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1. ВПВЕД 

Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Република Македпнија (вп ппнатампшнипт текст „АСП“) е 

сампстпјнп и независнп регулатпрнп телп на пазарпт на псигуруваое кпе врши јавни пвластуваоа, 

утврдени сп Закпнпт за супервизија на псигуруваоетп и Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп 

сппбраќајпт. АСП има за цел да придпнесе за закпнитптп и ефикаснптп функципнираое на пазарпт на 

псигуруваое вп земјава, за негпв кпнтинуиран развпј, за заштита на правата и интересите на 

псигурениците, какп и за унапредуваое на финансиската стабилнпст на земјава.   

На крајпт на 2015 гпдина на пазарпт на псигуруваое вп Република Македпнија активнп рабптат 15 

друштва за псигуруваое, пд кпи 11 друштва вршат рабпти на неживптнп псигуруваое, а 4 псигуруваое 

на живпт. Вп текпт на анализиранипт перипд дадена е дпзвпла за рабпта на 1 псигурителнп брпкерскп 

друштвп, а беше и пдземена дпзвпла на 1 друштвп сп штп брпјпт пд 30 псигурителнп брпкерски 

друштва вп пднпс на 2014 гпдина пстана непрпменет. Брпјпт на друштвата за застапуваое е ппгплем за 

2 нпви друштва, сп вкупен брпј пд 11 друштва, а истп така и брпјпт на банките, кпи вршеа застапуваое 

вп псигуруваоетп, се згплеми за 2 банки, сп вкупен брпј пд 3 банки. 

Вп 2015 гпдина е пстварена брутп пплисирана премија (вп ппнатампшнипт текст: „БПП”) вп изнпс пд 

8,28 милијарди денари, штп претставува ппраст пд 8,50% вп пднпс на БПП пстварена вп 2014 гпдина 

(2014: 7,63 милијарди денари). Кај неживптнп псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 7,18 

милијарди денари (2014: 6,74 милијарди денари), пднпснп раст пд 6,47% вп сппредба сп 2014 гпдина. 

Вп делпт на псигуруваое на живпт e пстварена БПП вп изнпс пд 1,10 милијарди денари (2014: 888,32 

милипни денари), штп претставува згплемуваое пд 23,94% вп пднпс на претхпдната гпдина. 

Друштвата за псигуруваое на 31.12.2015 гпдина распплагаат сп средства вп изнпс пд 17,56 милијарди 

денари, сп штп пстваруваат ппраст пд 7,32% вп пднпс на минатата гпдина (2014: 16,42 милијарди 

денари). Вкупнипт пресметан капитал на друштвата за псигуруваое забележува раст пд 5,93% вп 

сппредба сп 2014 гпдина, пднпснп на крајпт на 2015 гпдина изнесува 5,49 милијарди денари. 

Маргината на сплвентнпст, пак, какп главен индикатпр за прпцена на стабилнпста на псигурителнипт 

сектпр, изнесува 1,24 милијарди денари, сп штп капиталпт на псигурителнипт сектпр е 4,4 пати над 

нивптп на маргината на сплвентнпст. 

Вп текпт на 2015 гпдина, псигурителнипт сектпр пствари дпбивка пп пданпчуваое вп изнпс пд 513 

милипни денари. Притпа, вп делпт на неживптнп псигуруваое беше прикажана дпбивка пд 469 

милипни денари, дпдека, пак, кај псигуруваоетп на живпт е прикажана дпбивка вп изнпс пд 44 

милипни денари. 

Вп дпменпт на регулативата, вп текпт на 2015 гпдина се дпнесени 2 измени и дппплнуваоа на Закпнпт 

за супервизија на псигуруваое, а вп дпменпт на ппдзакпнската регулатива, дпнесени се 2 нпви 

ппдзакпнски акти, какп и измени и дппплнуваоа на 2 ппстпјни ппдзакпнски акта. Истп така, дпнесени 

се измени и дппплнуваоа и на Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт и на Закпнпт за 

дпбрпвплнп здравственп псигуруваое. 
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2. ЗАКПНСКА РАМКА 

 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 27/2002, 

98/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15 и 92/15), Закпнпт за 

задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 88/05, 

70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14 и 145/15) и Закпнпт за дпбрпвплнп здравственп псигуруваое 

(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 145/12 и 192/15) се пснпвна закпнска рамка кпја ги 

регулира услпвите и начинпт на вршеое рабпти на псигуруваое и репсигуруваое, начинпт и услпвите 

на вршеое рабпти на ппсредуваое вп псигуруваоетп и спрпведуваоетп супервизија врз рабптеоетп 

на друштвата за псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и друштвата за застапуваое вп 

псигуруваое.   

Ппширпката закпнска рамка ја претставуваат Закпнпт за пблигаципните пднпси („Службен весник на 

Република Македпнија“ бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09 и 123/13) вп делпт штп се пднесува 

на дпгпвприте за псигуруваое и Закпнпт за тргпвските друштва („Службен весник на Република 

Македпнија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15). 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое ги вградува принципите и стандардите за псигуруваое на 

Медунарпдната аспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS), какп и директивите за псигуруваое на 

Еврппската Унија (ЕУ). Сп Закпнпт се регулирани пснпваоетп и рабптеоетп на друштвата за 

псигуруваое, управуваоетп сп ризици, улпгата на пвластените актуари, впдеоетп на делпвните книги 

и извештаи, внатрешната и надвпрешната ревизија, застапуваоетп и ппсредуваоетп вп псигуруваоетп, 

супервизијата на друштвата за псигуруваое, ппстапката за дпнесуваое решенија пд страна на АСП, 

рабптата на псигурителните и репсигурителните  пулпви, спрабптката сп надзпрни пргани и тела на ЕУ, 

какп и казнените пдредби. 

Вп 2015 гпдина се дпнесени 2 измени и дппплнуваоа на Закпнпт за супервизија на псигуруваое. Сп 

Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Службен весник на 

Република Македпнија“ бр. 153/15) се врши успгласуваое сп Закпнпт на прекршпците („Службен 

весник на Република Македпнија“ бр. 124/15) пд аспект на утврдуваое на фиксен изнпс на висината на 

глпбите. Сп дпнесуваоетп на пвие измени се прппишува висина на глпба за пдгпвпрнптп лице вп 

правнптп лице вп изнпс пд 30% пд пдмерената изречена глпба на друштвптп за псигуруваое, пднпснп 

друштвптп за застапуваое вп псигуруваоетп, пднпснп псигурителнп брпкерскптп друштвп.  Истп така, 

сп пвие измени рпкпт за птстрануваое на незакпнитпстите, штп мпже да гп изрече АСП при 

изрекуваое наредба за птстрануваое на незакпнитпсти, се прпдплжува пд 30 дена на најмнпгу дп 120 

дена за ппстапуваое пп наредбата. 

Сп Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Службен весник 

на Република Македпнија“ бр. 192/15) се впсппставува систем за пплагаое на стручен испит кпј гп 

пдразува реалнптп ппзнаваое на предметната материја.  Сп измените и дппплнуваоата се предлага 

ревизијата на испитните прашаоа да се врши двапати гпдишнп, блпкираое на радип фреквенцискипт 

ппсег вп прпстпријата за пплагаое за да се спречи електрпнска кпмуникација на кандидатите сп 
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надвпрешната пкплина, санкципнираое на пвластените претставници кпи учествуваат вп 

спрпведуваое на испитпт и на кандидатите кпи ппстапуваат спрптивнп на закпнпт и се впведува 

надпместпк за пвластените претставници кпи учествуваат вп спрпведуваое на испитпт и на членпвите 

на Кпмисијата за ревизија. 

Задплжителнптп псигуруваое вп сппбраќајпт е регулиранп сп Закпнпт за задплжителнп псигуруваое 

вп сппбраќајпт, кпј ги регулира дпгпвприте за задплжителнп псигуруваое, минималните суми на 

псигуруваое, рпкпвите за пријавуваое и надпмест на штети пд страна на друштвата за псигуруваое, 

утврдуваое на правптп на ппсредуваое (медијација), надлежнпстите на Гарантнипт фпнд, прпмена на 

начинпт на  утврдуваое на тарифите на премии преку функципнираоетп на  Кпмисија за псигуруваое 

пд автпмпбилска пдгпвпрнпст. Истп така, закпнпт предвидува плеснуваое на прекуграничнптп даваое 

псигурителни услуги преку впсппставуваое т.н. пвластен претставник за штети и впсппставуваое 

Служба за надпмест на штети, сп тпа штп пвие активнпсти ќе се актуализираат вп мпментпт на 

стапуваое на Република Македпнија вп Еврппската Унија. 

Сп дпнесуваоетп на Закпнпт за изменуваое на Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт 

(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 145/15) се врши успгласуваое сп Закпнпт на 

прекршпците пд аспект на утврдуваое на фиксен изнпс на висината на глпбите кпи се изрекуваат на 

друштвата за псигуруваое, пднпснп Наципналнптп бирп за псигуруваое. Истп така, се прппишува 

висина на глпба за пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице вп изнпс пд 30% пд пдмерената изречена глпба 

на друштвптп за псигуруваое, пднпснп Наципналнптп бирп за псигуруваое. 

Сп Закпнпт за дпбрпвплнп здравственп псигуруваое се дава закпнска мпжнпст и се птвпра ширпкп 

ппле на дејствуваое на друштвата за псигуруваое за ппнуда на пакети на здравствени услуги кпи веќе 

се ппфатени сп системпт на задплжителнптп здравственп псигуруваое. Дпбрпвплнптп здравственп 

псигуруваое се уредува какп дппплнителнп и приватнп. Дппплнителнптп здравственп псигуруваое 

псигурува ппкриваое на трпшпците на име учествп сп лични средства при кпристеое здравствени 

услуги пд задплжителнптп здравственп псигуруваое (партиципација), вп спгласнпст сп прпписите пд 

задплжителнптп здравственп псигуруваое и здравствена заштита. Приватнптп здравственп 

псигуруваое пвпзмпжува ппкриваое на трпшпците за кпристеое на здравствените услуги за ппвиспк 

стандард на здравствените услуги кпи прпизлегуваат пд задплжителнптп здравственп псигуруваое, 

трпшпците за ппкриваое на здравствените услуги кпристени вп дппплнителната дејнпст, какп и за 

кпристеое на здравствените услуги вп здравствени устанпви надвпр пд мрежата на здравствени 

устанпви вп кпја се врши здравствената дејнпст и вп правните лица кпи вршат израбптка, издаваое и 

сервисираое на пртппедски и други ппмагала.  

Сп Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за дпбрпвплнп здравственп псигуруваое 

(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 192/15) се врши успгласуваое сп Закпнпт на 

прекршпците пд аспект на утврдуваое на фиксен изнпс на висината на глпбите. Истп така, се 

прппишува висина на глпба за пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице вп изнпс пд 30% пд пдмерената 

изречена глпба на друштвптп за псигуруваое. Сп пвие измени,  се врши и прецизираое на пдредбата 

вп кпи здравствени устанпви се врши дпбрпвплнптп здравственп псигуруваое, какп и прецизираое на 

пдредбата сп кпја се дефинира вп кпја класа се врши дпбрпвплнптп здравственп псигуруваое. 
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3. ПАЗАР НА ПСИГУРУВАОЕ ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

3.1. ДРУШТВА ЗА ПСИГУРУВАОЕ 

Вп текпт на 2015 гпдина на псигурителнипт пазар функципнираа 15 друштва за псигуруваое, пд кпи 4 

друштва за псигуруваое рабптат на псигуруваое на живпт, дпдека пстанатите 11 вршат рабпти на 

неживптнп псигуруваое. Самп еднп друштвп, ппкрај рабптите на неживптнп псигуруваое, има дпзвпла 

да врши и рабпти на репсигуруваое (Табела бр. 1).  

Табела бр. 1: Регистар на друштвата за псигуруваое  

  Назив на друштвп Група на 
псигуруваое 

1 АД за псигуруваое и репсигуруваое МАКЕДПНИЈА - Скппје Виена Иншуренс 
Груп 

Неживптнп 
псигуруваое и 
репсигуруваое 

2 ТРИГЛАВ ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје Неживптнп 
псигуруваое 3 САВА ПСИГУРУВАОЕ АД  Скппје 

4 АД за псигуруваое ЕВРПИНС Скппје 

5 АД за псигуруваое ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скппје 

6 АД за псигуруваое ЕУРПЛИНК Скппје 

7 Друштвп за псигуруваое ИНСИГ - МАКЕДПНИЈА АД Скппје 

8 Друштвп за псигуруваое УНИКА АД Скппје 

9 Наципнална групација за псигуруваое ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА АД Скппје 

10 Друштвп за псигуруваое АЛБСИГ АД Скппје 

11 КРПАЦИЈА ПСИГУРУВАОЕ АД -  Друштвп за неживптнп псигуруваое  

12 КРПАЦИА ПСИГУРУВАОЕ АД   Друштвп за псигуруваое на живпт  Псигуруваое на 
живпт 13 ГРАВЕ псигуруваое АД Скппје 

14 АД за псигуруваое ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скппје 

15 Друштвп за псигуруваое УНИКА Лајф АД Скппје 

Извор: АСО 
 
Друштвата за псигуруваое на крајпт на 2015 гпдина врабптуваат 1.831 рабптници штп претставува 

ппраст на ангажираната рабптна сила пд 4,75% вп пднпс на 2014 гпдина (2014: 1.744) и сведпчи за  

згплемената делпвна активнпст на друштвата за псигуруваое. 

3.1.1. Сппственичка структура 

Друштвата за псигуруваое се вп дпминантна сппственпст на странски правни лица пд финансиски 

сектпр (92,17%), кпи се делумнп или целпснп присутни вп 14 пд вкупнп 15 друштва за псигуруваое на 

пазарпт (Табела бр. 2). Притпа, 11 друштва за псигуруваое се дел пд псигурителни групации сп 

седиште вп земји-членки на ЕУ, дпдека самп еднп друштвп за псигуруваое е вп целпсна сппственпст на 

дпмашни инвеститпри.  
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Табела бр. 2: Сппственичка структура на друштвата за псигуруваое (прпценти) 

  2015 2014 2013 

1. Странски акципнери 92,17% 92,25% 91,83% 

1.1. Физички лица 0,08% 0,08% 0,12% 

1.2. Нефинансиски правни лица 0,00% 0,01% 0,00% 

1.3. Финансиски институции 92,09% 92,16% 91,71% 

2. Дпмашни акципнери 7,79% 7,70% 8,13% 

2.1. Физички лица 6,61% 6,60% 6,99% 

2.2. Нефинансиски правни лица 0,79% 0,79% 0,79% 

2.3. Финансиски институции 0,39% 0,32% 0,35% 

3. Држава 0,04% 0,04% 0,04% 

ВКУПНП 100,00% 100,00% 100,00% 

Извор: АСО 

3.1.2. Степен на развиенпст 

Пснпвни ппказатели сп кпи се мери степенпт на развиенпста на пазарпт на псигуруваое се степенпт на 

пенетрација и степенпт на густина1. Ппдатпците за нивптп на пенетрација на псигуруваоетп вп 2015 

гпдина ппкажуваат дека вкупната БПП вп земјава учествува сп 1,48% вп брутп дпмашнипт прпизвпд 

(2014: 1,45%),  дпдека степенпт на густина изнесува 4.001 денар пп жител, сп штп е ппстигнат ппраст пд 

8,3% вп пднпс на претхпдната гпдина (Графикпн бр. 1). 

Графикпн бр. 1: Ппказатели на развпј на пазарпт на псигуруваое (милипни денари; десна пска – 
прпценти) 

 
Извор: АСО, Државен завод за статистика и Министерство за финансии  

Псигурителнипт сектпр вп Македпнија се карактеризира сп ниска кпнцентрација штп е предуслпв за 

функципнална пазарна кпнкуренција. Херфиндал- индекспт, пресметан преку БПП, вп 2015 гпдина 

                                                           
1
 Степенпт на пенетрација се пресметува какп пднпс на брутп пплисираната премија и брутп дпмашнипт прпизвпд, а степенпт 

на густина какп пднпс на брутп пплисираната премија и брпјпт на жители вп земјата. 
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изнесува 887,61 (2014: 877,88). Сличен резултат ппкажува мереоетп на индекспт преку средствата на 

друштвата за псигуруваое, на 859,48 вп 2015 гпдина (2014: 866,35)2.  

Анализиранп пп групи на псигуруваоа, ппвиспка кпнцентрација е присутна кај псигуруваоетп на 

живпт, ппради малипт брпј друштва вп пвпј дпмен. Кај друштвата за псигуруваое на живпт Херфиндал-

индекспт, мерен сппред БПП, изнесува 3.650,92 (2014: 3.740,38), дпдека, пак, мерен сппред средствата 

на друштвата, е 3.376,42 (2014: 3.237,96).  

Кај неживптнптп псигуруваое ппказателите ппкажуваат ниска кпнцентрација сп благ тренд на ппраст, 

штп ппкажува и мереоетп преку Херфиндал-индекспт (пп БПП), кпе вп 2015 гпдина изнесува 1.094,88 

(2014: 1.059,51), а кај средствата изнесува 1.145,62 (2014: 1.150,31). 

Ппказателпт ЦР53, измерен преку учествптп вп БПП, кај друштвата за неживптнп псигуруваое, вп 2015 

бележи згплемуваое и изнесува 62,49% (2014: 60,51%).   

Вп прпдплжение следуваат табели каде се прикажани движеоата на Херфиндал-индекспт и 

ппказателпт за кпнцентрација на првите пет друштва за псигуруваое (ЦР5): 

Табела бр. 3: Херфиндал- индекс и ппказател ЦР5 мерен сппред БПП 

Брутп 
пплисирана 

премија 
  

      

2015 2014 2013 

Херфиндал ЦР5 Херфиндал ЦР5 Херфиндал ЦР5 

Цел сектпр 887,61 54,18% 877,88 53,47% 891,77 54,39% 

Неживпт 1.094,88 62,49% 1.059,51 60,51% 1.055,77 60,53% 

Живпт 3.650,92 100,00% 3.740,38 100,00% 3.818,40 100,00% 

Извор: АСО 

Табела бр. 4: Херфиндал-индекс и ппказател ЦР5 мерен сппред средствата 

        

Средства 
  

2015 2014 2013 

Херфиндал ЦР5 Херфиндал ЦР5 Херфиндал ЦР5 

Цел сектпр 859,48 54,18% 866,35 54,38% 869,25 52,95% 

Неживпт 1.145,62 66,03% 1.150,31 66,68% 1.151,24 65,47% 

Живпт 3.376,42 100,00% 3.237,96 100,00% 3.177,59 100,00% 

Извор: АСО 

                                                           
2
 Херфиндал- индекспт се пресметува сппред фпрмулата: 

 
каде штп S е учествп на секпе друштвп за псигуруваое вп вкупните средства (брутп пплисирана премија) на псигурителнипт 
сектпр, а n е вкупнипт брпј институции вп сппдветнипт сегмент. Кпга индекспт се движи вп интервал пд 1.000 единици дп 
1.800 единици, нивптп на кпнцентрација на псигурителнипт сектпр се смета за прифатливп. 
3
 ЦР5 ппказателпт претставува учествп на првите 5 друштва за псигуруваое сп најгплемп учествп вп вкупната структура. 
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На крајпт на 2015 гпдина, вп дпменпт на пазарната кпнцентрација вп делпт на неживптнптп 

псигуруваое, 3 друштва за псигуруваое гп преминуваат прагпт на учествп сп над 10% вп вкупната БПП. 

Притпа, на псигурителнипт пазар вп Македпнија ниту еднп друштвп не гп ппминува прагпт пд над 20% 

учествп на пазарпт (Графикпн бр. 2). 

Графикпн бр. 2: Пазарна кпнцентрација сппред брутп пплисираната премија вп 2015 гпдина, вп групата 

на неживптнп псигуруваое (прпценти) 

Извор: АСО 

Вп групата на псигуруваое на живпт дпминантнп учествп имаат две друштва за псигуруваое, какп 

резултат на краткптп присуствп на пазарпт (пд 2011 гпдина) на пстанатите две друштва за псигуруваое 

на живпт (Графикпн бр. 3).  

Графикпн бр. 3: Пазарна кпнцентрација сппред брутп пплисираната премија вп 2015 гпдина, вп групата 

на псигуруваое на живпт (прпценти) 

 
Извор: АСО 

3.1.3. Брутп пплисирана премија 

БПП вп псигуруваоетп и репсигуруваоетп кај друштвата за неживптнп псигуруваое ги вклучува сите 

изнпси на премија кпи се дпгпвпрени (пплисирани) вп текпвнипт пресметкпвен перипд, без разлика 

дали истите вп целпст или делумнп се пднесуваат на нареднипт перипд, дпдека кај псигуруваоетп на 
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живпт вкупната пплисирана премија ги вклучува сите премии платени дп крајпт на пресметкпвнипт 

перипд. 

Вп 2015 гпдина е пстварена БПП вп вкупен изнпс пд 8,28 милијарди денари (Табела бр. 5), штп 

претставува раст пд 8,50% вп пднпс на БПП пстварена вп 2014 гпдина (2014: 7,63 милијарди денари).  

Табела бр. 5: Брутп пплисирана премија пп класи на псигуруваое (илјади денари) 

Класа на псигуруваое 
Брутп пплисирана 

премија (БПП) 
Динамика  

Учествп вп 
вкупната БПП 

  2015 2014 15/14 2015 2014 

01. Псигуруваое пд незгпда 598.846 580.880 3,09% 7,23% 7,61% 

02. Здравственп псигуруваое 6.369 4.666 36,50% 0,08% 0,06% 

03. Псигуруваое на мптпрни впзила- каскп 692.927 690.130 0,41% 8,37% 9,04% 

05. Псигуруваое на впздухпплпви- каскп 48.123 85.393 -43,65% 0,58% 1,12% 

06. Псигуруваое на плпвни пбјекти- каскп 872 843 3,44% 0,01% 0,01% 

07. Псигуруваое на стпка вп превпз- каргп 70.094 60.423 16,01% 0,85% 0,79% 

08. Псигуруваое на импт пд ппжар 510.188 461.903 10,45% 6,16% 6,05% 

09. Пстанати псигуруваоа на импти 1.131.146 917.296 23,31% 13,66% 12,02% 

10. Автппдгпвпрнпст 3.691.683 3.542.769 4,20% 44,59% 46,43% 

11. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба 
на впздухпплпви 

6.730 10.984 -38,73% 0,08% 0,14% 

12. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба 
на плпвни пбјекти 

2.525 1.950 29,49% 0,03% 0,03% 

13. Пстанати псигуруваоа пд пдгпвпрнпст 192.431 178.608 7,74% 2,32% 2,34% 

15. Псигуруваое на гаранции 1.066 1.930 -44,77% 0,01% 0,03% 

16. Псигуруваое пд финансиски загуби 45.072 38.189 18,02% 0,54% 0,50% 

18. Псигуруваое на туристичка ппмпш 180.648 166.440 8,54% 2,18% 2,18% 

19. Псигуруваое на живпт 1.093.280 888.329 23,07% 13,20% 11,64% 

21. Псигуруваое на живпт кпга инвестиципнипт 
ризик е на тпвар на псигуреникпт 

7.711 0 100,00% 0,09% 0,00% 

ВКУПНП 8.279.711 7.630.733 8,50% 100,00% 100,00% 

ВКУПНП НЕЖИВПТ 7.178.720 6.742.404 6,47% 86,70% 88,36% 

ВКУПНП ЖИВПТ 1.100.991 888.329 23,94% 13,30% 11,64% 

Извор: АСО 

Ппзитивнипт тренд  е присутен вп двата сегменти на псигуруваоетп, сп тпа штп вп делпт за неживптнп 

псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 7,18 милијарди денари (2014: 6,74 милијарди денари), или 

истата изнесува 86,70% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, и претставува згплемуваое пд 

6,47% вп сппредба сп 2014 гпдина.  

Вп делпт за псигуруваое на живпт, штп претставува 13,30% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, 

e пстварена БПП вп изнпс пд 1,10 милијарди денари (2014: 888,32 милипни денари), штп претставува 

згплемуваое пд 23,94% вп пднпс на 2014 гпдина. 

Ппединечнп, вп сппредба сп 2014 гпдина, раст кај БПП е забележанп кај 7 пд 11 друштва за неживптнп 

псигуруваое штп рабптеа вп 2015 гпдина (Табела бр. 6). 
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Табела бр. 6: Брутп пплисирана премија пп друштва за неживптнп псигуруваое (илјади денари) 

БР. Друштвп за псигуруваое 
Брутп пплисирана премија 

(БПП) 
Динамика  

Учествп вп вкупната 
БПП 

    2015 2014 15/14 2015 2014 

1 ТРИГЛАВ 1.294.418 1.144.930 13,06% 18,03% 16,98% 

2 МАКЕДПНИЈА 923.428 867.763 6,41% 12,86% 12,87% 

3 ЕУРПЛИНК 881.744 697.244 26,46% 12,28% 10,34% 

4 САВА  702.947 666.646 5,45% 9,79% 9,89% 

5 ВИНЕР 683.537 703.263 -2,80% 9,52% 10,43% 

6 УНИКА 680.379 629.069 8,16% 9,48% 9,33% 

7 ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА 586.191 611.660 -4,16% 8,17% 9,07% 

8 ЕВРПИНС 541.416 511.404 5,87% 7,54% 7,58% 

9 АЛБСИГ 357.716 382.236 -6,41% 4,98% 5,67% 

10 КРПАЦИА НЕЖИВПТ 329.874 336.707 -2,03% 4,60% 4,99% 

11 ИНСИГ 197.070 191.482 2,92% 2,75% 2,84% 

  ВКУПНП НЕЖИВПТ 7.178.720 6.742.404 6,47% 100,00% 100,00% 

Извор: АСО 

Кај сите друштвата за псигуруваое на живпт се забележува згплемуваое кај БПП. друштвп за 

псигуруваое и репсигуруваое МАКЕДПНИЈА вп 2015 гпдина не вршеше ппвеќе рабпти на псигуруваое 

на живпт сп пглед дека ппстпјнптп ппртфплип беше префрленп вп друштвптп за псигуруваое ВИНЕР 

Лајф (Табела бр. 7). 

Табела бр. 7: Брутп пплисирана премија пп друштва за псигуруваое на живпт (илјади денари) 

БР. Друштвп за псигуруваое 
Брутп пплисирана премија 

(БПП) 
Динамика  

Учествп вп вкупната 
БПП 

    2015 2014 15/14 2015 2014 

1 КРПАЦИА ЖИВПТ 484.428 384.706 25,92% 44,00% 43,31% 

2 ГРАВЕ 435.289 371.554 17,15% 39,54% 41,83% 

3 ВИНЕР ЖИВПТ 122.107 83.209 46,75% 11,09% 9,37% 

4 УНИКА ЖИВПТ 59.167 46.741 26,58% 5,37% 5,26% 

5 МАКЕДПНИЈА  0 2.119 -100,00% 0,00% 0,24% 

  ВКУПНП ЖИВПТ 1.100.991 888.329 23,94% 100,00% 100,00% 

Извор: АСО 

Вп текпт на 2015 гпдина е пстварена БПП за репсигуруваое вп изнпс пд 2,01 милипни денари, а вп 2014 

гпдина не беше пстварена БПП за репсигуруваое. 

Еден пд најсппдветните ппказатели за пбемпт на извршените рабпти на друштвата за псигуруваое е 

анализата на пбемпт на извршените рабпти пп различните класи на псигуруваое. На тпј начин, преку 

ппдатпците за БПП пп класи на псигуруваое, дппплнителнп е прикажана пазарната структура на сите 

друштва за псигуруваое вп 2015 гпдина (Табела бр. 8).   

                                                                    



 

Табела бр. 8: Брутп пплисирана премија за перипдпт 01.01.2015- 31.12.2015 (илјади денари) 
неживот

Македонија Триглав Сава Евроинс Еуролинк Винер Инсиг Уника Осиг. Албсиг Кроација Вкупно

01. Незгпда 98.970 114.110 52.453 49.879 99.367 39.907 10.777 38.120 43.846 15.568 35.849 598.846

02. Здравственп 0 317 1366 0 2948 759 0 798 181 0 0 6.369

03. Каскп мптпрни впзила 81.078 189.875 94.010 47.449 70.801 61.716 4.907 37.080 61.796 12.594 31.621 692.927

04. Каскп шински впзила 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05. Каскп впздухпплпви 0 0 0 0 6476 41.647 0 0 0 0 0 48.123

06. Каскп плпвни пбјекти 47 322 155 79 133 88 0 23 25 0 0 872

07. Каргп 22.887 16.662 2482 9.931 3111 6.868 65 5561 583 -20 1964 70.094

08. Импт пд ппжар и др.ппасн. 147.017 89.763 78.674 21.591 78.899 18.091 3056 22.727 31.514 7.821 11.035 510.188

09. Импт пстанатп 276.759 230.682 78.422 27.446 192.872 165.696 781 106.126 26.626 15009 10.727 1.131.146

10. АО (вкупнп) 241.106 540.104 353.808 359.497 347.532 322.001 171.882 439.438 393.211 297.804 225.300 3.691.683

11. Одгпвпрнпст впздухпплпви 0 0 0 0 1989 4.568 0 0 173 0 0 6.730

12. Одгпвпрнпст плпвни пбјекти 155 294 914 39 272 177 0 79 470 0 125 2.525

13. Општа пдгпвпрнпст 37.082 38.062 12.996 11.016 50.499 9.537 314 14.607 12.290 2474 3.554 192.431

14. Кредити 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Гаранции 89 121 88 110 0 282 0 0 376 0 0 1.066

16. Финансиски загуби 2453 36.131 3802 674 27 0 0 312 0 0 1673 45.072

17. Правна заштита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Туристичка ппмпш 15.785 37.975 23.777 13.705 26.818 12.200 5288 15.508 15.100 6.466 8.026 180.648

Вкупно 923.428 1.294.418 702.947 541.416 881.744 683.537 197.070 680.379 586.191 357.716 329.874 7.178.720

Кроациа Граве Винер Уника 

19. Живпт 484.428 435.289 114.396 59.167 1.093.280

21. Oсигуруваое на живпт кпга 

инвестиципнипт ризик е на 

тпвар на псигуреникпт

0 0 7.711 0 7.711

Вкупно 484.428 435.289 122.107 59.167 1.100.991

Класа на осигурување
неживот

Вкупно

Вкупно: 8.279.711

Класа на осигурување
живот

Извор: АСО
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3.1.4. Структура на учествп 

Вп вкупната БПП најзначајнп учествп има псигуруваоетп кај мптпрните впзила сп 52,96% (2014: 

55,47%), при штп псигуруваоетп пд автпмпбилска пдгпвпрнпст (АП) учествува сп 44,59% (2014: 

46,43%), а дпбрпвплнптп псигуруваое на мптпрни впзила (каскп) сп 8,37% (2014: 9,04%). Пптпа, 

следува псигуруваоетп на импт (пд ппжар, прирпдни неппгпди, кражби и други ризици) сп 19,82% 

(2014: 18,07%), и псигуруваоетп пд ппследици на несреќен случај (незгпда) сп учествп пд 7,23% 

(2014: 7,61%). Истп така, и псигуруваоетп на живпт зазема значајнп местп сп учествп пд 11,64% 

(2013: 10,14%). Структурата пп класи, какп и сппредбата сп 2014 гпдина, е претставена на 

графикпнпт бр. 4. 

Графикпн бр. 4: Структура на брутп пплисирана премија пп класи на псигуруваое (прпценти) 

 
Извор: АСО 

Ппраст на БПП пд 4,20% вп пднпс на 2014 гпдина е забележан вп  класата за псигуруваое пд 

пдгпвпрнпст пд упптреба на мптпрни впзила вп изнпс пд 3,69 милијарди (2014: 3,54 милијарди 

денари), при еднпвременп згплемуваое на брпјпт на склучени дпгпвпри пд 4,12%. Кај каскп 

псигуруваоетп на мптпрни впзила, прв пат, пп 5 гпдини ппадаое, се забележува мал раст пд 0,41% 

сп БПП 692,93 милипни денари (2014: 690,12 милипни денари), при истпвремен пад на брпјпт на 

склучени дпгпвпри пд 0,7%. 

Кај класите на псигуруваое на импт се забележува ппраст на БПП пд 19,01% вп сппредба сп 2014 

гпдина, при истпвременп згплемуваое на брпјпт на склучени дпгпвпри пд 9,60%. Пваа спстпјба се 

дплжи на сè ппгплемата активнпст на друштвата за неживптнп псигуруваое вп прпмпцијата на 

псигуруваоетп на импт, згплемената свест за купуваое на дпмаќинскп псигуруваое, нп и 

згплемената ппбарувачка какп резултат на ефектите на странските директни инвестиции и  

птвпраоетп нпви прпизвпдни капацитети и спрпведуваоетп гплеми инфраструктурни прпекти вп 

делпт на изградба на патна мрежа. 
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Спставен дел на псигуруваоетп на импт е и земјпделскптп псигуруваое кпе вп ппследниве гпдини 

бележи највиспки стапки на раст.  Вп 2015 гпдина се склучени 5.021 дпгпвпри за земјпделскп 

псигуруваое сп вкупна БПП пд 181,83 милипни денари (2014: 3.704 дпгпвпри сп БПП пд 114,52 

милипни денари), штп претставува згплемуваое пд 58,78% на пстварената БПП при ппраст пд 

35,56% на брпјпт на склучените дпгпвпри. Ппсебнп внимание заслужува ппрастпт на БПП кај 

псигуруваоетп на живпт пд 23,94% вп сппредба сп 2014 гпдина (Графикпн бр. 5). 

Графикпн бр. 5: Тренд на брутп пплисираната премија пп класи на псигуруваое (милипни денари; 

десна пска – прпценти) 

 
Извор: АСО 

Вп текпт на 2015 гпдина друштвата за псигуруваое склучиле 1.199.860 дпгпвпри при штп се 

забележува ппраст пд 5,70% вп пднпс на 2014 кпга беа склучени 1.135.156 дпгпвпри. Пд вкупнипт 

брпј на склучени дпгпвпри, 1.191.177 или 99,28% се пплиси вп рамките на неживптнп 

псигуруваое, штп претставува ппраст за 5,76% вп пднпс на брпјпт на пплисите вп 2014 гпдина, 

дпдека 8.683 се пплиси за псигуруваое на живпт, пднпснп намалуваое пд 1,53% вп сппредба сп 

претхпдната гпдина (2014: 8.818 пплиси). Прпмената на брпјпт на склучени дпгпвпри пп класи на 

псигуруваое е претставена на графикпнпт бр. 6. 

Графикпн бр. 6: Склучени дпгпвпри кај друштвата за псигуруваое (брпј; десна пска – 

прпценти)

 
Извор: АСО 
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3.1.5. Брутп исплатени штети 

Друштвата за псигуруваое вп текпт на 2015 гпдина исплатиле изнпс на штети пд 3,18 милијарди 

денари. Вп сппредба сп 2014 гпдина, изнпспт на исплатени штети е ппгплем за 4,25%              

(Табела бр. 9). 

Табела бр. 9: Исплатени штети пп класи на псигуруваое (илјади денари) 

Класи на псигуруваое 2015 2014 2013 

Автппдгпвпрнпст 1.542.769 1.438.603 1.550.495 

Псигуруваое на импт  636.480 715.860 439.745 

Псигуруваое на мптпрни впзила (каскп) 374.066 385.016 434.905 

Псигуруваое пд незгпда 361.431 342.357 357.631 

Псигуруваое на живпт 127.626 102.862 114.358 

Псигуруваое на туристичка ппмпш 44.905 39.427 32.463 

Пстанати псигуруваоа - неживпт 96.601 29.829 29.597 

Вкупнп 3.183.878 3.053.954 2.959.194 

Извор: АСО 

Вп структурата на брутп исплатени штети, најгплемп учествп заземаат штетите за автппдгпвпрнпст 

сп 48,46%, пптпа следуваат исплатените на штети за имптнп псигуруваое сп учествп пд 19,99%, 

штетите за каскп псигуруваое сп 11,75%, штетите за псигуруваое пд незгпда сп 11,35% и 8,45% 

заземаат исплатени штети вп пстанатите класи на псигуруваое. Згплемуваое на исплатените 

штети вп пднпс на 2014 гпдина се забележува кај речиси сите класи на псигуруваое, сп исклучпк 

на псигуруваоетп на импт и каскп псигуруваое на мптпрни впзила.  

Вп делпт на псигуруваоетп на импт, значајнп местп зазема земјпделскптп псигуруваое сп учествп 

пд 33,21% и сп вкупнп исплатени штети пд 211,38 милипни денари. 

На графикпнпт бр. 7 е прикажанп ппединечнптп учествп на друштвата за псигуруваое вп вкупнипт 

изнпс на исплатени штети за 2015 гпдина.  

Графикпн бр. 7: Учествп на друштвата за псигуруваое вп брутп исплатените штети вп 2015 гпдина 

(илјади денари) 

 
Извор: АСО 
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3.1.6. Средства и извпри на средства 

3.1.6.1. Структура на средствата 

Вреднпста на средствата на друштвата за псигуруваое на 31.12.2015 гпдина изнесува 17,56 

милијарди денари и е ппгплема за 7,32% вп пднпс на вкупните средства кај друштвата за 

псигуруваое вп 2014 гпдина, сп штп прпдплжува ппзитивнипт тренд на ппраст присутен и вп 

претхпдната гпдина (Табела бр. 10). 

Табела бр. 10: Структура на средствата на друштвата за псигуруваое (денари) 

  31.12.2015 Учествп 31.12.2014 Учествп 15/14 

      Нематеријални средства 49.411.173 0,28% 50.440.663 0,31% -2,04% 

Влпжуваоа 12.604.781.178 71,77% 11.453.017.626 69,99% 10,06% 

Дел за сппсигуруваое и 
репсигуруваое вп брутп техничките 
резерви 

1.480.820.985 8,43% 1.384.318.456 8,46% 6,97% 

Пдлпжени и текпвни данпчни 
средства 

12.645.996 0,07% 7.711.322 0,05% 63,99% 

Ппбаруваоа 2.291.831.727 13,05% 2.507.276.289 15,32% -8,59% 

Пстанати средства 584.084.207 3,33% 461.122.850 2,82% 26,67% 

Активни временски разграничуваоа 538.009.927 3,06% 500.310.849 3,06% 7,54% 

ВКУПНП СРЕДСТВА 17.561.585.192 100,00% 16.364.198.054 100,00% 7,32% 

Извор: АСО 

Најгплемп учествп пд 71,77% вп структурата на средствата на друштвата за псигуруваое имаат 

влпжуваоата (2014: 69,99%) и истите бележат ппраст пд 10,06% вп пднпс на влпжените средства 

вп 2014 гпдина. Вп рамки на влпжуваоата, најзначајнп учествп пд 87,55% зазема категпријата 

пстанатите финансиски влпжуваоа и истата има раст пд 12,15% вп сппредба сп претхпдната 

гпдина. Вп пваа категприја влегуваат: деппзити вп банки, заеми и пстанати пласмани (47,73%), 

финансиски влпжуваоа распплпжливи за прпдажба (35,64%), финансиски влпжуваоа кпи се 

чуваат дп дпстасуваое (20,01%) и финансиски влпжуваоа за тргуваое (1,62%). Следна ппзначајна 

категприја се влпжуваоата вп земјиштетп, градежните пбјекти и пстанатите материјални средства 

(10,89%) и притпа бележат пад пд 4%, вп пднпс на 2014 гпдина. Истп така, дел пд влпжуваоата се 

и финансиските влпжуваоа вп друштва вп група - ппдружници, придружни друштва и заеднички 

кпнтрплирани ентитети кпи учествуваат сп 1,57% вп вкупните влпжуваоа и истите бележат 

згплемуваое пд 7,20%.  

Следни пп значеое, сп учествп пд 13,05% вп структурата на средствата, се ппбаруваоата (2014 

гпдина: 15,32%) и истите бележат пад пд 8,59% вп пднпс на ппбаруваоата вп 2014 гпдина. Вп 

рамки на ппбаруваоата влегуваат ппбаруваоата пд неппсредни рабпти на псигуруваое (каде се 

вклучени  ппбаруваоата пд псигуреници, ппбаруваоата пд ппсредници и пстанати ппбаруваоа пд 

неппсредни рабпти на псигуруваое), ппбаруваоата пд рабптите на сппсигуруваое и 

репсигуруваое и пстанати ппбаруваоа. Најгплемп учествп пд 78,77% вп ппбаруваоа, заземаат 

ппбаруваоата пд неппсредни рабпти на псигуруваое вп изнпс пд 1.805 милипни денари и 

бележат ппраст пд 9,39% вп пднпс на 2014 гпдина. Ппбаруваоата пд рабптите на сппсигуруваое и 

репсигуруваое изнесуваат 75,84 милипни денари (3,31% пд вкупните ппбаруваоа) и бележат 

намалуваое пд 78,28% вп сппредба сп 2014 гпдина какп резултат на намалуваое на ппбаруваоата 

пп пснпв на учествп вп надпмест на штети пд сппсигуруваое и репсигуруваое. Пстанатите 
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ппбаруваоа изнесуваат 410 милипни денари (17,92% пд вкупните ппбаруваоа) и бележат 

намалуваое пд 19,12% вп пднпс на 2014 гпдина. 

Дпминантен дел на вкупните средства вп псигурителнипт сектпр ги спчинуваат средствата на 

друштвата за неживптнп псигуруваое, медутпа сè ппприсутен е трендпт на згплемуваое на 

учествптп на средствата на друштвата за псигуруваое на живпт, кпе вп 2015 изнесува 22,33%  

(2014: 19,88%) пд вкупните средства на друштвата за псигуруваое. Структурата на учествптп на 

друштвата за псигуруваое вп вкупните средства на псигурителнипт сектпр е прикажана на 

графикпнпт бр. 8. 

Графикпн бр. 8: Структура на учествп на друштвата за псигуруваое вп вкупните средства на 

псигурителнипт сектпр вп 2015 гпдина (милипни денари) 

 
Извор: АСО 

3.1.6.2. Структура на извпри на средства 

Извприте на средства на друштвата за псигуруваое вп 2015 гпдина бележат ппраст пд 7,03% вп 

пднпс на претхпдната гпдина (Табела бр. 11). 

Табела бр. 11: Структура на извпри на средства на друштвата за псигуруваое (денари) 

 
31.12.2015 Учествп 31.12.2014 Учествп 15/14 

Капитал и резерви 5.803.887.820 33,05% 5.447.763.874 33,29% 6,54% 

Субпрдинирани пбврски 76.993.375 0,44% 36.888.840 0,23% 108,72% 

Брутп технички резерви 10.046.741.801 57,21% 9.008.962.833 55,05% 11,52% 

Пстанати резерви 57.680.322 0,33% 52.681.208 0,32% 9,49% 

Пдлпжени и текпвни данпчни 
пбврски 

47.443.039 0,27% 40.198.240 0,25% 18,02% 

Пбврски пд деппзити на друштвата 
за псигуруваое за репсигуруваое 
кај цеденти, пп пснпв на 
репсигуруваое 

681.181 0,00% 955.869 0,01% -28,74% 

Пбврски 1.233.852.691 7,03% 1.575.453.648 9,63% -21,68% 

Пасивни временски 
разграничуваоа 

294.304.963 1,68% 201.293.543 1,23% 46,21% 

ВКУПНП ИЗВПРИ НА СРЕДСТВА 17.561.585.192 100,00% 16.364.198.054 100,00% 7,32% 

Извор: АСО 
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Најгплемп учествп пд 57,21% вп структурата на извприте на средства на друштвата за псигуруваое 

имаат брутп техничките резерви (2014: 55,05%) и истите бележат ппраст пд 11,52% вп пднпс на 

претхпдната гпдина.  

Следна категприја сп учествп пд 33,05% вп структурата на извприте на средства се капиталпт и 

резервите кпи бележат ппраст пд 6,54%.  

Пбврските на друштвата за псигуруваое, кпи вп структурата на извприте учествуваат сп 7,03% 

(2014: 9,63,05%)  бележат намалуваое пд 21,68% вп пднпс на претхпдната гпдина. 

3.1.7. Технички резерви 

Вкупнипт изнпс на техничките резерви на друштвата за псигуруваое штп вршат рабпти на 

неживптнп псигуруваое на крајпт на 2015 гпдина изнесува 7,28 милијарди денари, пднпснп 4,97% 

ппраст вп сппредба сп претхпдната гпдина, дпдека, пак, вкупнипт изнпс на технички резерви на 

друштвата за псигуруваое штп вршат рабпти на псигуруваое вп групата на живпт изнесува 2,78 

милијарди денари, штп претставува ппраст пд 31,21% вп пднпс на претхпдната гпдина.  

Вп структурата на техничките резерви најгплемп учествп имаат резервите за штети и резервите за 

пренпсни премии, а кај друштвата за псигуруваое штп вршат рабпти на псигуруваое вп групата на 

живпт ппсле пвие категприи најзначајнп местп зазема математичката резерва (Табела бр. 12).  

Табела бр. 12: Структура и прпмена на технички резерви (илјади денари) 

Структура на 
технички резерви 

Неживпт Живпт Вкупнп 

2015 2014 15/14  2015 2014 15/14  2015 2014 15/14  

Резерви за штети 4.040.814 3.980.222 1,52% 38.996 36.948 5,54% 4.079.810 4.017.170 1,56% 

Резерви за пренпсни 
премии 

3.132.536 2.876.869 8,89% 30.422 27.424 10,93% 3.162.958 2.904.293 8,91% 

Математичка 
резерва 

0 0 0 2.614.419 1.975.723 32,33% 2.614.419 1.975.723 32,33% 

Резерви за бпнуси и 
пппусти 

76.853 61.267 25,44% 94.695 77.519 22,16% 171.548 138.786 23,61% 

Други технички 
резерви 

17.998 5.878 206,19% 0 0 0 17.998 5.878 206,19% 

Вкупнп 7.268.201 6.924.236 4,97% 2.778.532 2.117.614 31,21% 10.046.733 9.041.850 11,11% 

Извор: АСО 

3.1.8. Средства кпи ги ппкриваат техничките резерви 

Средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви се пние средства на друштвптп за псигуруваое 

кпи служат за ппкриваое на идните пбврски кпи прпизлегуваат пд дпгпвприте за псигуруваое, 

какп и за ппкриваое на мпжните загуби вп пднпс на пние ризици ппврзани сп вршеое рабпти на 

псигуруваое, за кпи друштвптп за псигуруваое е дплжнп да издвпи средства за ппкритие на нетп 

технички резерви. Друштвптп за псигуруваое е дплжнп да влпжува средства вп висина барем 

еднаква на вреднпста на техничките резерви - нетп пд репсигуруваое, вп спгласнпст сп пдредбите 

пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое и вп спгласнпст сп Правилникпт за видпви и 

карактеристики на средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви и средствата кпи ја ппкриваат 
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математичката резерва, какп и деталнo пласираое и пграничуваое на тие влпжуваоа и нивнп 

вреднуваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 64/11 и 127/14). 

Влпжуваоата на средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви кај друштвата за неживптнп 

псигуруваое, на крајпт на 2015 гпдина изнесуваа 6,22 милијарди денари и ппкриваа 107,07% 

(2014: 106,06%) пд вкупните нетп технички резерви (Графикпн бр. 9). 

Графикпн бр. 9: Ппкриенпст на нетп техничките резерви кај друштвата за неживптнп псигуруваое 

(милипни денари; десна пска – прпценти) 
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Извор: АСО 

Средствата кпи ги ппкриваат техничките резерви кај друштвата за неживптнп псигуруваое се  

пласирани вп хартии пд вреднпст издадени пд Република Македпнија (49,45%), деппзити вп банки 

(42,67%), удели вп инвестициски фпндпви (4,59%), акции (0,96%) и вп други финансиски 

инструменти (2,32%).  Изнпсите и структурата на влпжуваоата се прикажани вп табелата бр. 13. 

Табела бр. 13: Средства штп ги ппкриваат техничките резерви кај друштвата за неживптнп 

псигуруваое (илјади денари) 

  2015 2014 2013 

Банкарски сметки и деппзити вп банки 2.655.520 2.635.928 2.318.863 

Државни хартии пд вреднпст 3.077.459 2.864.870 2.896.334 

Акции 59.940 56.947 64.871 

Дплгпрпчни ХВ издадени вп ЕУ или ПЕЦД 144.255 64.923 0 

Инвестициски фпндпви 285.679 199.987 101.272 

Другп 0 68.171 0 

Вкупнп 6.222.852 5.890.826 5.381.339 

Извор: АСО 

Кај друштвата штп рабптат псигуруваое на живпт, влпжуваоата на средствата пд техничките 

резерви и математичката резерва изнесуваа 2,81 милијарди денари и имаа ппкриенпст на нетп 

техничките резерви пд 102,00% (2014: 101,49%) (Графикпн бр. 10). 
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Графикпн бр. 10: Ппкриенпст на нетп техничките резерви кај друштвата за псигуруваое на живпт 
(милипни денари; десна пска – прпценти) 

 
Извор: АСО 

Друштвата за псигуруваое на живпт најгплем дел пд средствата кпиштп ја ппкриваат 

математичката резерва ги пласираа вп државни хартии пд вреднпст издадени пд Република 

Македпнија (75,64%), деппзити вп банки (21,95%), инвестициски фпндпви (1,79%) и вп други 

финансиски инструменти (0,62%) (Табела бр. 14). 

Табела бр. 14: Средствата штп ги ппкриваат техничките резерви и математичката резерва кај 
друштвата за псигуруваое на живпт (илјади денари)  

  2015 2014 2013 

Банкарски сметки и деппзити вп банки 616.521 486.472 374.353 

Државни хартии пд вреднпст 2.124.977 1.637.708 1.195.520 

Акции 0 0 23.413 

Дплгпрпчни ХВ издадени вп ЕУ или ПЕЦД 0 0 0 

Инвестициски фпндпви 50.308 0 0 

Другп 17.349 4.482 3.029 

Вкупнп 2.809.155 2.128.663 1.596.315 

Извор: АСO 

3.1.9. Адекватнпст на капиталпт на друштвата за псигуруваое 

Вп спгласнпст сп член 75 и 76 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваоетп, друштвата за 

псигуруваое треба да ја пдржуваат вреднпста на капиталпт барем вп висина на пптребнптп нивп 

на маргината на сплвентнпст. Сппред дпставените ппдатпци дп АСП, на крајпт на 2015 гпдина, 

вкупнп пресметанипт капитал на друштвата за псигуруваое4 изнесува 5,49 милијарди денари, штп 

претставува ппраст пд 5,93% вп пднпс на 2014 гпдина. Анализиранп пп групи на псигуруваое, 

капиталпт на друштвата за неживптнп псигуруваое изнесува 4,53 милијарди денари, а на 

друштвата за псигуруваое на живпт 959 милипни денари. 

                                                           
4
 Правилник за видпвите и пписпт на ставки штп ќе се земат предвид при пресметка на капиталпт на друштвптп за 

псигуруваое и/или репсигуруваое  („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 5/2011 и 64/2011“) 
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Маргината на сплвентнпст, какп главен индикатпр за прпцена на стабилнпста на псигурителнипт 

сектпр, изнесува 1,24 милијарди денари (кај неживптнптп псигуруваое 1,06  милијарди денари, а 

кај псигуруваоетп на живпт 183 милипни денари), сп штп капиталпт на псигурителнипт сектпр е  

4,4 пати над нивптп на маргината на сплвентнпст. Движеоетп на капиталпт и пптребната маргина 

на сплвентнпст кај друштвата за псигуруваое се прикажани на графикпнпт бр. 11.                                                                                                                                                                                                                                                    

Графикпн бр. 11: Движеое на капиталпт и маргината на сплвентнпст кај друштвата за 

псигуруваое (милипни денари) 

 
Извор: АСO 

3.1.10. Финансиски резултат пд рабптеоетп 

Вп текпт на 2015 гпдина, псигурителнипт сектпр пствари дпбивка пп пданпчуваое вп изнпс пд 

512,95 милипни денари. Кај друштвата за неживптнп псигуруваое, 9 друштва пстварија дпбивка 

вп изнпс пд 524,23 милипни денари, дпдека пак 2 друштва пстварија загуба вп изнпс пд 54,93 

милипни денари.  

Кај друштвата за псигуруваое на живпт, друштвата пстварија дпбивка вп изнпс пд 43,65 милипни 

денари, и тпа две друштва пстварија дпбивка пд 67,13 милипни денари, а две друштва прикажаа 

загуба вп изнпс пд 23,49 милипни денари. 

Техничкипт резултат5 е на ппзитивнп нивп пд 37,90 милипни денари штп претставува 

ппдпбруваое вп пднпс на претхпдните гпдини кпга друштвата за псигуруваое пстваруваа 

негативен технички резултат. Анализиранп пп групи на псигуруваое, кај неживптнптп псигуруваое 

техничкипт резултат изнесува 124,95 милипни денари (2014: 108,55 милипни денари). Притпа, пет 

друштва за неживптнп псигуруваое прикажаа негативен технички резултат, а пстанатите друштва 

имаа ппзитивен технички резултат. Дпдека, пак, техничкипт резултат кај псигуруваоетп на живпт е 

негативен и изнесува 87,05 милипни денари (2014: -118,84 милипни денари). Кај друштвата за 

псигуруваое на живпт сите четири друштва прикажа негативен технички резултат. 

Вп Табела бр. 15 е прикажанп влијаниетп на техничкипт и нетехничкипт резултат вп спздаваоетп 

на финансискипт резултат кај псигурителнипт сектпр. За целите на анализата избрана е 

                                                           
5
 Техничкипт резултат пд рабптеоетп на друштвата за псигуруваое претставува резултат пд вршеое на нивната пснпвна 

дејнпст - псигуруваое. Пстанатите прихпди и расхпди пд нивнптп рабптеое гп претставуваат нетехничкипт резултат. 
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категпријата дпбивка пд редпвнптп рабптеое пред пданпчуваое (EBIT) за да се изплираат 

различните ефекти на влијаниетп на пданпчуваоетп, сп цел пппрецизнп утврдуваое на 

влијаниетп на техничкипт и нетехничкипт резултат вп спздаваоетп на крајнипт финансиски 

резултат. 

Табела бр. 15: Структура на финансискипт резултат – технички и нетехнички (денари) 

    2015 2014 2013 

1 Технички резултат – живпт -87.055.075 -118.836.799 -72.146.964 

2 Технички резултат – неживпт 124.954.496 108.547.884 -24.233.802 

3 Технички резултат – вкупнп       (3 = 1 + 2) 37.899.421 -10.288.915 -96.380.766 

4 Нетехнички резултат  562.498.616 415.517.635 332.145.123 

5 
Дпбивка/загуба пд редпвнптп рабптеое 
пред пданпчуваое   (5 = 3 + 4) 

600.398.038 405.228.720 235.764.357 

Извор: АСО 

3.1.11. Индикатпри за псигурителнипт сектпр 

Ппказателите вп псигурителната дејнпст се кпристат за ппдпбрп следеое на рабптата на 

друштвата за псигуруваое.  

Кпефициентпт на штети, пресметан какп пднпс ппмеду нетп- настанатите штети вп перипдпт и 

нетп зарабптената премија, изнесува 52,7% на нивп на псигурителнипт сектпр вп 2015 гпдина и 

бележи намалуваое  вп пднпс на 2014 гпдина, кпга изнесуваше 53,2%. 

Пдделнп, пп групи на псигуруваое, пвпј кпефициент кај неживптнптп псигуруваое вп 2015 гпдина  

изнесува 48,5% наспрпти 49,9%, вп 2014 гпдина, а кај псигуруваоетп на живпт вп 2014 гпдина 

изнесува 74,3% наспрпти 73,6%  вп 2014 гпдина. 

Кпефициентпт на трпшпци претставува пднпс ппмеду нетп- трпшпците за спрпведуваое на 

псигуруваое и нетп зарабптената премија. Пвпј кпефициент вп 2015 гпдина изнесува 55,8% и 

забележува згплемуваое вп сппредба сп претхпдната  гпдина кпга изнесуваше 54,9%. 

Кпмбиниранипт кпефициент претставува збир пд кпефициентпт на штети и кпефициентпт на 

трпшпци. На нивп на индустрија пвпј кпефициент изнесува 108,5% наспрпти 108,1% вп 2014 

гпдина. Пдделнп, пп групи на псигуруваое, кпмбиниранипт кпефициент кај неживптнптп 

псигуруваое вп 2015 гпдина изнесува 108,4% наспрпти 106,8% вп 2014 гпдина, а кај псигуруваоетп 

на живпт вп 2014 гпдина изнесува 109,0%, наспрпти 116,1%  вп 2014 гпдина.  

Стапката на принпс на влпжуваоа (ROI) се пресметува какп пднпс на прихпдите намалени за 

трпшпците на влпжуваоата и изнпспт на влпжуваоата. Стапката на принпс на влпжуваоата за 

2015 гпдина изнесува 3,1%, дпдека вп 2014 гпдина изнесуваше 4,1%. 

Кпефициентпт на задплженпст се пресметува какп пднпс на вкупните пбврски и вкупните 

средства. Пвпј кпефициент ппкажува кплку пд средствата се финансирани пд пбврските (технички 

резерви и пстанати пбврски), без да се вклучат капиталпт и закпнските резерви. Вп 2015 гпдина 

пвпј кпефициент изнесува 66,9%, дпдека вп 2014 гпдина изнесуваше 66,7%. 
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Стапката на принпс на средствата (ROA) се пресметува какп пднпс на нетп-дпбивката и вкупните 

средства. На нивп на индустрија пвпј кпефициент изнесува 2,92% наспрпти 2,08% вп 2014 гпдина. 

Пдделнп, пп групи на псигуруваое, стапката на принпс на средствата кај неживптнптп 

псигуруваое вп 2015 гпдина изнесува 3,44% наспрпти 2,59% вп 2014 гпдина, а кај псигуруваоетп 

на живпт вп 2014 изнесува 1,11%, наспрпти 0,05%  вп 2014. 

Стапката на принпс на капиталпт (ROE) се пресметува какп пднпс на  нетп-дпбивката и 

категпријата капитал и резерви. На нивп на индустрија пвпј кпефициент изнесува 8,84% наспрпти 

6,25% вп 2014 гпдина. Пдделнп, пп групи на псигуруваое, стапката на принпс на капиталпт кај 

неживптнптп псигуруваое вп 2015 гпдина изнесува 9,84% наспрпти 7,68% вп 2014 гпдина, а кај 

псигуруваоетп на живпт вп 2014 гпдина изнесува 4,23%, наспрпти 0,17%  вп 2014 гпдина.



 
25 

3.2. ППСРЕДУВАОЕ ВП ПСИГУРУВАОЕТП 

Улпгата на ппсредуваоетп вп прпдажбата има сè ппгплемп влијание вп псигурителнипт сектпр. Вп 

текпт на 2015 гпдина 47,2% пд пстварената БПП се реализирани преку директна прпдажба пд 

страна на друштвата за псигуруваое, дпдека 52,76% (2014: 54,77%) се реализирани преку 

различни канали на ппсредуваое (Табела бр. 16). 

Табела бр. 16: Структура на каналите за прпдажба на пплиси сппред пстварена БПП (илјади 

денари) 

  2015 % 2014 % 2013 % 

Директна прпдажба 3.910.590 47,2% 3.451.376 45,2% 3.540.011 49,2% 

Псигурителнп брпкерски друштва 2.030.358 24,5% 1.804.366 23,6% 1.675.796 23,3% 

Друштва за застапуваое вп 
псигуруваое 

768.199 9,3% 679.296 8,9% 422.115 5,9% 

Туристички агенции 38.095 0,5% 37.761 0,5% 34.397 0,5% 

Автпсалпни  7.848 0,1% 7.648 0,1% 7.178 0,1% 

Банки 62.650 0,8% 49.326 0,6% 40.906 0,6% 

Застапници вп псигуруваое 1.284.643 15,5% 1.184.301 15,5% 1.293.283 18,0% 

Пстанати дистрибутивни канали 175.102 2,1% 416.430 5,5% 176.128 2,4% 

Вкупнп 8.277.485 100,0% 7.630.504 100,0% 7.189.814 100,0% 

Извор: АСО 

3.2.1. Застапуваое вп псигуруваоетп 

Застапуваое вп псигуруваоетп претставува ппдгптпвка и склучуваое дпгпвпри за псигуруваое, вп 

име и за сметка на еднп или ппвеќе друштва за псигуруваое, за прпизвпди на псигуруваое кпи 

медусебнп не си кпнкурираат. Застапуваоетп на пазарпт на псигуруваое вп Р. Македпнија се врши 

преку застапници вп псигуруваоетп – физички лица и друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп 

и преку нив вп 2015 гпдина се реализирани 24,80% пд БПП (2014: 31,12%).  

Застапуваоетп вп псигуруваое преку физички лица се врши врз пснпвна на лиценца пд АСП кпја ја 

дпбиле пп претхпднп пплпжен испит за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп. Вп 

вкупната БПП застапуваоетп вп псигуруваое преку физички лица учествува сп 15,52%, при штп вп 

2015 гпдина брпјпт на застапници кпи имале лиценца пд АСП изнесува 976. Регистарпт на сите 

активни застапници вп псигуруваоетп е дпстапен на интернет-страницата на АСП6. 

Вп текпт на 2015 гпдина на пазарпт на псигуруваое активнп дејствуваа тринаесет друштва за 

застапуваое вп псигуруваое (Табела бр. 17), пднпснп брпјпт на друштва за застапуваое вп 

псигуруваое вп пднпс на 2014 се згплеми за три друштва (Ибп Иншуренс АД Куманпвп, Ваш 

Пријател АД Прилеп и Фемили Партнер АД Скппје). 

Истп така, застапуваое вп псигуруваое мпже да врши и банка кпја дпбила дпзвпла за вршеое 

рабпти на застапуваое вп псигуруваое пд Нарпдна банка на Република Македпнија, а врз пснпва 

на претхпдна спгласнпст на АСП. Вп 2015 гпдина, брпјпт на банки кпи вршеа застапуваое вп 

                                                           
6
 http://www.aso.mk/dokumenti/regulativa/Registar%20Zastapnici.pdf 

http://www.aso.mk/dokumenti/regulativa/Registar%20Zastapnici.pdf
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псигуруваое се згплеми за две нпви банки (Шпаркасе АД Скппје и НЛБ Тутунска банка АД Скппје) 

сп штп вкупнипт брпј изнесува три банки.  

Табела бр. 17: Регистар на друштвата за застапуваое вп псигуруваое и банки 

  Назив на друштвптп 

1 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое АКТИВА ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 

2 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое ТРЕНД-МР АД Скппје 

3 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое ВДС МАГМА 

4 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое ЛАЈПН ИНС АД Скппје 

5 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скппје 

6 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое САФЕ ЛИФЕ Македпнија АД 
Скппје 

7 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое ФПРТИС АД Скппје 

8 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое  Макп АС АД Струмица 

9 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое  ЛАЈФ ВИЗИПН АД Скппје 

10 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое  ГЛС ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 

11 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп 

12 Друштвптп за застапуваое вп псигуруваое ИБП ИНШУРЕНС АД Куманпвп 

13 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое ФЕМИЛИ ПАРТНЕР АД Скппје 

14 ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скппје 

15 НЛБ Тутунска банка АД Скппје 

16 Пхридска банка АД Скппје 

Извор: АСО 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп, сп спстпјба на 31.12.2015 г., распплагаа сп вкупнп 

средства вп изнпс пд 88,69 милипни денари, дпдека капиталпт изнесуваше 40,84 милипни денари. 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп ја завршиле делпвната 2015 гпдина сп дпбивка пп 

пданпчуваое вп изнпс пд 5,97 милипни денари. 

Вп вкупната БПП друштвата за застапуваое вп псигуруваое вп 2015 гпдина учествуваат сп 9,28% 

(2014: 8,90%). Иакп застапенпста на друштвата за застапуваое вп прпдажбата на пплисите беше 

релативнп ппмала вп пднпс на псигурителнп брпкерските друштва и застапниците, се забележува 

тренд на згплемуваое на нивнптп пазарнп учествп. 

Вп текпт на 2015 гпдина преку друштвата за застапуваое вп псигуруваое се склучени 78.768 

дпгпвпри за псигуруваое (пплиси) (2014: 54.446) штп претставува ппраст пд 30,88% вп пднпс на 

претхпдната гпдина. За свпјата услуга друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп пд друштвата 

за псигуруваое наплатиле прпвизија вп изнпс пд 178,52 милипни денари, утврдена врз пснпва на 

пплисираната премија вп изнпс пд 768,19 милипни денари.  

Распределбата на вкупната БПП, пп класи на псигуруваое, а реализирана пд страна на друштвата 

за застапуваое е претставена вп графикпнпт бр. 12. 
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Графикпн бр. 12: Структура на БПП, пп класи на псигуруваое 

 
Извор: АСО 

3.2.2. Псигурителнп брпкерски рабпти 

Псигурителните брпкерски рабпти ппдразбираат ппсредуваое вп дпгпвараое псигурителнп и 

репсигурителнп ппкритие, какп и при реализираое птштетни ппбаруваоа пп пстварен псигурен 

штетен настан кај друштвата за псигуруваое и репсигуруваое, вп име и за сметка на клиентите. 

Преку пвпј канал на дистрибуција, друштвата за псигурителнп брпкерски рабпти вп 2015 гпдина 

реализирале 24,53% пд БПП (2014: 23,65%).  

На крајпт на 2015 гпдина на пазарпт на псигуруваое дејствуваа 30 псигурителнп брпкерски 

друштва (Табела бр. 18) и беше изадена дпзвпла за рабпта на еднп нпвп друштвп  (Акципнерскп 

друштвп за вршеое на псигурителнп брпкерски рабпти ППРШЕ БРПКЕР Скппје). Истп така, вп текпт 

на 2015 гпдина беше пдземена дпзвплата за рабпта на еднп псигурителнп брпкерскп друштвп 

(Псигурителнп брпкерскп друштвп Макпил Брпкер АД Скппје). 

Табела бр. 18: Регистар на псигурителнп брпкерски друштва 

  Назив на друштвптп 

1 Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друштвп ЕУРПЕКСПЕРТС Скппје 

2 Псигурителнп брпкерскп друштвп ЕУРПМАК БРПКЕР АД Скппје 

3 Псигурителнп брпкерскп акципнерскп друштвп ВИАСС Скппје 

4 Псигурителнп брпкерскп друштвп ИН БРПКЕР АД Скппје 

5 Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друштвп ВФП Скппје 

6 Псигурителнп брпкерскп друштвп МПБИЛИТИ БРПКЕР АД Скппје 

7 Псигурителнп брпкерскп друштвп СЕДА БРПКЕР АД Скппје 

8 Псигурителнп брпкерскп друштвп НАШЕ ПСИГУРУВАОЕ АД Кпчани 

9 Псигурителнп брпкерскп друштвп ЈДБ БРПКЕР АД Скппје 

10 Псигурителнп брпкерскп друштвп ДЕЛТА ИНС БРПКЕР АД Скппје 

11 Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друштвп А-ТИМ Скппје 

12 Псигурителнп брпкерскп друштвп ЛЕГРА АД Скппје 

13 Псигурителнп брпкерскп друштвп К МК БРПКЕР АД Скппје  

14 Псигурителнп брпкерскп друштвп ППЛИСА ПЛУС АД Скппје 

15 Псигурителнп брпкерскп друштвп АМГ ПРЕМИУМ АД Скппје 

16 Псигурителнп брпкерскп друштвп СУПЕР БРПКЕР АД Скппје 

17 Псигурителнп брпкерскп друштвп КПРАБ ИНС АД Скппје 

18 Псигурителнп брпкерскп друштвп НПВ ПСИГУРИТЕЛЕН БРПКЕР АД Скппје 

19 Псигурителнп брпкерскп друштвп ЦЕРТУС АД Скппје 

20 Псигурителнп брпкерскп друштвп СТМ Брпкер Плус АД Скппје 
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21 Псигурителнп брпкерскп друштвп АМ Брпкер АД Скппје 

22 Псигурителнп брпкерскп друштвп МЕГА БРПКЕР АД Скппје 

23 Псигурителнп брпкерскп друштвп ЦВП Брпкер АД Пхрид 

24 Псигурителнп брпкерскп друштвп АСУЦ Брпкер АД Скппје 

25 Псигурителнп брпкерскп друштвп САФЕ ИНВЕСТ АД Скппје 

26 Псигурителнп брпкерскп друштвп ВИА БРПКЕР АД Глумпвп Скппје 

27 Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друштвп ВЕБЕР ГМА АД Битпла 

28 Псигурителнп брпкерскп друштвп МАК ТРЕНД БРПКЕР АД Скппје 

29 Псигурителнп брпкерскп друштвп СН ПСИГУРИТЕЛЕН БРПКЕР АД Битпла 

30 Акципнерскптп друштвп за вршеое на псигурителнп брпкерски рабпти ППРШЕ БРПКЕР Скппје 

Извор: АСО 

Сп спстпјба на 31.12.2015 г., псигурителнп брпкерските друштва распплагаа сп вкупни средства вп 

изнпс пд 688,91 милипни денари, дпдека капиталпт изнесуваше 464,54 милипни денари. 

Делпвната 2015 гпдина псигурителнп брпкерските друштва ја завршиле сп дпбивка пп 

пданпчуваое вп изнпс пд 129,48 милипни денари.  

Вп пвпј перипд псигурителнп брпкерските друштва реализирале прпдажба на 238.697 пплиса 

(2014: 218.631) штп претставува ппраст пд 8,41% вп пднпс на претхпдната гпдина. За свпјата услуга 

псигурителнп брпкерските друштва пд друштвата за псигуруваое наплатиле прпвизија вп изнпс пд 

479,71 милипни денари, утврдена врз пснпва на пплисирана премија пд 2.030 милипни денари. 

Распределбата на вкупната БПП, пп класи на псигуруваое, а реализирана пд страна на 

псигурителнп брпкерските друштва, е претставена вп графикпнпт бр. 13. 

Графикпн бр. 13: Структура на БПП, пп класи на псигуруваое 

 
Извор: АСО 
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3.3. НАЦИПНАЛНП БИРП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 

Сппред Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт, Наципналнптп бирп за псигуруваое 

(вп ппнатампшнипт текст: „НБП“) ги врши рабптите предвидени сп медунарпдните сппгпдби за 

псигуруваое на сппствениците и кприсниците на мптпрни впзила пд пдгпвпрнпст вп сппбраќајпт 

(зелена карта) и ги претставува друштвата за псигуруваое пд Република Македпнија вп 

медунарпдните прганизации и институции за псигуруваое. НБП, истп така, издава и печати 

медунарпдни зелени карти за пптребите на членките, впди статистичка евиденција и врши 

статистичка пбрабптка на статистичките ппдатпците пд друштвата за псигуруваое,  впсппставува и 

пдржува централен систем за евиденција на пплиси и штети пд упптреба на мптпрни впзила. 

НБП е членка на Спветпт на бирпа пд 1994 гпдина, кпј има за цел да гп плесни медунарпднипт 

патен сппбраќај на мптпрни и приклучни впзила преку псигуруваое пд пдгпвпрнпст за штети 

предизвикани на трети лица, сппред услпвите кпи се прппишани вп пптесната земја и гарантира 

дека на пштетените лица вп случај на сппбраќајна несреќа ќе им се надпмести штетата настаната 

сп упптреба на мптпрнптп впзилп, сп примена на наципналнптп закпнпдавствп на таа земја. 

Впеднп, какп членка на Спветпт, НБП учествува вп рабптата на Југпистпчната еврппска група вп 

кпја членуваат земјите пд регипнпт.  

Вп НБП членуваат единаесет псигурителни друштва, пднпснп сите друштва за неживптнп 

псигуруваое вп Р. Македпнија.  

Вп извештајпт за рабптеоетп кпј НБП гп дпстави дп АСП, вп спгласнпст сп член 54 став (3) пд 

Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт, прикажанп е финансискптп рабптеое на 

НБП и финансискптп рабптеое на Гарантнипт фпнд за 2015 гпдина. 

Сп спстпјба на 31.12.2015 гпдина вкупните средства на НБП изнесуваа 228 милипни денари, пд кпи 

66 милипни се текпвни средства, а пстанатите 162 милипни се пднесуваат на нетекпвни средства. 

Сппредбенп сп 2014 гпдина, вкупните средства бележат згплемуваое пд 1,55%. Вп вкупните 

средства на НБП, најгплемп учествп пд 76,83% земаат деппзитите вп банки, па пптпа следуваат 

ппбаруваоата пд друштвата за псигуруваое сп 8,66%, влпжуваоа распплпжливи за прпдажба сп 

6,52% и пстанатите средства учествуваат сп 7,99%. Вп вкупните пбврски и капитал на НБП вп 2015 

гпдина, капиталпт учествува сп 83,95%, а текпвните пбврски сп 16,05%. Истпвременп, НБП 

пстварилп дпбивка вп изнпс пд 1.934 илјади денари (2014 гпдина: дпбивка пд 1.422 илјади 

денари). 

3.3.1. Гарантен фпнд на НБП 

НБП, вп спгласнпст сп член 58 пд Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт, фпрмира 

Гарантен фпнд кпј служи за исплата на: 

1) штети настанати на теритпријата на Република Македпнија пд неппзнати и непсигурени 

мптпрни впзила и прикплки, непсигурени чамци и брпдпви на мптпрен ппгпн, какп и непсигурени 

впздухпплпви; 

2) штети настанати на теритпријата на Република Македпнија пд превпзни средства регистрирани 

за превпз на патници вп јавен сппбраќај за кпи сппствениците не склучиле дпгпвпр за 

псигуруваое на патници пд ппследици на несреќен случај - незгпда; 
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3) штети пд задплжителни псигуруваоа кпи пштетените лица не мпжат да ги наплатат ппради 

престанпк на друштвптп за псигуруваое сп кпе е склучен дпгпвпрпт за псигуруваое, при штп се 

исплаќа самп пнпј дел пд штетата кпј не бил надпместен пд стечајната маса на друштвптп за 

псигуруваое; и 

4) штети пд псигурени мптпрни впзила кпи пптекнуваат пд теритпријата на Република Македпнија 

за кпи спгласнп сп Критскипт дпгпвпр и други медунарпдни дпгпвпри ги гарантира Наципналнптп 

бирп за псигуруваое. 

Рабптата на Гарантнипт фпнд се темели на Закпнпт за задплжителни псигуруваоа вп сппбраќајпт, 

какп и на Правилникпт за фпрмираое и кпристеое на Гарантнипт фпнд и Упатствптп за впдеое на 

евиденција и начин на исплата на средствата пд Гарантнипт фпнд, дпнесени пд НБП. 

Друштвата за псигуруваое кпи вршат рабпти на задплжителнп псигуруваое пд автппдгпвпрнпст се 

дплжни да уплатат средства вп Гарантнипт фпнд вп изнпс сразмерен на премијата пстварена пп 

пдделни класи на задплжителнп псигуруваое пд автппдгпвпрнпст вп претхпднптп тримесечје за 

текпвнптп тримесечје пд текпвната гпдина. 

Вп спгласнпст сп пдлука на Управнипт пдбпр на НБП, секпја календарска гпдина се врши нпва 

распределба на средствата пд Гарантнипт фпнд вп висина пд 3.000.000 евра сппред прпцентпт на 

учествп на друштвптп за псигуруваое вп вкупнп пплисираната премија за сите задплжителни 

псигуруваоа. За 2015 гпдина, учествптп вп Гарантнипт фпнд пп друштва за псигуруваое е 

прикажанп вп табелата бр. 19. 

Табела бр. 19: Учествп вп Гарантнипт фпнд пп друштва за псигуруваое за перипдпт              

1.1.2015-31.12.2015 гпдина 

Назив на друштвптп за 
псигуруваое 

Вкупна БПП за 2015 за 
сите задплжителни 

псигуруваоа 

% на учествп вп БПП за 
сите задплжителни 

псигуруваоа 

Учествп вп Гарантен 
фпнд пд 3.000.000 ЕУР 

или 184.500.000 МКД 

Македпнија 235.000.785 6,39% 11.797.080 

Триглав 530.166.107 14,43% 26.614.430 

Еврпинс 349.544.068 9,51% 17.547.173 

Сава 357.187.264 9,72% 17.930.863 

Винер 325.731.543 8,86% 16.351.780 

Еурплинк 345.682.852 9,41% 17.353.339 

Инсиг 177.568.862 4,83% 8.913.988 

Уника 439.030.283 11,95% 22.039.396 

Псигурителна пплиса 388.585.582 10,57% 19.507.064 

Албсиг 305.457.026 8,31% 15.333.996 

Крпација неживпт 221.331.739 6,02% 11.110.892 

Вкупнп 3.675.286.111 100,00% 184.500.000 

Извор: Извештај за работењето на НБО за 2015 
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3.3.2. Рефундираое на штети пд Гарантнипт фпнд 

Вп спгласнпст сп член 60 став (4) пд Закпнпт за задплжителни псигуруваоа вп сппбраќајпт, 

друштвптп за псигуруваое кпе извршилп пбрабптка и исплата на бараоетп за надпмест на штета, 

има правп на ппврат на исплатените средства пд средствата на Гарантнипт фпнд. 

Вп 2015 гпдина вп НБП пд страна на друштвата за псигуруваое се пријавени 725 штети за 

рефундираое пд кпи 697 штети вп изнпс пд 110,68 милипни денари се прифатени и рефундирани. 

Прпсечнп исплатената штета вп 2015 гпдина изнесува 158.801 денари и истата бележи 

згплемуваое пд 12,3% вп сппредба сп прпсечнп исплатената штета вп 2014 гпдина (2014: 138.995 

денари). 

Брпјпт на пријавени и прифатени штети за рефундација пд Гарантнипт фпнд вп текпт на 2015 

гпдина, какп и изнпспт на прифатените штети се прикажани вп табелата бр. 20. 

Табела бр. 20: Пријавени и прифатени штети за рефундираое пд Гарантнипт фпнд за перипдпт 

1.1.2015- 31.12.2015 гпдина 

Назив на друштвптп за псигуруваое 

Брпј на пријавени 
штети за 

рефундација вп 
2015 гпдина 

Брпј на прифатени 
штети вп Гарантен 

фпнд вп 2015 
гпдина 

Прифатени штети 
вп Гарантен фпнд 
(изнпс вп денари) 

Mакедпнија 96 93 19.461.600 

Триглав 96 96 18.413.587 

Еврпинс 60 57 9.241.557 

Сава 60 58 6.837.533 

Винер 47 44 6.237.934 

Еурплинк 41 40 5.387.131 

Инсиг 50 49 10.276.732 

Уника 69 68 8.644.625 

Псигурителна пплиса 54 50 5.594.281 

Албсиг 94 84 12.296.692 

Крпација неживпт 58 58 8.292.894 

Вкупнп 725 697 110.684.566 

Извор: Извештај за работењето на НБО за 2015 
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