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Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Занимањето застапник за осигурување во сообраќајот, поседува 
знаења, вештини и компетенции потребни за вршење работи од 
областа на осигурување во сообраќајот. Работите и работните задачи 
опфаќаат подготвување понуди за осигурување, известување на 
потенцијални осигуреници за видови осигурување со непосреден 
контакт или со подготвени писмени понуди, доставување на рекламен 
материјал на терен, собирање понуди и проценување на ризик, 
подготвка и изработка на полиси за осигурување, подготвување на 
пресметки и фактури, доставување на полиси за осигурување, 
проверување на рокови за истекување и обновување на 
осигурувањето по негово истекување, известување на постојни 
осигуреници за измени во условите за осигурување, наплата и на 
премии од осигурување, проверка на исправност на полиси и траење 
на осигурувањето, водење на евиденција за издадени полиси и 
наплата на премија за осигурување, водење на евиденција за 
задолжени и раздолжени полиси за осигурување, архивирање на 
полиси за осигурување, изработка на пресметки на премија за 
осигурување, проверка на вредност на осигурените предмети и 
износот на осигурувањето, оцена на ризикот при прием во 
осигурување, примена на тарифи во полисата за осигурување, 
идентификација на неисправности во полисите за осигурување, 
подготовка на извештаи за неисправни полиси, прегледување на 
податоци за тарифите, итн. 

 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Анализира, 
планира и 
организира 
дневни, неделни, 
месечни, 
квартални и 
годишни работни 
задачи 

1. Ja планира и подготвува сопствена 
работа; 

2. Ја организира сопствена работа за 
соработка во тим; 

3. Анализира, организира и реализира план 
за работа; 

4. Ја проучува и применува законската 
регулатива во врска со работата; 

5. Собира релевантни информации; 
6. Чита  документација; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Ја опишува организацијата на работата во 
претпријатието и пазарот 

2. 
 

Подготовка за 
работа  

Презема 
подготвителни 
активности во 
врска со 
планираната 
работа 

1. Подготвува работен простор; 
2. Контролира функционалност и исправност 

на средствата за работа; 
3. Обезбедува соодветни обрасци, 

документи и материјали за работа; 
4. Прибира информации во врска со 

работата; 
5. Непосредно ја организира работата 

3. Оперативни 
активности 

Склучува 
договори за 
осигурување  

1. Подготвува понуди за осигурување; 
2. Ги известува потенцијалните осигуреници 

за  видовите осигурување, со непосреден 
контакт или подготвени писмени понуди; 

3. Доставува рекламен материјал на терен; 
4. Собира понуди и проценува ризик; 
5. Подготвува и изработува полиси за 

осигурување; 
6. Подготвува пресметки и фактури; 
7. Доставува полиси за осигурување, 

проверува рокови за истекување и го 
обновува осигурувањето по негово 
истекување 

8. Ги известува постојните осигуреници за 
измени во условите за осигурување; 

9. Наплатува и уплатува премии од 
осигурување;  

10. Проверува исправност на полиси и траење 
на осигурувањето. 

Подготвува  
пресметки за 
премии и врши 
оцена на ризикот 

1. Врши пресметки на премија за 
осигурување; 

2. Ја проверува вредноста на осигурените 
предмети и износот на осигурувањето; 

3. Врши оцена на ризикот при прием во 
осигурување. 

Прегледува , 
проверува и 
оперативно 
анализира 
полиси,  
придружни 
документи и 
евиденции 

1. Ja прегледува примената на тарифи во 
полисата за осигурување; 

2. Ја прегледува стапката на осигурување во 
полисите за осигурување;  

3. Утврдува неисправности во полисите за 
осигурување и дава налог за поправка на  
неточни полиси односно податоци во 
полисите; 

4. Подготвува извештаи за неисправни 
полиси; 

5. Ги прегледува полисите за осигурување; 
6. Враќа неисправни полиси за повторна 

обработка. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Подготвува 
податоци за 
компјутерска 
обработка 

1. Ги прегледува податоците за тарифа, 
стапката на осигурување и висината на 
осигурениот износ за внесување во 
компјутер; 

2. Прегледува излезни податоци и ги 
споредува со  влезните податоци. 

4. Комерцијални 
активности  

Подготвува 
понуди за 
осигурување и 
врши изработка 
на полиси за 
осигурување 

1. Проучува  документи и тарифи за 
осигурување; 

2. Подготвува понуди; 
3. Изработува полиси; 
4. Следи како работи конкуренцијата. 

5. Административни 
активности 

 
 
 
Подготвува  
документи 

1. Пополнува работни документи; 
2. Изработува извештаи за работата; 
3. Води евиденција  на осигуреници и 

скаденци за осигурување; 
4. Подготвува и издава полиси; 
5. Води регистар за осигурување; 
6. Врши попис на акти и ги архивира 

завршените предмети. 
Евидентира и 
архивира 
документација за 
осигурување и 
реосигурување 

1. Води евиденција за издадени полиси и 
наплата на премија за осигурување; 

2. Води евиденција за задолжени и 
раздолжени полиси за осигурување; 

3. Архивира полиси за осигурување. 
6. Активности за 

обезбедување 
квалитет  

Обезбедува 
квалитетни услуги 
и извршени 
работи со 
примена на 
закони, прописи, 
интерни акти и 
стручна 
литература 

1. Обезбедува квалитетни услуги; 
2. Применува стандарди за квалитет; 
3. Применува процедури и методи за да се 

обезбеди рационална употреба на 
енергија, време и материјал; 

4. Применува  прописи, законски одредби и 
упатства за работа; 

5. Контролира исправност на полиси за 
осигурување, фактури и други документи; 

7.  Одржување и 
поправање 
опрема  

Проверува, 
прилагодува и 
одржува опрема, 
уреди и средства 
што се користат 
во работата 

1. Редовно ја прегледува опремата, уредите 
и средствата што ги користи во работата; 

2. Применува процедури за обезбедување на 
сервисирање или поправка на уредите и 
средствата што ги користи во работата. 

8. Комуникација Комуницира со 
соработниците и 
клиентите, со 
почитување на 
деловните 
принципи 

1. Соработува со соработниците во процесот 
на работата; 
2. Комуницира со клиентите; 
3. Поседува работна култура и деловно 
однесување. 
 
 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животната 
средина 

Применува мерки 
за лична заштита 

1. Опишува прописи од областа на заштита 
при работа; 
2. Применува правила за безбедност при 
работа; 
3. Применува прописи за заштита од пожар. 

Применува мерки 
за заштита на 
околината 

1. Применува прописи за заштита на 
животната средина; 
2. Применува процедури за ракување, 
складирање и отстранување на загадувачите 
на животната средина. 

 
 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• Идентификува соодветни обрасци, документи и материјали за работа; 
• Категоризира понуди за осигурување; 
• Препознава понуди и проценува ризик; 
• Проверува рокови за истекување на осигурувањето; 
• Води евиденција за издадени полиси и наплата на премија за осигурување;  
• Води евиденција за задолжени и раздолжени полиси за осигурување; 
• Архивира полиси за осигурување; 
• Објаснува начин на пресметка на премија за осигурување; 
• Проверува вредност на осигурените предмети и износот на осигурувањето; 
• Врши оцена на ризикот при прием во осигурување, прегледува примена на тарифи во 

полисата за осигурување; 
• Прегледува стапка на осигурување во полисите за осигурување; 
• Воочува неисправности во полисите за осигурување и дава налог за поправка на 

неточни полиси односно податоци во полисите. 
 
Вештини за занимањето: 
 

• Известува потенцијални осигуреници за  видови осигурување со непосреден контакт 
или со подготвени писмени понуди; 

• Доставува рекламен материјал на терен; 
• Изработува полиси за осигурување; 
• Изработува пресметки и фактури; 
• Доставува полиси за осигурување; 
• Го обновува осигурувањето по неговото истекување; 
• Известува постојни осигуреници за измени во условите за осигурување; 
• Наплатува и уплатува премии од осигурување; 
• Проверува исправност на полиси и траење на осигурувањето; 
• Подготвува извештаи за неисправни полиси; 
• Проверува податоци за тарифа, стапката на осигурување и висината на осигурениот 

износ за внесување во компјутер; 
• Проверува излезни податоци и ги споредува со  влезните податоци; 



• Проверува полиси за осигурување; 
• Враќа неисправни полиси за повторна обработка; 

 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
способен е да оствари отворена комуникација и слободно да споделува 
информации, толкува концепти, размислувања, чувства, факти и ставови во 
усна и во писмена форма, и да остварува јазична интеракција на соодветен и 
креативен начин во низа општествени и културолошки контексти. Зборува и 
пишува јасно на јазик лесно разбирлив за сите, остварува отворена 
комуникација и слободно споделува информации со соработниците и 
корисниците на услугата. Во проблематични ситуации остварува сталожена и 
делотворна комуникација, донесувајќи точни и соодветни заклучоци врз 
основа на добиени информации. 
 
Комуникација на странски јазици:  
постои потреба од користење на странски јазик во специфичен општествен и 
културен контекст поврзан со работата, способен е да разбере, искажува, 
толкува концепти, размислувања, чувства, факти и ставови и во усна и во 
писмена форма. Способен е да го користи странскиот јазик со цел да го следи 
напредокот во професијата и да го надградува сопственото знаење и вештини 
во сферата на осигурувањето.  
 
Математички компетенции и основни компетенции по природни науки и 
технологија:  
применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и решавање на 
низа задачи за време на секојдневната работа со опремата и 
администрацијата. Користи и работи со техничко - технолошки алатки како и 
податоци за извршување на задачите. Врши собирање на податоци потребни 
за самоунапредување на полето осигурувањето во сообраќајот. 
 
Дигитална компетенција:  
користи основна информатичка технологија во извршување на своите работни 
задачи и применува софтверски програми при извршувањето на работата и 
комуникацијата со корисниците на услугите за осигурување останатите 
соработници. Пребарува, собира и обработува дигитални информации и ги 
користи на критички и систематски начин. Користи алатки за подготовка, 
презентирање и разбирање на комплексни информации. 

 
Учење како се учи:  
способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои нови знаења и вештини за 
цели на личен напредок, како и да ги примени истите за унапредување на 
струката. Способен е да управува со сопственото учење, кариера и работни 
рутини. Истраен е во автономното учење. Потврдува и учи од грешки на 
конструктивен начин. 
 
Општествени и граѓански компетенции:  
во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна комуникација 
со луѓе од различни профили, покажува толерантност, изразува и разбира 



различни гледишта, и создава доверба. Поставува прашања за претпоставки 
и предрасуди и работи на нивно надминување. 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво:  
предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за нив. Покажува 
иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно спроведување во дела 
со цел да се подобрат состојбите. Способен е да ги препознае можностите и 
да иницира подобрување на состојбите во различни ситуации. Придонесува 
кон развојот на култура која ги поддржува иницијативите и иновациите и ги 
препознава различните вештини на сите во рамките на службата. 
 
Културолошка свест и изразување:  
го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции и 
соодветно ги поврзува со самоподобрувањето. Ги приближува сопствените 
креативни и експресивни ставови со размислувањата на другите членови во 
тимот, на нивните семејства и другите колеги, и ги изразува на соодветен 
начин на кој ќе ја подобри нивната добросостојба. 

 

 
Посебни 
услови 

Работна средина: 
Работата, претежно, се одвива во затворена просторија, во одредени 
ситуации на отворен простор и на терен. 
 
Работни услови: 
При работата претежно е во седечка положба, па затоа движењата му се 
ограничени. Изложен е на психичко оптоварување – непрекинато следење и 
комуникација со клиенти, расположливите капацитети, барањата за 
осигурување, носење на брзи и ефикасни одлуки. 
 
Средства за работа: 
Како средства за работа се применуваат различни средства за комуникација 
(фиксни, мобилни телефони и интернет), како и компјутерска опрема со 
соодветни и прилагодени програми, работни документи и наставни средства и 
помагала. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Внатрешна регулатива: 
• Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата; 
• Закон за облигациони односи; 
• Закон за задолжително осигурување во сообраќајот; 
• Закон за безбедност и здравје при работа; 
• Закон за заштита на животната средина; 
• Закон за работни односи; 
• Закон за супервизија во осигурувањето; 
• Интерни акти на друштвата за осигурување; 
• Закон за трговски друштва итн. 
 
Меѓународна регулатива: 
• ЦМР конвенција; 
• АДР конвенција; 
• ТИР конвенција; 
• COTIF конвенција; 



• ИНТЕРБУС спогодба; 
• Критски договор; итн. 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/14 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


