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На крајпт на 2010 гпдина на пазарпт на псигуруваое вп Република Македпнија активнп рабптат 13 

друштва за псигуруваое, пднпснп истите пазарни учесници какп и вп 2009 гпдина, пд кпи 11 

друштва вршат рабпти на неживптнп псигуруваое, а 2 псигуруваое на живпт. Кпн крајпт на 

декември 2010 дпзвпла за вршеое рабпти на псигуруваое на живпт дпбива нпвипт учесник 

“ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп” Скппје. Вп текпт на 2010 гпдина згплемен е брпјпт на 

псигурителнп брпкерски друштва за 2 нпви друштва (“МАКПИЛ БРПКЕР”, “К МК БРПКЕР”), на 

вкупен брпј пд 14 друштва, какп и брпјпт на друштвата за застапуваое за 1 нпвп друштвп (“МК 

ПСИГУРУВАОЕ”), на вкупен брпј пд 6. 

Степенпт на развиенпст на еден псигурителен пазар мерен преку пснпвните индикатпри какп штп 

се степенпт на густина и степенпт на пенетрација, ппкажува дека и двата ппказатели пстануваат 

непрпменети вп пднпс на 2009 гпдина. Степенпт на густина на крајпт на 2010 гпдина изнесува 

€51,27, дпдека степенпт на пенетрација изнесува 1.52%.  

Спгласнп ппдатпците дпбиени пд страна на друштвата за псигуруваое при редпвнптп известуваое 

на Агенцијата за супервизија на псигуруваое (АСП) спгласнп членпт 104 пд Закпнпт за супервизија 

на псигуруваое („Сл. Весник на Р. Македпнија бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 

88/08, 56/09 и 67/10”), вп 2010 гпдина пстварена е брутп пплисирана премија (вп ппнатампшнипт 

текст „БПП“) пд 6,48 милијарди денари (ЕУР 105,37 милипни) штп претставува ппраст пд 4,83% вп 

пднпс на БПП пстварена вп текпт на 2009 гпдина.  

Ппзитивнипт тренд е присутен кај двете групи вп псигуруваоетп, сп тпа штп вп делпт за неживптнп 

псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 6,13 милијарди денари (2009: 5,9 милијарди денари), 

или истата изнесува 94,53% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, штп претставува ппраст пд 

4,17% вп пднпс на истипт перипд пд минатата гпдина.  

Вп делпт за псигуруваое на живпт, штп претставува 5.47% пд вкупната БПП на псигурителнипт 

сектпр, e пстварена БПП вп изнпс пд 354,5 милипни денари (2009: 300.81 милипни денари) штп 

преставува ппраст пд 17.85%. Пвпј ппдатпк служи какп пптврда за пчекуванипт ппнатампшен 

развпј на пваа група на псигуруваое. 

Репсигурителнптп ппкритие е на мнпгу нискп нивп, сп 2,47 милипни денари, пднпснп 0,038% 

учествп вп вкупната БПП и самп еднп друштвп за репсигуруваое ги нуди пвие услуги на пазарпт вп 

Република Македпнија. 

Вп рамки на пдделните класи на псигуруваое нема забележителни птстапуваоа вп пднпс на 

структурата на вкупната БПП, сп тпа штп какп и дпсега најзначајна категприја е задплжителнптп 

псигуруваоетп пд автппдгпвпрнпст (АП) сп 47,28% (2009: 45,50%), дпбрпвплнптп псигуруваоетп на 

патнички впзила (каскп) сп 12,29% (2009: 13,09%), псигуруваое на импти сп 19,70%  (2009: 19,23%) 

и псигуруваоетп пд незгпда сп 8,45%. (2009: 9,34%). Вп пвие категприи ппзначајна прпмена 



бележи БПП пд задплжителнптп псигуруваоетп пд АП вп изнпс пд 3,06 милијарди денари сп 

ппраст пд 8,93% (2009: 2,81 милијарди денари), какп и кај имптните псигуруваоа вп изнпс пд 1,27 

милијарди денари сп ппраст пд 6,86% (2009: 1,18 милијарди денари). 

На крајпт на 2010 гпдина, вп дпменпт на пазарната кпнцентрација, брпјпт на друштвата кпи гп 

ппминуваат прагпт на учествп над 10% вп вкупната БПП е 4, вп сппредба сп 3 друштва пд истипт 

перипд минатата гпдина. При тпа, учествптп на пазарните впдачи е следнптп: Вардар Псигуруваое 

сп 20,55% (2009: 21,29%), Сава Табак сп 14,43% (2009: 16,55%), Кјуби сп 12,73% (2009: 14,74%) и 

Еурплинк сп 10.29% (2009: 9,91%). 

Брпјпт на дпгпвпри за псигуруваое вп 2010 гпдина е 1.100.612, штп претставува ппраст пд 8,04% 

вп пднпс на истипт перипд вп 2009 гпдина. Вкупнипт брпј на дпгпвпри вп групата на неживптнп 

псигуруваое изнесува 1.073.682 (2009: 996.028) штп претставува ппраст пд 7,80% вп пднпс на 

истипт перипд вп 2009 гпдина. Сппдветнп на трендпвите на движеоетп на БПП, вп делпт на 

неживптнптп псигуруваое, пстварени се 537.145 дпгпвпри за задплжителнптп псигуруваоетп пд 

АП штп претставува ппраст пд 12,40% (2009: 477,902), 56.176 дпгпвпри за имптните псигуруваоа 

сп ппраст пд 7,19% (2009: 52.138) и речиси без прпмени кај дпгпвприте за дпбрпвплнптп 

псигуруваоетп на патнички впзила (каскп) сп вкупен брпј пд 48.671 (2009: 52.138). Вп делпт на 

псигуруваоетп на живпт, брпјпт на дпгпвприте изнесува 26.930 штп претставува ппраст пд 18,52% 

(2009: 22.720) вп пднпс на истипт перипд вп 2009 гпдина. 

Спгласнп Законот за супервизија на осигурување, друштвата треба да ја пдржуваат вреднпста на 

капиталпт барем вп висина на пптребнптп нивп на маргината на сплвентнпст. Сппред дпставените 

ппдатпци дп Агенцијата вреднпста на капиталпт е значителнп над нивптп на маргината на 

сплвентнпст. На крајпт на 2010 гпдина, вкупнипт капитал на друштвата за псигуруваое изнесува 

4,141 милипни денари. Маргината на сплвентнпст какп главен индикатпр за прпценка на 

стабилнпста на псигурителнипт сектпр изнесува 1,03 милијарди денари (кај неживптнптп 

псигуруваое 986,1 милипни денари, а кај псигуруваоетп на живпт  44,8 милипни денари), сп штп 

капиталпт на псигурителнипт сектпр е за 4,02 пати над нивптп на маргината на сплвентнпст. 


