
Назив на СЗ Агент за осигурување 
Код на СЗ 0410.40.01 
Сектор ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА  
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Агент  за осигурување е лице кое се занимава со продажба на 
осигурување (полиси за осигурување). 
Оваа задача ја остварува преку воспоставување и одржување деловен 
однос со клиенти (осигуреници), изработува понуди за осигурување, 
контролира податоци за имотот и осигурениците, одредува квалитет на 
осигурително покритие, изработува договори за осигурување (полиси) и 
документи за наплата, врши наплата на осигурителна премија, обновува 
постојните договори за осигурување, одговара за правилна примена на 
прописи и внатрешни процедури, услови за осигурување, тарифи на 
премии и за грижи за целиот продажен и постпродажен сервис кон 
клиентите.   
Се грижи за квалитетно претставување на работодавачот во својата 
секојдневна работа и учествува во промотивни активности во 
организација на работодавачот. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира   дневни 
активности и 
потребни ресурси и 
ја организира 
сопствената 
работа 

1. Планира активности врз основа на 
нормативите и стандардите во 
осигурувањето 
2. Планира  потребни ресурси за работа. 
3. Организира  распоред на дневни 
активности 

2. Подготовка за 
работа 

Подготовка на 
работно место и 
ресурси за работа 

1. Проверка на техничките средства и 
материјали за работа, 
2. Проверува потребна документацијата 
3. Проверува содржината на изготвени 
документи за доставување до клиенти или 
претпоставените 
4. Креира листа на потенцијални клиенти 

3. Оперативни 
активности 

Работа со клиенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Примена на позитивни законски 
прописи од областа на осигурувањето и 
условите за осигурување 
2. Следи листа на договори пред да 
завршат со цел потсетување на клиентите 
3. Комуницира со потенцијални клиенти 
4. Извршува електронска, телефонска и 
директна комуникација со клиенти 
 
 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Изготвување 
полиси за 
осигурување 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наплата на 
премија 

1. Применува Услови за осигурување и 
други стандарди 
2. Ги анализира потребите на клиентот за 
осигурување според понудата за 
осигурување 
3. Комбинира осигурување според 
понудата на клиентот 
4. Обезбедува потребна документација за 
осигурениот предмет 
5. Пополнува во компјутерската 
апликација образец на полиса 
6. Генерира полиса-договор за 
осигурување 
7. Проверува документација и полиса и ја 
доставува на тарифирање 
 
 
1. Изготвува фактура за наплата на 

премија 
2. Доставува фактура до клиентот 
3. Користи и ажурира електронска база на 

податоци 
4. Изготвува опоменски писма до клиенти 

за потсетување за неплатена премија 
4. Комерцијални 

активности 
Промовирање на 
осигурителни 
производи 

1. Учество во промотивни активности 
2. Следи и посетува настани со цел 

поголемо вмрежување во локалната 
средина 

3. Одобрува бонуси на клиенти 
4. Промовира пакети за лојални клиенти 

5. Административни 
Активности 

Изработка на 
извештаи за 
месечна 
реализација 

1. Изработува извештаи за извршени 
работи според договорените планови 

2. Ја следи реализацијата на 
договорените планови 

3. Предлага активности за подобрување 
на резултатите 

4. Ја комплетира и архивира 
целокупната документација од своето 
работење-строга евиденција 

6. Активности на 
обезбедување 
квалитет 

Контрола на 
квалитет на 
понудено 
осигурување 

1. Го проверува квалитетот на 
понуденото осигурување со Условите 
за осигурување (општи и 
дополнителни) 

2. Го проверува квалитетот на 
понуденото осигурување со 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

побарувањето на клиентот 
3. Оценува ризик и состојба на имотот на 

клиентите 
4. Се грижи да обезбеди најдобро 

осигурително покритие  за потребите 
на клиентот 

7. Одржување и 
поправање опрема 

Се грижи за 
средствата за 
работа 

1. Правилно користи информатичко 
комуникациска технологија 

2. Навремено известува за појавени 
дефекти на средствата за работа 

3. Проверува дали му се достапни 
соодветните компјутерски апликации и 
дали ги има потребните лимити за 
работа (одобренија). 

8. Комуникација Комуникација со 
клиентии, 
претпоставени и 
вработени 
 

1. Прима клиенти на љубезен начин 
2. Ги осознава потребите на клиентот 
3. Му дава информации на клиентот 
4. Нуди осигурителна услуга на 

професионално ниво 
5. Комуницира јасно и недвосмислено  
6. Креира позитивен став во 

комуникација 
7. Прифаќа приговори од клиенти и го 

проследува до надлежните 
8. Обезбедува постојан проток на 

информации 
9. Воспоставува позитивни односи со 

клиентите, тимот и претпоставените 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита на работа 
и животна средина 

Се грижи за 
безбедност и 
заштита на 
здравјето и 
околината 

1. Почитува Закон за безбедност при 
работа и интерните процедури 
2 . Применува активности за заштита на 
личните податоци согласно со законска 
регулатива 
3. Учествува во активности за заштита на 
околина во однос на корпоративна 
општествена одговорност 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• Познава и следи Закон за облигациони односи; Закон за супервизија на 
осигурувањето; Закон за задолжително осигурување во сообраќајот; Закон за 
заштита на лични податоци; Општи, посебни и дополнителни услови за 
осигурување на поодделни видови. 

• Разликува тарифи на премии 



• Познава процедури за прием во осигурување; за надомест на штета; за строга 
евиденција; раскнижување на премија; тарифирање на полиси; следење на 
наплата. 

• Опишува процес на продажба на полиси и процес на постпродажни активности 
• Познава употреба на софтверски апликации 
• Познавање начини и инструменти на плаќање 
• Објаснува изработка на „Понуда за осигурување“ и на „Полиса за осигурување“ 
• Демонстрира користење на информатичко-комуникациски технологии и 

електронска база на податоци  
• Познава Архивско работење - електронско и мануелно 
• Познава деловно комуницирање и коресподенција 

 
Вештини за занимањето: 

• Применува Закон за облигациони односи; Закон за супервизија на 
осигурувањето; Закон за задолжително осигурување во сообраќајот; Закон за 
заштита на лични податоци; Општи, Посебни и Дополнителни услови за 
осигурување на поодделни видови. 

• Применува тарифи на премии; процедури за прием во осигурување; процедури 
за надомест на штета. 

• Почитува процедури на строга евиденција. 
• Почитува процедури на раскнижување на премија. 
• Почитува процедури за тарифирање на полиси. 
• Почитува процедури за следење на наплата. 
• Запазува процес на продажба на полиси. 
• Запазува процес на постпродажни активности. 
• Употребува софтверски апликации. 
• Применува начини и инструменти на плаќање. 
• Изработува „Понуда за осигурување“ и „Полиса за осигурување“. 
• Користи информатичко-комуникациски технологии и електронска база на 

податоци. 
• Учествува во реализирање на маркетинг активности. 
• Учествува во изработување на статистички извештаи (наративни и табеларни) 
• Препознава исправност на технички средства и уреди ( компјутер, печатар и 

др) 
• Користи литературен мајчин јазик 
• Користи литературен странски јазик ( најмалку еден) 
• Изработува долгорочен и краткорочен план за работа 
• Разликува видови и употреба на канцелариски материјал 
• Врши деловна комуникација и коресподенција 

 
Клучни компетенции Комуникација на мајчин јазик:  

Способен е да изразува и да толкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во усна и писмена форма, и да 
остварува јазична интеракција на соодветен и креативен начин 
во низа општествени и културолошки контекст - во тек на 
образованието и обуката, на работа, дома и на одмор. 
 



Комуникација на странски јазици:  
Способен е да користи барем еден странски  јазик и подразбира 
разбирање, изразување и толкување на размислувања, чувства и 
мислења во усна и писмена форма. Ова исто така вклучува и 
вештини за медијација и меѓукултурно разбирање. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на природните науки и технологијата:  
Способен е да развива и применува математичко размислување, 
да решава низа проблеми во секојдневни ситуации, вклучувајќи 
одлична нумеричка писменост, како и спремност за користење 
математички начини на размислување и претставување. 
Технолошките компетенции вклучуваат примена на тоа знаење и 
методологија како одговор на забележаните човечки потреби или 
желби. 
Дигитални компетенции:  
Способен е за сигурна и критичка употреба на технологиите на 
информатичкото општество за работа, одмор и комуникација. 

 
Учење како се учи:  
Способен е да го организира сопствено учење преку стекнување 
свест за сопствените процеси на учење или потреби. Тоа значи 
стекнување, обработување и усвојување ново знаење и вештини, 
како и барање поддршка и насоки при тоа. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции: 
Способен е во секојдневната работа со различни клиенти да  
манифестира лична, интерперсонална и меѓукултурна 
компетенција за конструктивна комуникација со луѓе од различни 
профили, да покажува толерантност, да изразува и разбира 
различни гледишта, и да создава доверба. 
 
Чувство на преземање на иницијатива и претприемништво:  
Способен е да применува креативно размислување во 
соодветната работа; Предлага креативни и иновативни решенија 
за поефикасно и поефективно извршување на активностите; 
презема ризик за да реализира важни идеи во дела со цел да го 
подобри обезбедувањето на услугите за клиентите. Активно 
придонесува кон развојот на внатрешното претприемништво  при 
што вреднува иницијативи и иновации и ги препознава 
различните вештини. Гради чувство на доверба кај клиентите. 
Гради чувство на лојалност кај претпоставените. 
 
Културолошка свест и културно изразување: 
Способен е да го препознава и цени креативниот израз на идеи, 
искуства и емоции и соодветно да ги поврзува со личниот 
напредок; ја промовира можноста за работа со различни 



индивидуи и групи; ја почитува полова и културолошка 
различност; ја препознава и цени креативната експресија на 
идеи, искуства и емоции. 

 
Посебни услови Агентот за осигурување работи во канцеларија – затворен 

работен простор со употреба на природен или вештачки извор на 
светлина и оди на терен. Во секојдневното работење користи 
компјутер, фиксен телефон, мобилен телефон, фотокопирен 
апарат, апарат за скенирање на документи, моторно возило. За 
евиденција на полиси користи компјутерска апликација со 
соодветен софтвер.  

 
Законска регулатива, 
прописи и индустриски 
стандарди 

- Закон за супервизија во осигурување 
- Закон за работни односи 
- Закон за заштита на лични податоци 
- Закон за задолжително осигурување во јавниот сообраќај 
- Закон за облигациони односи 
- Општи, посебни и дополнителни услови за осигурување на 

поодделни видови 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на одобрување  
Решение бр.08-8129/6 

Од 15.12.2017 година 

Датум на 
ревизија 

 

 


