот да се 
изврши на некоја точно одредена идна дата. Преку кој финансиски инструмет може може да ја постигне 
целта? 

1. ќе продаде акции 
 

2. ќе продаде обврзници 
 

3. ќе продаде благајнички записи 
 

4. ќе продаде фјучерс договор 
 

5. ќе продаде злато  

 

Друштвото за осигурување “Х” во 2021 година остварило добивка по завршна сметка во износ од 3.150 
000,00 денари. Обврската за издвојување во резерви за сигурност изнесуваат најмалку до: 

1. 1.050 000,00 денари 
 

2. 1.575 000,00 денари 
 

3. 1.100 000,00 денари 
 

4. 2.250 000,00 денари 
 

5. 1.200 000, денари  



Основниот капитал на друштвото за осигурување изнесува 12.400 000,00 денари. При пресметка на 
капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал ќе се земе предвид само во износ не 
повеќе од: 

1. 3.720 000,00 денари 
 

2. 4.960 000,00 денари 
 

3. 4.100 000,00 денари 
 

4. 12.400 000,00 денари 
 

5. 6.200 000, денари  

 

Компанијата Адриатик Треј АД склучила договор за осигурување на имот со кој ја осигурува својата деловна 
згреда, погоните и машините од повеќе ризици. Осигурувањето е направено на доброволна основа на 
менаџерите на компанијата. По извршената оцената на ризикот, склучен е договор за осигурување во кој се 
дефинирани ризиците и износот на премијата. Договорот се однесува на период од една година. Но, после 
два месеци од моментот на склучувањето на договрот, осигурителната компанија увидела има неточно 
утврдување на некои од околностите на ризикот значајни за одредување на висината на премијата. 
Всушност, договарачот на осигурувањето при склучувањето на договорот за осигурување му ги пријавил на 
осигурителот сите околности што се од значење за оцена на ризикот, а што му биле познати или не можеле 
да му останат непознати. Осигурителот дополнително добил информации кои во моментот на склучувањето 
на договорот не му биле достапни за правилна и точна процена на ризикот. Осигурителот писмено го 
известил договарачот дека премијата е поголема по дополнително утврдените околности на ризикот и бара 
негова согласност за модификација на договорот со што договарачот треба да изврши доплата на помалку 
платениот износ. Договарачот на осигурувањето не се согласил да се иврши модификација на договорот и 
не сака да му ја доплати разлика во премија на осигурителот? Какви се последиците во ова ситуација? 

1. договорот престанува да важи после 14-от ден од приемот на писмениот предлог за нова стапка од  
осигурителот 

 

2. осигурителот нема право да бара доплата на премија, бидејќи договарачот му ги пријавил на осигурителот  
сите околности што се од значење за оцена на ризикот  

3. договорот продолжуав да важи, а договарачот на осигурувањето мора да му ја плати на осигурителот разликата 
 на помалку платената премија  

4. договорачот на мора да ја доплати премијата, а при евентуално настанување на штета износот на надоместот  
на штетата ќе биде редуциран пропорционално на помалку платената премија  

5. осигурителот нема право да го раскине договорот и тој останува во полна важност, но има право да го скрати  
перидот на важност пропорционално на помалку платената премија 

 

 

Боб и Шерон имаат убава куќа која е лоцирана на убава плажа на крајбрежјето на океанот во која живеат 
повеќе од 10 години. Врз база на вашите совети како нивни осигурителен брокер тие секоја година го 
осигуруваат нивниот имот од природни непогоди со оглед дека живеат во подрачје кое може да биде 



погодено од ураган. Во последните години немаше ургани од висока категорија, но тоа не ги предомисли 
Боб и Шерон и оваа година да направат договор за осигурување од ризици од природни непогоди. 
На средина на летото оваа година настанал ураган кој го зафатил токму брегот на кој е лоцирна нивната 
куќа. Ураганот кој беше наречен „Виџет“ е бура од 5-та категорија и предизвикува бранови високи и до 5 
метри додека патува по брегот. Сосема очекувано, со својата разорна сила збриша многу куќи и силно ја 
погоди и куќата во сопственост на Боб и Шерон. Нивната куќа се поплави до поткровјето, огромно дрво 
падна врз покривот, а добар дел од куќата беше разнесен во околината. Проценителот излегол на терен и 
направил увид за причината, и после согледување на последиците констатирал дека иако најголем дел од 
куќата е сеуште тука, таа ја има изгубено статиката и тешко може да се поврати во првобитната состојба, и 
затоа констатирал тотална штета. 
Осигурителот им направил калкулација за надомест на штета, но Боб и Шерон сметаат дека сумата е 
различна од онаа која што тие ја очекувале. Од вас бараат да им објасните како се пресметува надомест на 
тотална штета. Која од следниве формули дава објаснување на големината на пресметката на надомест на 
тотална штета? 

1. надомест на тотална штета = трошоци за поправка – амортизација – вредност на остатокот 
 

2. надомест на тотална штета = набавна вредност + амортизација + вредност на остатокот 
 

3. надомест на тотална штета = набавна вредност – амортизација + вредност на остатокот 
 

4. надомест на тотална штета = набавна вредност – амортизација – вредност на остатокот 
 

5. надомест на тотална штета = тековна пазарна вредност – амортизација  

 

Менаџментот на копанијата Астра спејс оваа година иснталираше високовредна опрема со која изврши 
автоматизација на процесот на производство. Во исто време менаџментот склучи договор за осигурување 
на имотот со кој сака да се заштити од нескани последици. 
Во текот на годината настанал пожар во административната зграда кој се пренел и во погонските простории. 
Пожарот направил штета на машините кои биле осигурани, но не ги уништил целосно. По извршениот увид 
направена е процена на потребните елементи и материјали кои треба да се заменат за да се врати опремата 
во функција. Покрај тоа проценети се и трошоците за работна сила, демонтажа и монтажа, транспорт и 
експертиза. Проценителот смета дека е економски целисходно да се поправи машината. 
Која од следниве формули дава објаснување на големината на пресметката на надомест на делумна штета? 

1. делумна штета = трошоци за поправка + амортизација + вредноста на остатокот на оштетениот дел 
 

2. делумна штета = набавна вредност – амортизација – вредност на остатокот 
 

3. делумна штета = трошоци за поправка – амортизација + вредноста на остатокот на оштетениот дел 
 

4. делумна штета = трошоци за метеријалот + резервни делови + работна сила + демонтажа + монтажа +  
транспорт + експертиза  

5. делумна штета = трошоци за поправка – амортизација – вредноста на остатокот на оштетениот дел  

 



Компанијата Сигма АД сака да склучи договор за осигурување од пожар. После извршениот увид на 
објектите, залихите и предметите во самата компанија, како и во окружувањето на компанијата, во 
извештајот за снимање на ризици за осигурување од пожар е констатирано следново: 
- сите згради на компанијата се изградени од масивна градба, а главните скали од бетон; 
- зградите на компанијата се со наполно огноотпорни таваници и наполно огноотпорни покриви во кои не се 
сместени запаливи ствари 
- греењето во администартивните и на погонските простории е со сопствено парно кое се загрева со 
електрична енергија; 
- инсталациите кои се составен дел на градежниот објект и приклучните инсталации на машини, апарати и 
сл., во работните и во помошните простории се прописно изведени 
- компанијата користи залихи за преработка кои се од леснозапаливи материи, кои се сместени во масивно 
премостени одделни простории кои се разделени од погонските простории со масивни ѕидови, 
огноотпорни врати. 
- компанијата има потполна сопствена спремност за гасење пожар: сопствена доволно опремена 
противпожарна единица, во секое време доволно количество на залихи на вода, апарати за гаснење 
- компанијата Сигма е оддалечена 10 км од професионални противпожарни единици, но се проценува дека 
тие можат да пристигнат за 15 минути од моментот на пријавата на штетата 
- сите згради во рамките на компанијата Сигме се блиску една до друга, а некои се споени 
- соседната компанија Гама АД која е лоцира на исток е составена од многу стари згради, кои не се 
изградени целосно од масивна градба, немаат масивна подоградба и повеќето немаат тврда кровна 
покривка. 
- соседната компанија Гама АД исто така врши обработка на запалливи материјали, а раздалеченоста на 
првиот објект нејзин објект од објектите на Сигма е на 30 метри слободен, неизграден и незафатен 
меѓупростор. 
Само еден од следниве искази е точен. Кој ? 

1. компанијата Сигма припаѓа во прва класа на заштитни мерки 
 

2. компанијата Сигма припаѓа во втора класа на заштитни мерки 
 

3. компанијата Сигма припаѓа во каласа на заштитни мерки Б 
 

4. компаниите Сигма и Гама заедно сочинуваат единствен ризик и затоа за Сигма се зема класата на опасност на 
 Гама независно од тоа што објектите на Сигма имаат пониска класа на опасност  

5. Сигма и Гама припаѓаат во втора класа на заштитни мерки  

 

1.Да се пресмета износот на, квартално бордеро на премија, за ексцедентен договор за реосигурување, што 
треба да му се цедира на реосигурителот и профитна провизија, што реосигурителот ја одобрува, на 
осигурителот, ако висината на реосигурителниот ексцедентен договор е одреден со 15 квотни лејери 
односно линии, а износот на квотниот договор за реосигурување е 300.000 Евра. 
 

2.Да се пресмета износот на, квартално бордеро на премија, за ексцедентен договор за 
реосигурување, што треба да му се цедира на реосигурителот и профитна провизија, што 
реосигурителот ја одобрува, на осигурителот: Над 750.000 Евра сума на осигурување (Железник 
А.Д. Сопотница- Демир Хисар) 



3.Да се пресмета износот на, квартално бордеро на премија, за ексцедентен договор за 
реосигурување, што треба да му се цедира на реосигурителот и профитна провизија, што 
реосигурителот ја одобрува, на осигурителот. над 4.500.000 Евра сума на осигурување (Ф-ка за 
кабли Неготино, производна хала 1, кршење машини) 

4. Да се пресмета износот на, квартално бордеро на премија, за ексцедентен договор за 
реосигурување, што треба да му се цедира на реосигурителот и профитна провизија, што 
реосигурителот ја одобрува, на осигурителот: до 750.000 Евра ( Работнички дом- универзитет 
Неготино) 


