
С О О П Ш Т Е Н И Е

Во  врска  со  обуката  за  вршење  осигурително  брокерски  работи  спроведена  во
периодот  од  2  до  6  февруари  и  од  9  до  13  февруари  2009  година,  Министерството  за
финансии ги информира учесници на обуката дека резултатите од испитот за осигурителен
брокер одржан на 23 март 2009 година на Економскиот факултет во Скопје се објавени на
интернет страната и Огласната табла на Министерството за финансии, ул. Даме Груев бр.14,
Скопје. 

Кандидатите  кои  не  го  положиле  испитот  можат  да  извршат  консултации  со
предметните оценувачи во просториите на Министерството за финансии, зграда на ЕСМ VII
кат во следниве термини:

- Осигурително и трговско право - во среда, 8.4.2009, во периодот помеѓу 12:00 - 13:00
часот;

-  Основи  на  економика  во  осигурувањето  (Вовед  во  осигурување)  -  во  четврток,
9.4.2009 во периодот помеѓу 15:00 - 16:00 часот;

- Осигурување  на живот - во четврток, 9.4.2009 година во  периодот помеѓу 15:00 -
16:00 часот;

-  Неживотно  осигурување  -  во  петок,  10.4.2009 година  во  периодот  помеѓу  10:00 -
11:00 часот.

Кандидатите кои не го положиле испитот може да го повторат полагањето на испитот
и тоа на 15 април 2009 година (среда) на Економскиот факултет во Скопје и тоа како што
следи:

Дел од
Испитна

материја

Тематски содржини Учество во
вкупните

бодови во %

Број на
прашања

Термин

15.04.2009

I ДЕЛ Финансиски пазар 15% 3
Неживотно осигурување 35% 7

16-18 часот

II ДЕЛ

Основи  на  економика  во

осигурувањето  (Вовед  во

осигурување)
20% 5

Осигурување на живот 10% 2
Осигурително и трговско право 20% 3

18.30-20.30
часот

100% 20

За  присуство  на  поправниот  испит  кандидатите  треба  задолжително  да  приложат
лична карта или валиден пасош со кој ќе се утврди нивниот идентитет.

Напоменуваме  дека  кандидатот  кој  два  пати  едноподруго  не  го  положил  испитот
(првиот и поправниот испит), го губи правото да го полага испитот предвиден со обуката.
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