
Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Осигурување: Теорија и практика 

2. Код MO502 

3. Студиска програма Менаџмент во осигурување 

4. Организатор на студиската 

програма (единица - 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
втор циклус 

6. 
Академска година/семестар 

2022/2023 / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС-кредити  6 

8. 
Наставник 

проф. д-р Игор Ивановски 

проф. д-р Леонид Наков 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

1. Студентите да поседуваат фундаментални знаења и апликативни вештини за механизмот на 

осигурување како посебен и специфичен процес за идентификување, квантификација, превземање, 

трансфер на ризиците и обештетување на штетите 

2. Да ги осознаат карактеристиките на осигурителната индустрија, партикуларно за неживотното и 

животното осигурување и реосигурување  

3. Да стекнат знаења за работа на различни нивоа во осигурителните компании и осигурителни 

интермедијари 

4. Да ги идентификуваат промените и развојот на осигурителната култура и осигурителна активност 

5. Да стекнат знаења за националната и меѓународната осигурителна индустрија 

6. Да се запознаат и да бидат способни за аплицирање на најдобрите осигурителни практики преку 

анализа на адекватни студии на случај 

7. Да се стекнат со знаења за работа во системите на капитално финансирано пензиско и здравствено 

осигурување 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Основни елементи и техничка организација на осигурување  

1.1. Ризик  

1.2. Премија  

1.3. Обештетување(штети)  

1.4. Управување со ризикот  

       2. Функции на осигурување  

                2.1. Микроекономски функции на осигурувањето  

                2.2.Основи на реосигурување  

                2.3. Алтернативни пазарни механизми за трансфер на ризикот  

                2.4. Макроекономски функции на осигурување  

       3. Видови и напредни елементи на осигурување и реосигурување          

              3.1.Неживотно осигурување  

3.2.Животно осигурување  

3.3.Капитално финансирано пензиско и здравствено осигурување  

3.4.Реосигурување  

3.5. Модели на развој на нови производи 

4. Организација и институции на осигурителната индустрија  

4.1.Осигурителникомпании  

4.2.Осигурителни интермедијари и дистрибутивни канали  

4.3.Регулација и супервизија на осигурителната индустрија  

4.4.Интеракции на осигурителната индустрија во финансиските системи  

5. Маркетинг во осигурување 

                5.1. Маркетинг менаџмент во осигурување  

                5.2. Маркетинг микс во осигурување  

6. Анализа на најдобри практики  

7. Практични случаи(студии на случај) во осигурителната индустрија 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на 

време 
6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
24 + 16 + 40 + 10 + 90  = 180 часови 



15. 
Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  24 часа 

15.2. 
Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа.  
16 часа 

16. 

Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи  40 часа 

16.2. Самостојни задачи 10 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 90 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. 
Индивидуална работа/проект ( презентација: 

писмена и усна) 
30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Реализирани активности од точка 15 и 16  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик/англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Emmett J. 

Vaughan, 

Therese 

Vaughan 

Fundamentals of 

Risk and Insurance 

(10/ed), Inc.  

John Wiley & Sons 2009 

2. Skipper D.H. 

and Kwon 

W.J. 

Risk Management 

and Insurance: 

Perspectives in a 

global economy,Ed 

1 

Wiley/Blackwell 

Publication 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Booth P. et al Modern actuarial 

theory and  practice, 

2ed, 

Chapman &Hall 1999 

2. Bodie Z. And 

Davis P. 

The Foundations of 

Pension Finance 

Edward Elgar 

Publishing Limited 

2000 

3.     

 


