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1. ВОВЕД 
 

Најзначаен настан во осигурителниот сектор во Р.Македонија во 2009 година е отпочнувањето со 

работа на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст „АСО“). Појавата на 

АСО има за цел да придонесе за развојот на осигурителниот пазар во земјава, правата и 

интересите на осигурениците, како и за зголемена финансиска стабилност на земјата.  АСО е 

самостојно и независно регулаторно тело кое врши јавни овластувања утврдени со Законот за 

супервизија на осигурувањето и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот со чија 

работа се израмнува позицијата на учесниците на осигурителниот пазар со другите субјекти на 

финансискиот пазар во земјата.  

Во доменот на регулативата, во 2009 година не се извршени позначајни измени на законската и 

подаконската регулатива што го регулира работењето на субјектите од осигурителниот сектор. 

Исто така, не постојат ни други позначајни промени во регулативата (промени на даноци, даночни 

олеснувања и сл.) кои индиректно би се одразиле на деловниот успех на субјектите, што значи 

дека сите пазарни учесници на осигурителниот пазар во Р. Македонија ја извршуваат својата 

дејност во препознатлив амбиент.  

Во 2009 година на пазарот на осигурување во Р. Македонија работат 13 друштва за осигурување, 

од кои 11 вршат работи на неживотно осигурување а 2 на осигурување на живот, потоа 12 

осигурително брокерски друштва и 5 друштва за застапување. Во спроредба со истиот период во 

2008 година, бројот на друштвата за осигурување е зголемен за едно друштво кое работи на 

неживотно осигурување, додека бројот на осигурително брокерски друштва е зголемен за 4 нови 

друштва. Само едно друштво покрај работите на неживотно осигурување има дозвола да врши и 

работи на реосигурување. 

На пазарот на осигурување во Македонија во 2009 година се забележува пораст на бројот на 

склучени договори за 8%, додека, пак, постои извесно намалување во однос на бруто 

полисираната премија (во понатамошниот текст „БПП“) од 3,7% во однос на претходната година. 

Toa се должи, пред сѐ, на намалувањето на приходите од премија за осигурување од 

автомобилска одговорност, поради намалувањето на стапките на техничката премија, како и 

поради поради порастот на расходите за спроведување на осигурувањето.  

2. ЗАКОНСКА РАМКА 
 
Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот се 

основна законска рамка која ги регулира условите и начинот на вршење работи на осигурување и 

реосигурување, начинот и условите на вршење работи на посредување во осигурувањето и 

спроведувањето супервизија врз работењето на друштвата за осигурување и осигурително 
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брокерските друштва.  Дополнителна законска рамка претставува Законот за облигациони односи 

во делот што се однесува на договорите за осигурување  и Законот за трговски друштва. 

Законот за супервизија на осигурување, усвоен во април 2002 година, ги вградува принципите и 

стандардите за осигурување на Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (ИАИС), 

како и директивите за осигурување на ЕУ. Донесувањето на Законот беше насочено кон 

воспоставување стриктни правила за управување со ризик на друштвата за осигурување. Согласно 

Законот, друштво за осигурување може да се основа единствено како акционерско друштво со 

седиште во Република Македонија. За основање и работа, друштво за осигурување може да 

добие дозвола која се однесува не една од двете групи на осигурување, и тоа осигурување на 

живот или неживотно осигурување. Друштво за осигурување под еднакви услови може да 

основаат домашни и странски физички и правни лица. 

Во јуни 2007 година се усвои Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на 

осигурување чија основна цел е понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа 

на осигурувањето и целосно усвојување на меѓународните принципи и стандарди за ефикасна 

супервизија, особено во делот на јакнење на независноста на супервизорскиот орган, зајакнување 

на критериумите за соодветност на акционерите и менаџерите во друштва за осигурување, како и 

јакнење на превентивните и корективните мерки на супервизија. Со Законот се изврши и 

понатамошно усогласување во делот на јакнење на солвентноста на друштвата за осигурување, 

како и усогласување со директивите кои се однесуваат на осигурителната интермедијација. 

Во 2009 година Законот претрпе промена со Одлуката на Уставниот суд на Р. Македонија за 

укинување на членот 134-л, кој целосно го забрануваше вршењето активности поврзани со 

осигурувањето во станиците за технички преглед. Со оваа промена им се овозможува на 

осигурителните друштва и на станиците за технички преглед  меѓусебно да ги договараат условите 

на заедничкото работење, доколку сакаат слободно да се поврзуваат во рамките на пазарот и 

претприемништвото. 

Задолжителното осигурување во сообраќајот е регулирано со Законот за задолжително 

осигурување во сообраќајот, кој предвидува поголема заштита на интересите на оштетените лица 

во сообраќајни незгоди преку зголемување на сумите на осигурување и нивно постепено (по 

однапред законски дефинирани фази) усогласување со сумите на осигурување усвоени со 

Директивите на Европската Унија, регулирање на роковите за пријавување и надомест на штети од 

страна на друштвата за осигурување, утврдување на правото на посредување (медијација), 

стриктно регулирање на надлежностите на Гарантниот фонд, промена на начинот на  утврдување 

на тарифите на премии преку формирање Комисија за осигурување од автомобилска одговорност, 

како и олеснување на прекуграничното давање осигурителни услуги преку воспоставување на т.н 

овластен претставник за штети и воспоставување Служба за надомест на штети (последните две 

решенија ќе се актуелизираат со моментот на стапување на Република Македонија во Европската 

Унија). 
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3. ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

 

A) ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Во почетокот на 2009 година на осигурителниот пазар во Р. Македонија функционираа 12 друштва 

за осигурување, од кои 2 друштва за осигурување работат на осигурување на живот, додека 

останатите 10 вршат работи на неживотно осигурување. Само едно друштво покрај работите на 

неживотно осигурување има дозвола да врши и работи на реосигурување. 

Во текот на 2009 година 1 ново друштво за неживотно осигурување доби лиценца за работа и ги 

започна своите осигурителни активности. 

 
Табела бр.1: Регистар на друштвата за осигурување  
 

 
Назив на друштвото 

Вид на 

осигурување 

1 АД за осигурување и реосиурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА Скопје 

неживотно 

осигурување 

2 АД за осигурување ВАРДАР Скопје 

3 АД за осигурување САВА ТАБАК 

4 ТД за осигурување ЕВРОИНС АД Скопје 

5 Друштво за осигурување ВИНЕР АД Скопје 

6 АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје 

7 Друштво за осигурување ИНСИГ - МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

8 АД за осигурување УНИКА – Скопје 

9 Национална групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД 

СКОПЈЕ  

10 Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје 

11 Друштво за осигурување КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ- НЕЖИВОТ  Скопје 

12 АД за осигурување на живот КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - Скопје животно 

осигурување 13 АД за осигурување на живот ГРАВЕ Скопје 

 

1. Сопственичка структура 

Во текот на 2009 година не доаѓа до значајна промена во структурата на сопственоста на 

друштвата за осигурување. 2 (две) од постојните друштва извршија приватна емисија на хартии од 

вредност за докапитализација, а се појавува едно ново друштво за неживотно осигурување на 

пазарот. Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски инвеститори, и тоа 

изнесува 80,8% од вкупната сопственост, додека само едно друштво за осигурување е во целосна 
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сопственост на домашни инвеститори. Од странските инвеститори, доминираат странските правни 

лица, односно странските осигурителни друштва со 80,6% во однос на вкупната сопственост, со 

што тие се делумно или целосно присутни во 12 од вкупно 13 друштва за осигурување на пазарот. 

Трендот на влез на странскиот капитал во осигурителниот сектор придонесува за засилување на 

конкуренцијата и за промоција на нови производи на пазарот од кои ги издвојуваме 

осигурувањето на земјоделското производство, осигурувањето „миникаско“ и  осигурувањето од 

одговорност, како и за унапредување на знањето во  делот на управувањето со ризици, грижата 

кон потрошувачите за навремено и редовно сервисирање на штети и водење ефикасна политика 

на управување на средствата. 

На графиконот 1 е прикажан преглед на сопственичката структура на друштвата за осигурување на 

31.12.2009 година. 

Графикон бр.1: Сопственичка структура на друштвата за осигурување 

 

 

2. Степен на развиеност 

Основни показатели со кои се мери степенот на развиеноста на осигурителниот пазар се 

показателите степен на густина и степен на пенетрација 
1
. И покрај позитивниот тренд, податоците 

за нивото на пенетерација на осигурувањето во 2009 година покажуваат дека вкупната БПП во 

                                                           
1
 Степенот на густина се пресметува како однос на бруто полисирана премија и бројот на жители во земјата, а степенот 

на пенетрација како однос на бруто полисираната премија и бруто домашниот производ. 
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земјата учествува со 1,53% во БДП, додека степенот на густина изнесува 3.012,00 денари/жител, 

што е слично но е под нивото за сродната група земји во регионот. Промените на овие вредости се 

прикажани на графиконот 2. 

Графикон бр.2: Показатали на развојот на осигурителниот пазар 

 

Релативно високата пазарна концентрација е уште една од основните карактеристики на 

осигурителниот сектор во Македонија, и покрај трендот на нејзиното опаѓање. Херфиндал 

индексот
2
, пресметан преку БПП, се намали од 1303,37 за 2008 година, на 1237,59 за 2009 година, 

што е во рамките на прифатливото ниво на концентрација. Сличен тренд покажува мерењето на 

индексот преку активата на друштвата за осигурување, кој се намали од 1660,63 за 2008 година, на 

1489,71 за 2009 година. 

Од преспектива на различните видови осигурувања, посебно висока концентрација е присутна кај 

осигурувањето на живот и реосигурувањето поради малиот број друштва во овој домен. Кај 

неживотното осигурување присутно е постојано намалување на концентрацијата во умерена 

форма, што покажува и мерењето преку Херфиндал индексот (по БПП) кое во 2009 година 

изнесува 1355,66 (2008: 1410,91), а кај активата изнесува 1742,24 (2008: 1921,25). Во исто време, 

                                                           
2
 Херфиндал-индексот се пресметува според формулата: 

 
каде што S е учество на секое друштво за осигурување во вкупната актива (бруто полисирана премија) на 

осигурителниот сектор, а n е вкупниот број институции во соодветниот сегмент. Кога индексот се движи во интервал од 

1.000 единици до 1.800 единици, нивото на концентрација на осигурителниот сектор се смета за прифатливо. 
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показателот CR5
3
 пресметан преку БПП за овој вид осигурување изнесува 73,93%, (76,46% во 2008 

година). 

Пазарната концентрација, измерена преку учеството на петте водечки друштва за осигурување во 

бруто полисираната премија, иако на крајот на 2009 година регистрира понатамошно 

намалување, сепак е висока и изнесува 70,69% (73,80% во 2008 година). 

Графикон бр.3: Пазарна концентрација според бруто полисираната премија (2009) 

 

 

3. Бруто полисирана премија 

БПП во осигурувањето и реосигурувањето кај друштвата за неживотно осигурување ја вклучува 

вкупната полисирана премија, осносно сите склучени договори за осигурување во тековниот 

пресметковен период, без оглед дали овие износи во целост или делумно се поврзани со 

подоцнежни пресметковни периоди, додека кај животното осигурување вкупната полисирана 

премија ги вклучува сите премии платени до крајот на пресметковниот период. 

Во текот на 2009 година полисирана е бруто-премија во износ од 6.182.401 илјади денари, од кои 

5.881.584 илјади или 95,13% е од вршењето работи на неживотно осигурување, додека 300.817 

илјади денари или 4,87% е од осигурување на живот.  

Износот на премија реализирана од активно реосигурување кај единственото друштво за 

реосигурување во земјата изнесува 2.955 илјади денари и претставува 0,33% од премијата на 

активно реосигурување во БПП на друштвото. 

Вкупната БПП во 2009 година се намали за 3,7% во однос на 2008 година, со што се приближи до 

нивото од 2007 година. Премиите од неживотното осигурување, кои учествуваат во структурата на 

                                                           
3
 Показателот CR5 го претставува учеството на петте друштва за осигурување со најголема актива /бруто полисирана 

премија во вкупната актива/ бруто полисирана премија на осигурителниот сектор. 
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БПП со 95,13% во 2009 година, забележаа пад од 4,4% во споредба со 2008 година, додека 

премиите од осигурување на живот бележат раст од 12,7%. (Графикон бр.4). 

Графикон бр.4: Развој на осигурителниот сектор 

 

Поединечно, во споредба со 2008 година, зголемување кај БПП имаше кај 7 од 12 друштва за 

осигурување што работеа во 2008 година, додека 5 друштва за осигурување забележаа БПП 

пониска отколку во 2008 година, меѓу кои КЈУБИ МАКЕДОНИЈА и ВАРДАР како друштва за 

осигурување со стандардно учество над 10% од вкупната БПП (Табела бр.2). 

Табела бр.2: Бруто полисирана премија кај друштвата за осигурување во 2008 и 2009 (во 000 МКД) 

БР. ДРУШТВО ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

БРУТО ПОЛИСИРНА 

ПРЕМИЈА (БПП) 

ДИНАМИКА 

2009/2008 

УЧЕСТВО ВО ВКУПНАТА 

БПП 

   2008 2009   2008 2009 

1 КЈУБИ 1.152.934 889.004 77,11 17,95% 14,38% 

 КЈУБИ (ЖИВОТ) 32.849 22.049 67,12 0,51% 0,36% 

2 ВАРДАР 1.368.218 1.316.168 96,20 21,31% 21,29% 

3 САВА ТАБАК 1.003.672 1.023.383 101,96 15,63% 16,55% 

4 ЕВРОИНС 367.353 415.385 113,08 5,72% 6,72% 

5 ВИНЕР 271.755 305.242 112,32 4,23% 4,94% 

6 ЕУРОЛИНК 606.084 612.959 101,13 9,44% 9,91% 

7 ИНСИГ 189.795 170.533 89,85 2,96% 2,76% 

8 УНИКА 332.371 359.773 108,24 5,18% 5,82% 
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9 ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 575.350 506.652 88,06 8,96% 8,20% 

10 КРОАЦИА  НЕЖИВОТ  33.634   0,54% 

11 АЛБСИГ 287.287 248.851 86,62 4,47% 4,03% 

12 КРОАЦИА 91.237 113.436 124,33 1,42% 1,83% 

13 ГРАВЕ 142.584 165.332 115,95 2,22% 2,67% 

  ВКУПНО 6.421.489 6.182.401 96,28 100,00% 100,00% 

 

Набљудувано преку индексот на промени на бруто полисираната премија
4
 во периодот 2002 -2009 

година, можеме да согледаме дека неживотното осигурување и вкупното осигурување имаат 

слична линија на тренд, од каде е очигледно доминатно учество на неживотното осигурување во 

осигурителниот сектор (Графикон бр.3). 

Графикон бр.5: Индекс на промени на бруто полисираната премија 

 

 

Еден од најсоодветните показатели за обемот на извршените работи на друштвата за осигурување 

е анализата на обемот на извршените работи по различните класи на осигурување. На тој начин, 

преку податоците за БПП по класи на осигурување, дополнително е прикажана пазарната 

структура на сите друштва за осигурување во 2009 година (Табела бр. 3). 

  

                                                           
4
 Од годишните сметки на друштвата за осигурување доставени во АСО согласно членот 120 од Законот за супервизија 

на осигурувањето. 
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Табела бр. 3: Пазарна структура според бруто полисирана премија по одделни класи на осигурување (000 МКД) 

 

Извор: Квартално известување согласно член 104 од Законот за супервизија на осигурување. 

  Кјуби Вардар Сава 

Табак 

Евроинс Винер Еуролинк Инсиг Уника Осиг. 

полиса 

Албсиг Кроациа Кроациа 

живот 

Граве Вкупно 

01.Осиг.од незгода 128,121 131,303 50,061 32,168 79,891 76,156 5,479 13,811 47,486 8,451 4,209     577,136 

02.Здравствено осиг.     1,415   6,887       1,571 15       24,873 

03.Осиг.на патнички 

возила-КАСКО 
137,329 243,251 114,803 50,502 15,591 127,393 5,407 27,165 71,966 11,48 4,563     809,45 

05.Осиг.на воздухоплови-

КАСКО 
  66,616     6,118 50,925     184         123,843 

06.Осиг.на 

пом.,реч.,езер. –КАСКО 
96   344 108 25 185     2         760 

07.Осиг.на стока во 

превоз 
36,743 7,319 3,943 10,385 801 4,279   609 1,471 948 456     66,954 

08.Осиг.на имот од 

пожар и др.оп. 
121,858 69,925 60,915 18,233 6,078 52,944 1,083 19,662 16,539 5,608 1,065     373,91 

09.Останати осиг.на 

имоти 
172,198 127,76 354,848 25,442 65,307 29,908 1,061 10,967 23,729 2,325 1,42     814,965 

10.Осиг.од автомоб. 

Одговорност 
256,497 662,012 391,861 248,019 119,687 179,159 146,437 263,838 319,32 205,039 21,134     2,813,003 

11.Осиг.од одгов.во 

воздуш.сооб. 
  872 25,331   1,029 36,549     127         63,908 

12.Осиг.од одговорн.на 

пловни обј. 
240 35 184 247 32 200     737         1,675 

13.Останати осиг.од 

одговорност 
7,896 6,662 4,554 7,082 3,562 21,183   4,834 8,073   518     64,364 

14.Осиг.на побарувања 

(КРЕДИТИ) 
109                         109 

15.Осиг.на 

емство(ГАРАНЦИЈА) 
154   66                     220 

16.Осиг.на 

финанс.губитоци 
1,85 413 27   234                 2,524 

18.Осиг.на туристички 

услуги 
25,913   15,031 23,199   34,078 11,066 18,887 15,447   269     143,89 

19.Осиг.на живот 22,049                     113,436 165,332 300,817 

ВКУПНО НЕЖИВОТ (1 -18) 889,004 1,316,168 1,023,383 415,385 305,242 612,959 170,533 359,773 506,652 248,851 33,634     5,881,584 

ВКУПНО ЖИВОТ ( 19) 22,049                     113,436 165,332 300,817 

Вкупно 911,053 1,316,168 1,023,383 415,385 305,242 612,959 170,533 359,773 506,652 248,851 33,634 113,436 165,332 6,182,401 



11 

 

 

4. Структура на учество 

И во текот на оваа година осигурувањето на моторни возила е најзастапено со 58,6% во вкупната 

бруто полисирана премија, при што на осигурувањето од автомобилска одговорност отпаѓаат 

45,5%, а на доброволно осигурување на моторни возила (каско) 13,1%. Потоа следува 

осигурувањето на имот (од пожар, природни непогоди, кражби и други ризици) со 19,2%, и 

осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) со стандардно учество од  9,3%%. 

Структурата по класи, како и споредбата со 2008 година, е претставена на графиконот 6. 

 

Графикон бр.6: Структура на бруто полисирана премија по класи на осигурување 
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Структурата на формирање на БПП во 2009 година има сличен тренд во споредба со 2008 година 

во класите на неживотно осигурување. Единствено што заслужува посебно внимание е падот на 

премиите од 11% во класата кај автоодговорноста, што истовремено е и најзначајанта компонента 

во формирањето на вкупната БПП (Графикон бр.7). 
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Графикон бр.7: Тренд на формирање на бруто полисираната премија 
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Најзначаен  фактор кој влијаеше на падот на БПП е донесенета одлука за намалување на стапките 

на техничката премија за осигурување од автомобилска одговорност5. При тоа, како паралелен 

ефект од оваа мерка доаѓа до зголемување на бројот на склучените договори (полиси) за 

автооговорност за 5,68% во 2009 година во споредба со 2008 година. (Графикон бр.8) 

 

Графикон бр.8: Број на договори и бруто полисирана премија кај автоодговорноста 
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5
 Одлука за утврдување на минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување од автомобилска 

одговорност за 2008 година (Сл. Весник на Р бр.115/2008). 
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Во текот на 2009 година друштвата за осигурување издале вкупно 1.018.746 полиси за 

осигурување, што претставува зголемување на бројот на склучените договори за 8% во однос на 

2008 година. 22.720 или 2,23% од вкупно издадените полиси се полиси за осигурување на живот, 

што претставува пораст од 17.02% во однос на бројот на полисите издадени во 2008 година. 

996.028 или 97,77% од вкупно издадените полиси се полиси во рамките на неживотното 

осигурување, што претставува пораст од 7.82% во однос на бројот на полисите издадени во 2008 

година (Графикон бр.9). 

Графикон бр.9: Број на договори и бруто полисирана премија по сектори 
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Во структурата на издадените полиси е најголемо учеството на полисите за осигурување од 

автомобилска одговорност, или вкупно 477.902 издадени полиси во наведениот период, потоа 

следува осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) со 171.172 издадени полиси и 

осигурување на туристичка помош со 211.013 издадени полиси. Друштвата во текот на 2009 

година исплатиле бруто износ на штети од 2.962 милиони денари. Во споредба со 2008 година 

бруто износот на исплатени штети е помал за 6,85% (Табела бр. 4). 

На графиконот бр.10 е прикажано поединечното учество на друштвата за осигурување во вкупниот 

бруто износ на исплатени штети за 2009 година, од каде се гледа дека друштвата за осигурување 

кои и во вкупната БПП на осигурителниот сектор, како и во вкупната актива учествуваат со над 
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Табела бр.4: Бруто исплатени штети по класи на осигурување (во 000 МКД) 

Класи на осигурување 2006 2007 2008 2009 

Имот 400.240 365.351 443.382 459.407 

Моторни возила каско 400.937 410.669 489.178 529.979 

Незгода 314.154 335.611 384.564 354.233 

Автомобилска одговорност 1.495.144 1.573.497 1.697.244 1.491.083 

Туристичка помош 52.964 9.922 14.146 15.372 

Останати осигурувања - неживот 24.591 34.933 49.292 14.728 

Живот 109.094 135.572 104.535 97.448 

Вкупно 2.797.124 2.865.555 3.182.341 2.962.250 

 

10%, се присутни со доминантно учество во вкупните исплати на штетите. Исто така, во вкупниот 

бруто износ на исплатени штети на осигурителниот сектор е минимално учеството на двете 

друштва за осигурување на живот, односно сумите со кои тие учествуваат се само 0,42% од 

вкупните штети
 6
 (Графикон бр.10). 

Графикон бр.10: Учество на друштвата за осигурување во вкупно исплатените штети во 2009 

година 

 

 

                                                           
6
 Во делот од 21,19% на КЈУБИ МАКЕДОНИЈА од вкупниот бруто износот на исплатени штети за 2009 година се вклучени 

и 2,87% по основ на сервисирање на предходно склучените договори за осигурувањето на живот. 
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5. Средства и извори на средства 

5.1. Структура на активата 

Вредноста на активата на друштвата за осигурување на 31.12.2009 година изнесува 12.202 

милиони денари и е поголема за 282,2 милиони денари или 2,37% во однос на вкупната актива кај 

осигурителните друштва во 2008 година, со што продолжува позитивниот тренд на пораст 

присутен претходната година (Табела бр.5). 

Од вкупната актива, дури 53,77% се однесуваат на побарувања, 24,06% на вложувања, 10,24% на 

материјални средства и 8,99% на останати средства. Останатите ставки на активата (нематеријални 

средства и платени трошоци од идните периоди и недостасана наплата на приходи) претставуваат 

2,95% од вкупната актива. 

Табела бр.5: Структура на активата на друштвата за осигурување (МКД) 

 31.12.2008 Учество 31.12.2009 Учество Индекс 
2009/2008 

Побарувања за запишан, а 
неуплатен капитал 

     

Нематеријални средства 108.133.179 0,91% 76.934.503 0,63% 71,15 

Материјални средства 1.310.461.082 10,99% 1.249.182.822 10,24% 95,32 

Вложувања 2.185.995.673 18,34% 2.935.389.038 24,06% 134,28 

Вложувања за сметка и ризик на 
сопственикот на полисата за 
осигурување на живот 

     

Побарувања 6.646.981.203 55,76% 6.561.321.123 53,77% 98,71 

Останати средства 1.419.671.605 11,91% 1.096.971.795 8,99% 77,27 

Платени трошоци од идните периоди 
и недостасана наплата на приходи 

249.186.343 2,09% 282.908.302 2,32% 113,53 

ВКУПНО АКТИВА 11.920.429.085 100,00% 12.202.707.583 100,00% 102,37 

 

И покрај тоа што доминатниот дел на вкупната актива во осигурителниот сектор ја сочинува 

активата на друштвата за неживотно осигурување, сепак, и понатаму продолжува трендот на 

зголемување на учеството на активата на друштвата за осигурување на живот, која во 2009 година 

изнесува 8,27% (7,57% во 2008 година) од вкупната актива на друштвата за осигурување. 

Покрај зголеменото релативно учество на вложувањата во вкупната актива и апсолутниот раст, се 

забележуваат промени во структурата на вложувањата. Како резултат на корекциите на цените на 

акциите на пазарот на капитал под изразеното влијание на светската финанскиска криза, 

намалено е вложувањето во сопственички инструменти, на сметка на должнички инструменти на 

пазарот на капитал и традиционалните банкарски производи.  

Вложувањата во акции изнесуваат 201,4 милиони денари и истите се намалени за 55,15% во однос 

на состојбата од 449,1 милиони денари во 2008 год.  Вложувањата во должнички инструменти 

изнесуваат 663,6 милиони и бележат пораст од 233,2% во однос на состојбата од 199,1 во 2008 
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година, додека, пак, депозитите изнесувааат 1.396 милиони и имаат зголемување од 38,7% во 

однос на состојбата од 1.007 милиони денари во 2008 година. 

Кај структурата на побарувањата, побарувања од непосредните работи на осигурување  

изнесуваат 3.740 милиони денари (57,01% од вкупните побарувања) и бележат пораст од 2,9% во 

однос на состојбата од 3.634 милиони денари во 2008 година. Побарувања од работите на 

реосигурување изнесуваат 347,3  милиони денари (5,29% од вкупните побарувања) и бележат пад 

од 3,5% во однос на состојбата од 359,9 милиони денари во 2008 година. Останатите побарувања  

изнесуваат 2.473 милиони денари (37,69% од вкупните побарувања) и бележат пад од 6,8% во 

однос на состојбата од 2.652 милиони денари во 2008 година. 

Структурата на учеството на друштвата за осигурување во вкупната актива на осигурителниот 

сектор е прикажана на графиконот бр.12. 

Графикон бр.12: Учество на друштвата за осигурување во вкупната актива на осигурителниот 

сектор во 2009 година 

 

 

 

5.2. Структура на пасива 

Во вкупната пасива на друштвата за осигурување во 2009 година, техничките резерви учествуваат 

со 41,70%, капиталот и резервите со 17,6%, додека сите останати ставки со 23,19% од вкупната 

пасива на друштвата за осигурување (Табела бр. 6). 
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Табела бр.6: Структура на пасивата на друштвата за осигурување (МКД) 

 31.12.2008 Учество 31.12.2009 Учество Индекс 

2009/2008 

Капитал и резерви 4.255.947.867 35,70% 4.283.896.403 35,11% 100,656694 

Обврски од втор ред      

Технички резерви 4.948.661.708 41,51% 5.088.002.374 41,70% 102,815724 

Неосигурителни - технички 

резервирања 

     

Останати резервирања 1.177.121.593 9,87% 1.180.363.418 9,67% 100,275403 

Депозити задржани од 

работите предадени во 

реосигурувањеи финансиски 

пресметковни односи 

     

Останати обврски 1.357.673.468 11,39% 1.390.208.085 11,39% 102,396351 

Одложено плаќање на 

трошоци и приходи во идните 

периоди (ПВР) 

181.024.449 1,52% 260.237.322 2,13% 143,758108 

ВКУПНА ПАСИВА 11.920.429.085 100,00% 12.202.707.602 100,00% 102,368023 

 

Во 2009 година уплатениот капитал изнесува 3.022 милиони денари и во споредба со 2008 година 

е забележан пораст во износ од 363.446 милиони денари или 12%, што е резултат на 

зголемувањето на основната главнина на две друштва за неживотно осигурување, како и на  

основањето на ново друштво за неживотно осигурување. 

 

6. Капитал и потребно ниво на маргина на солвентност 

Вкупниот капитал на друштвата за неживотно осигурување изнесува 3.790 милиони денари и 

неговото учество во вкупната пасива кај овие друштва изнесува 33,86%. Друштвата за осигурување 

на живот располагаат со вкупен капитал од 493,3 милиони денари што претставува 48,91% од 

вкупната актива на овие друштва. Друштвата за осигурување на редовна квартална основа вршат 

пресметки на потребното ниво на маргина на солвентност согласно одредбите од Законот за 

супервизија на осигурување. Капиталот на друштвото за осигурување треба во секое време да 

биде најмалку во висина на потребното ниво на маргината на солвентност.  

Сите друштва за осигурување во Република Македонија се солвентни. Доколку се соберат 

износите на потребно ниво на маргина на солвентност на друштвата кои вршат работи на 

неживотно осигурување, се добива износ од 956.257 илјади денари, што покажува дека вкупниот 

износ на капитал кај овие друштва е за 3,45 пати повисок од потребното ниво на маргина на 

солвентност. Друштвата за осигурување на живот пресметале дека потребното ниво на маргина на 

солвентност изнесува 42.232 илјади денари, што покажува дека пресметаниот капитал е за 11,24 

пати повисок од пресметаното потребно ниво на маргина на солвентност.  



18 

 

Секое од друштвата за осигурување има назначено овластен актуар кој ги проверува пресметките 

и ги одобрува. Во ниту еден од доставените извештаи нема искажано резерви од страна на 

актуарот за овие пресметки, што ја потврдува веродостојноста на истите. 

 

7. Технички резерви  

Техничките резерви се зголемија за околу 2,81% во однос на 2008 година и го задржаа 

најголемото учество во структурата на пасивата на друштвата за осигурување.  

Вкупниот износ на технички резерви на друштвата за осигурување што вршат работи на 

осигурување во групата на неживот, на крајот на 2009 година изнесува 4.615 милиони денари или 

1,58% пораст во однос на претходната година, додека, пак, вкупниот износ на технички резерви на 

друштвата за осигурување што вршат работи на осигурување во групата на живот изнесува 472 

милиони денари, што претставува пораст од 16,67% во однос на претходната година (Табела бр.7). 

Табела бр.7: Структура на техничките резерви 

Структура на техничките 

резерви 
неживот живот вкупно 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

резерви за преносни 

премии 2.334.784 2.207.628 62.527 74.412 2.397.311 2.282.041 

резерви за бонуси и 

попусти 24.621 8.878 0 0 24.621 8.878 

резерви за штети 2.174.511 2.382.633 5.289 7.708 2.179.800 2.390.341 

математичка резерва 0 0 335.099 390.284 335.099 390.284 

други технички резерви 9.861 16.459 1.970 0 11.831 16.459 

Вкупно 4.543.776 4.615.598 404.886 472.404 4.948.662 5.088.002 

 

 

8. Средства кои ги покриваат техничките резерви 

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние средства на друштвото за осигурување 

кои служат за покривање на идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување, 

како и можните загуби во однос на оние ризици поврзани со вршење на работи на осигурување за 

кои друштвото за осигурување е должно да издвои средства за технички резерви. Друштвото за 

осигурување е должно да вложува средства во висина барем еднаква на вредноста на техничките 

резерви, согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурување и прописите донесени по 

основ на истиот. 

Во 2009 година друштвата за осигурување во рамките на групата за неживот, најголем дел од 

средствата кои ги покриваат техничките резерви, или вкупно 2 157 милиони денари, ги вложиле 

во форма на банкарски сметки и депозити во банки, потоа 548 милиони денари во државни 
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хартии од вредност, 287 милиони денари во акции регистрирани на Македонската берза АД 

Скопје врз основа на одобрение од КХВ, 49 милиони денари во хартии од вредност издадени од 

странски издавач, 8,2 милиони денари во удели во отворени инвестициски фондови и 116,7 

милиони денари во други вложувања.  

И во однос на средствата што ја покриваат математичката резерва и другите технички резерви, 

друштвата за осигурување на живот извршиле вложувања во износ од 262 милиони денари во 

форма на банкарски сметки и депозити во банки, потоа 242 милиони денари во државни хартии 

од вредност и 1,8 милиони денари во хартии од вредност издадени од странски издавач 

(Графикон бр. 13). 

Графикон бр.13: Средства што ги покриваат техничките резерви неживот (лево); живот (десно) 
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9. Финансиски резултат од работењето  

 

Во периодот 01.01. – 31.12.2009 година, осигурителниот сектор оствари загуба во износ од 170,83 

милиони денари. 
7
 Притоа, во сегментот на осигурување на живот е остварена добивка во износ 

од 18,6 милиони денари, додека во сегментот на неживотно осигурување е остварена загуба од 

189,58 милиони денари, која главно се должи на промената на интерните сметководствените 

политики кај некои од друштвата за неживотно осигурување во делот на вреднување на 

доспеаните побарувањата по основ на премија за осигурување и финансиските вложувања. 

                                                           
7
 Годишна сметка и финансиски извештаи за работењето се доставена од друштвата за осигурување до Агенцијата за 

супервизија на осигурување, согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурување. 
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Во сегментот на неживотно осигурување, нето-добивка во износ од 226,9 милиони денари за 

финансиската година прикажаа 8 друштва за осигурување, додека загуба во износ од 416,4 

милиони денари  прикажаа 3 друштва за осигурување.   

Во сегментот на осигурување на живот, нето-добивка во износ од 18,6 милиони денари за 

финансиската година остварија сите друштва за осигурување кои имаат активности во овој 

сегмент. 

Со оглед дека на ниво на осигурителниот сектор е создадена загуба и не е можно да се прават 

споредби за релативните показатели на „успешност“, внимание за анализа привлекува 

структурата на загубата кај друштвата за осигурување, односно карактеристиките на остварениот 

технички и нетехнички резултат како составен дел на финансискиот резултат. 

За разлика од негативниот тренд кај техничкиот резултат
8
 констатиран во претходната, 2008 

година, кој изнесуваше 12,8 милиони денари, во 2009 година веќе има драматичен пад на 

негативно ниво од 356,4 милиони денари. Ова, во најзначајниот дел, е резултат на намалувањето 

на техничкиот резултат во сегментот на неживотното осигурување, кој на крајот на 2009 година 

беше негативен во износ од 367,1 милион денари, наспроти позитивниот резултат од 4,8 милиони 

денари во 2008 година. Ваквото намалување најмногу се должи на промената на интерните 

сметководствени политики кај некои од друштвата во врска со вреднувањето на побарувањата по 

однос на премија за осигурување и финансиските вложувања, како и на порастот на 

аквизициските трошоци на продажбите кај повеќето од друштвата. 

Техничкиот резултат кај осигурувањето на живот, пак, бележи и понатаму позитивен тренд и во 

2009 година изнесуваат 10,7 милиони денари, што претставува пораст од 35,58% во однос на 

нивото од 7,91 милион денари во 2008 година (Табела бр.8). 

Табела бр.8: Структура на финансискиот резултат – технички и не-технички (МКД) 

 2006 2007 2008 2009 

Технички резултат - живот -21.120.019 4.177.677 7.910.265 10.725.140 

Технички резултат - неживот -72.984.951 73.456.921 4.892.835 -367.150.210 

Технички резултат - вкупно -94.104.970 77.634.598 12.803.100 -356.425.070 

Не-технички резултат 405.815.833 233.026.080 263.015.862 255.576.078 

Добивка/загуба од редовното 

работење пред одданочување 

311.710.863 310.660.678 275.818.962 -100.848.992 

 

И покрај тоа што причините за појавата на загубата во осигурителниот сектор се лоцираат во 

техничкиот резултат од работењето, како коректив на остварениот технички резултат се јавува 

остварениот нетехнички резултат од работењето.  И покрај намалувањето од 2,82% во однос на 

2008 година, друштвата за осигурување остваруваат солиден нетехнички резултат од 255,5 

                                                           
8
 Техничкиот резултат од работењето на друштвата за осигурување претставува резултат од вршење на нивната основна 

дејност - осигурување. Останатите приходи и расходи од нивното работење го претставуваат нетехничкиот резултат. 
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милиони денари, односно резултат кој нема значителни отстапувања од трендот како во случајот 

со техничкиот резултат.  

На графиконот бр.14 е прикажано влијанието на техничкиот и нетехничкиот резултат во 

создавањето на финансискиот резултат кај осигурителниот сектор. Во овој случај, за целите на 

анализата, е избрана категоријата добивка од редовното работење пред оданочување (EBIT), за да 

се изолираат различните ефекти на влијанието на оданочувањето, со цел попрецизно утврдување 

на влијанието на техничкиот и нетехничкиот резултат во создавањето на крајниот финансиски 

резултат. 

Графикон бр.14: Влијанитето на техничкиот и не-техничкиот резултат на финансискиот резултат 

 

 

10. Индикатори во осигурителниот сектор 

Показателите во осигурителната дејност се користат за подобро следење на работата на 

друштвата за осигурување. 

Коефициентот на штети, пресметан како однос меѓу стварно настанатите штети во периодот, 

намалени за уделот на реосигурување, и стварно заработената техничка премија, намалена за 

уделот на реосигурување, изнесува 73,11% на ниво на осигурителниот сектор во 2009 година и 

бележи зголемување во однос на 2008 година, кога изнесуваше 72,47%. Одделно, по групи на 

осигурување, овој коефициент кај неживотното осигурување во 2009 година  изнесува 73,41%, 
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наспроти 72,96% во 2008 година, а кај осигурувањето на живот во 2009 изнесува 79,43%, наспроти 

77,47% во 2008 година. И покрај тоа, наплатените премии по основ на осигурувањето во целина, 

како и одделно за неживотното осигурување, биле доволни за исплата на реализираните штети.  

Коефициентот на трошоци претставува однос меѓу износот на расходи од работењето на 

друштвата за осигурување и вкупните бруто полисирани премии, намалени за уделот предаден во 

реосигурување. Во расходи од работењето влегуваат трошоците за осигурување (провизија и 

останати трошоци за осигурување), општи административни трошоци (трошоци за вработените и 

останати административни трошоци), амортизација и вредносно усогласување на опремата и 

останати материјални средства, намалени за провизија од реосигурувачот, зголемени или 

намалени за промената на разграничените трошоци, и останатите расходи од работењето, 

намалени за реосигурување. Овој коефициент во 2009 година изнесува 44,98% и забележува 

пораст во однос на 38,43% во 2008 година, што е последица на зголемените расходи на работење 

кај друштвата за осигурување. Во 2009 година, сите друштва за осигурување оствариле вкупно 

расходи од работењето (трошоци за спроведување на осигурувањето - нето) во износ од 2.792 

милиони денари, што е пораст од 13,2% во споредба со 2008 година.  

Комбинираниот коефициент на штети на ниво на секторот изнесува 111,99%, наспроти 89,68% во 

2008 година, а овој пораст е последица на зголемените вкупни трошоци на работењето. Тој се 

добива како однос меѓу стварно настанати штети во периодот намалени за уделот на 

реосигурување плус вкупните трошоци за работење и стварно заработената техничка премија 

намалена за уделот на реосигурување и го покажува резултатот од работењето пред 

вклучувањето на приходите од вложувањето. Одделно по групи на осигурување овој коефициент 

кај неживотното осигурување во 2009 година  изнесува 111,90%, наспроти 88,86% во 2008 година, 

а кај осигурувањето на живот во 2009 изнесува 113,65%, наспроти 107,14% 

Резултатот на вложувањата (ROI) се пресметува како однос на приходите намалени за трошоците 

на вложувањата, во однос со состојбата на вложувањата. Резултатот на вложувањата за 2009 

година изнесува 9,29%, додека во 2008 година изнесуваше 6,58%. Падот во 2009 година е 

последица на намалените вложувања на финансиските пазари. 

Коефициентот на задолженост се пресметува како однос на вкупните обврски и вкупните 

средства. Овој коефициент покажува колку од средствата се финансирани од обрските, без да се 

вклучат капиталот и резервите. Во 2009 година овој коефициент изнесува 64,89%, додека во 2008 

година изнесуваше 64,30%. 

Стапката на поврат на активата (ROA) и стапката на поврат на капиталот (ROE)
9
, со оглед на 

остварената загуба во осигурителниот сектор за 2009 година, се негативни, иако во нивната 

сегментација можеме да констатираме подобрување кај осигурувањето на живот, имајќи предвид 

дека во овој сегмент се создадени позитивни резултати. Во табелата бр.9 се прикажани стапките 

                                                           
9
 ROA= нето-добивка/средства; (ROE) = Нето-добивка/(капитал+резерви). При пресметката на показателите се користени 

податоци од годишната сметка и финансиските извештаи за работењето кои се доставени од друштвата за осигурување 

до АСО, согласно Законот за супервизија на осигурување. 
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по години во периодот 2006 -2009.   

Табела бр.9: РОА и РОЕ 

  2006 2007 2008 2009 

РОА 

- неживот 2,06% 2,13% 1,96% -1,69% 

- живот -1,89% 0,81% -2,04% 1,85% 

- вкупно 1,86% 2,05% 1,66% -1,40% 

РОЕ 

- неживот 9,50% 7,10% 5,72% -5,00% 

- вкупно -8,23% 2,22% -3,87% 3,78% 

- живот 8,58% 6,77% 4,65% -3,99% 

 

За осигурување на живот, остварениот приход од вложување во 2009 година изнесува  57,1 

милиони денари што, споредено со вложувањата од 30,7 милиони денари во 2008 година, е 

зголемување од 86,15%. 

За неживотното осигурување, остварениот приход од вложување во 2009 година изнесува 364,6 

милиони денари и, споредено со вложувањата од 275,1 милиони денари во 2008 година, е 

зголемување од 32,58%.  

За осигурување на живот, остварените трошоци од вложувања во 2009 година изнесуваат 187,6 

илјади денари и, споредено со нивото од 182,2 илјади денари во 2008 година, бележат раст од 

2,96%  

За неживотно осигурување, остварените трошоци од вложувања во 2009 година изнесуваат 228,6 

милиони денари и, споредено со нивото од 102,5 милиони денари во 2008 година, бележат раст 

од 122,96%.  
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Б) ИНТЕРМЕДИЈАЦИЈА ВО ОСИГУРУВАЊЕТО – ДРУШТВА ЗА 

ЗАСТАПУВАЊЕ И ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА 

 

На крајот на 2009 година, најголемиот дел од продадените 1.018.748 договори за осигурување 

(полиси) се склучени од страна на друштвата за осигурување, додека улогата на посредниците во 

продажбата е сѐ уште на ниско ниво, но, сепак, е забележан пораст.  

Еден облик на интермедијација се осигурителните брокерски работи, под кои се подразбира 

посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и при реализирање на 

оштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, во име и за сметка на своите клиенти во 

однос на друштвата за осигурување и реосигурување. 

На крајот на 2009 година на пазарот на осигурување дејствуваат 12 осигурително брокерски 

друштва и во споредба со претходната година бројот на овие субјекти се зголеми со четири 

осигурително брокерски друштва (ЈДБ БРОКЕР,  ДЕЛТА ИНС БРОКЕР, А-ТИМ и ЛЕГРА). 

Табела бр.10: Регистар на осигурително брокерски друштва 

Назив на друштвото 

Акционерско осигурително брокерско друштво ЕУРО ЕКСПЕРТС Скопје 

Осигурително брокерско друштво ЕУРОМАК БРОКЕР АД Скопје 

Осигурително брокерско акционерско друштво ВИАСС Скопје 

Осигурително брокерско друштво ИН - БРОКЕР АД Скопје 

Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје 

Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје 

Осигурително брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје 

Осигурително брокерско друштво НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје 

Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР АД Скопје 

Осигурително брокерско друштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје 

Акционерско осигурително брокерско друштво А-ТИМ Скопје 

Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје 

 

Во овој период осигурително брокерските друштва реализирале продажба на 277.093 полиси, од 

кои 2.135 од групата на осигурување на живот или учествувале со 27% во вкупниот број на 

продадени полиси. Едно осигурително брокерско друштво има доминантно учество. 

Вкупниот капитал на осигурително брокерските друштва на крајот на деловната 2009 година 

изнесува 47,1 милион денари. 






