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Драги ПРАКТИКАНТИ, 

 

 

Задоволство ни е да Ве поздравиме како Практикант во нашата компанија, и да Ви 

посaкаме срдечно Добредојде. 

 

Развојот на младите кадри во Македонија е една од стратешките определби на Кроациа 
Осигурување Живот. 
 

Кроациа Осигурување Живот пред себе има поставено амбициозни цели за чие 
остварување има потреба од креативно ориентирани, високо мотивирани и 
квалификувани личности, кои со ентузијазам и висока ангажираност ќе ги спроведуваат 
и реализираат нашите заеднички цели. 

 

Вие, сега сте дел од тимот на Кроациа Осигурување Живот и ги имате пред себе 
предизвикот, целите и духот во кои оваа компанија континуирано се развива. 

Успехот на нашата компанија се изразува преку постигнување на нашата главно 
поставена цел, исполнување на очекувањата на нашите осигуреници.  

 

Како Ваш обезбедувач на практикантска работа, Кроациа Осигурување Живот превзема 
одговорност да Ве развива професионално, предлагајќи Ви широко поле за развој на 
личноста и творечкиот потенцијал во интересна и динамична средина. Во согласност со 
специфичноста на потребите, како и со конкретизирање на обврските, Ви доделуваме 
ментор, професионалец кој несебично ќе Ви го пренесе сопственото знаење и ќе Ве 
следи и подучува во секојдневните активности. 

 

За нас се од исклучителна важност правилниот избор на практиканти и укажувањето на 
поддршка при нивното навлегување во професионалниот живот во компанијата. 

За да Ви помогнеме и олесниме при запознавањето со Компанијата, нејзината дејност, 
мисија и визија, за Вас подготвивме упатства и некои поважни информации.  

 

    

 

 

 

Се надеваме на успешна соработка 
и Ви посакуваме многу успех во 

практикантската работа. 

 

 

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – 

ЖИВОТ 

 

. 



 

 

Практикантска работа – пракса  

 
Практикантската работа претставува внимателно следена краткорочна работа во која 
студентот има зацртани цели за учење и активно размислува за тоа што тој/таа го учи во 
текот на тоа искуство. Практикантската работа им овозможува на студентите да се 
стекнат со професионално искуство, и во праксата да ги проверат своите интереси во 

професионалната област за која размислуваат да се вклучат. Вообичаено, ваквото 
искуство подразбира одредена одговорност која на студентот му овозможува да развива 

нови вештини во тоа поле, и му се нуди обука и надзор со кои се олеснува учењето. 

 

Значајниот елемент по кој практикантската работа се разликува од краткорочниот 
работен ангажман или волонтерска работа е дека содржи зацртана "агенда за учење" 

која е структурирана во искуството. Активностите за учење кои се вообичаени за 
повеќето програми за практикантска работа вклучуваат цели во учењето, набљудување, 
размислување, евалуација и проценка. Притоа се прават напори за да се воспостави 
разумна рамнотежа помеѓу целите за учење на практикантот и специфичната работа 
која треба да се сработи во организацијата. Со практикантската работа се унапредува 

академскиот развој, како и развојот на кариерата и личниот развој на практикантот. 
 

Практикантската работа е одличен начин за студентите да одлучат дали конкретната 
индустрија и професија е најдобрата опција за нивната понатамошна кариера. Исто така, 
претставува одличен начин за една компанија да одреди дали практикантот е погоден за 

таа организација, компанија. 
  

 

Кроациа Осигурување Живот за прв пат ќе започне со спроведување на програма за 
практикантска работа на 01.01.2012 година. Практиканти ќе имаат можност да стекнат 
практично искуство во областа на осигурувањето на живот, каде освен со производите 
ќе се стекнат со практично знаење и искуство за преговарање, комуникациски техники и 
вештини. Имено студенти од повеќе факултети, приватни или државни, своето 
практикантско искуство ќе можат да го стекнат во период од 1 до 3 месеци. 

Согласно пријавениот број на практиканти, Кроациа Осигурување Живот ќе изработи 
план на едукација за секоја група. Максимален број на практиканти во даден временски 
период од 1 до 3 месеци е 5, од кои максимум 3 во група распределена во директна 
продажба и максимум 2 во група распределена во оддел за планирање и развој. Секоја 
група добива ментор кој целосно ги води низ процесот на работењето. 

Временскиот период во денот во кој ќе се одржува праксата ќе се определи непосредно 

за секој студент посебно, во меѓусебен договор помеѓу студентот и менторот. 
 

 

 

 

 



Целта на програмата: 
 

 Развојот на младите кадри во Македонија е една од стратешките определби на 
Кроациа Осигурување Живот. При тоа континуирано вложуваме во нивно усовршување, 

со цел да пружиме оптимална поддршка во нивната професионална кариера. 
 

Целта на оваа Програма е преку директен ангажман во Кроациа Осигурување Живот да 
се обезбеди развој на професионалните вештини на младите стручни кадри, во 
периодот на нивното студирање и да им се обезбеди искуство потребно за нивната идна 
работа.  
Со Програмата се уредува практикантската работа, условите и начинот на вршење на 
истата, како и правата и обврските на практикантите.     

 
 

Конкретни цели на практикантската програма: 

 

• Да се поддржат унверзитети со услуги за обезбедување на работен ангажман за 
студентите, 

• Да се подобрат вештините за вработување на студентите преку практикантска 
работа, така што тие ќе бидат подобро подготвени и поконкурентни после 
завршување на студиите за бизнис секторот, 

• Да се воведе методологија за практикантска работа, како механизам со кој ќе се 
регулираат одговорностите на студентите, откако ќе биде направен избор и 
ангажирање на студентите во компанијата. 

 

 

Кроациа Осигурување Живот на своите практиканти им нуди одлична работна 
атмосфера, каде практикантот ќе може да добие искуство за тимска работа, учество на 
состаноци како и можност да го почувствува секојдневниот ритам на еден работен ден. 
 

 

ПРВ ДЕН ВО КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ: 

 

Првиот ден од практикантската работа, на заеднички состанок практикантите ќе имаат 
можност да се запознаат со вработените на Кроациа Осигурување Живот, од каде ќе 
дознаат нешто повеќе за компанијата, нашата мисија и визија. 

 

Вовед во компаниските политики ќе добијат од Директорите на Секторите. После 
состанокот со вработените, менторот ќе го спроведе практикантот до објектот каде ќе ја 
извршува практикантската работа и ќе го запознае со, работното место и работните 
обврски. 

 

Секој практикант ќе биде менториран од грижливо избран ментор кој ќе го воведе во 

функционалниот опис на одделот во кој ќе практицира, како и неговиот ангажман. 
 



Секој практикант за времетраењето на праксата ќе мора да ги почитува сите правила и 

процедури на Друштвото кои што постојат. Ќе мораат да го почитуваат правилникот за 
работно време, правилникот за користење пауза, кодексот за личен изглед на 
вработените, кодексот на етика и стандарди на професионално однесување и сл. 

Посебно мора да се напомене дека сите практиканти задолжително ќе попиштат изјава 
за чување на деловните тајни на Друштвото. 

 

 

КРАЈ НА ПРАКТИКАНТСКАТА РАБОТА: 

 

По завршување на практикантската програма ќе бидат направени евалуации на 
програмата од страна  на менторите, и од страна на практикантите, потоа евалуација на 
менторот од страна на практикантот како и евалуација на практикантот и неговиот 
ангажман од страна на менторот. 
 

� Евалуација на менторот за практикантот и неговото севкупно работење во 
компанијата, 

� Евалуација на практикантот за практикантската работа во компанијата, за видот на 
работните задачи, овозможени услови за извршување на практикантска работа и 
програмата во целост, 

� Евалуација на практикантот за менторот, неговиот однос и начинот на делегирање 
на работните задачи. 

 

Практикантот ќе добие: 

 

� Потврда за извршена практикантска работа, која ги содржи активностите и 
задачите кои ги извршувал практикантот, 

� Дополнително за оние најуспешните, кои што ќе покажат исклучителни резултати 
нашата компанија ќе им понуди вработување. 

 
 

 

ДРАГИ ПРАКТИКАНТИ, 

 

Искористете ја дадената можност, покажете и докажете дека Вие сте правилниот избор, 
личноста која може да одговори на предизвиците на бизнис секторот. Бидете активни во 
практицирањето, покажете иницијативност и желба за успех. 
 

Научете што е можно повеќе, бидејќи еден ден може токму Вие да бидете дел од 

големото семејство на Кроациа Осигурување Живот. 
 

Со почит, 
Владимир Поповски, Главен Извршен Директор 

 

Кроациа Осигурување Живот 
 

 


