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1. ВОВЕД 

Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Р. 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 закпнитп и ефикаснп функципнираое на пазарпт на 

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

псигурениците, какп и за унапредуваое на финансиска стабилнпст на земјата.   

На крајпт на 2012 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 2012 гпдина е згплемен брпјпт на псигурителнп брпкерски друштва за 3 нпви друштва, на 

вкупен брпј пд 20 друштва, какп и брпјпт на друштвата за застапуваое за 4 нпви друштва, на вкупен 

брпј пд 10. За прв пат еднп пд нпвите друштва за застапуваое е кпмерцијална банка, штп претставува 

прпмпција на банкппсигуруваоетп какп нпв канал на дистрибуција вп земјата. 

Вп 2012 гпдина на пазарпт на псигуруваое вп Македпнија е пстварена брутп пплисирана премија (вп 

ппнатампшнипт текст БПП) вп вкупен изнпс пд 7,01 милијарди денари, штп претставува ппраст пд 

3,02% вп пднпс на БПП пстварена вп 2011 гпдина (2011: 6,81 милијарди денари). 

Анализиранп пп групи на псигуруваое, кај неживптнп псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 6,41 

милијарди денари (2011: 6,31 милијарди денари), или истата изнесува 91,47% пд вкупната БПП на 

псигурителнипт сектпр, штп претставува ппраст пд 1,65% вп пднпс на истипт перипд пд минатата 

гпдина. Дпдека, пак, вп групата на псигуруваое на живпт e пстварена БПП вп изнпс пд 598,1 милипни 

денари (2011: 496,9 милипни денари), штп претставува ппраст пд 20,35%. 

Вреднпста на средствата на друштвата за псигуруваое на 31.12.2012 гпдина изнесува 13,06 милијарди 

денари, штп значи ппраст пд 1,15% вп пднпс на 2011 г., сп штп прпдплжува ппзитивнипт тренд на 

ппраст присутен и вп претхпдната гпдина (2011:12,92 милијарди денари). 

Вкупнипт капитал на друштвата за псигуруваое на крајпт на 2012 гпдина изнесува 4,4 милијарди 

денари, штп претставува пад пд 3,23% вп пднпс на 2011 гпдина (2011: 4,5 милијарди денари),  дпдека 

маргината на сплвентнпст, какп главен индикатпр за прпцена на стабилнпста на псигурителнипт сектпр, 

изнесува 1,13 милијарди денари, сп штп капиталпт на псигурителнипт сектпр е за 3,9 пати над нивптп 

на маргината на сплвентнпст. 

Вп 2012 гпдина друштвата за псигуруваое пстварија загуба пд 131,6 милипни денари. Притпа, вп делпт 

на неживптнп псигуруваое беше прикажана загуба пд 64,4 милипни денари, дпдека, пак, кај 

псигуруваоетп на живпт е прикажана загуба вп изнпс пд 69,28 милипни денари.  

Вп дпменпт на регулативата, вп 2012 гпдина е дпнесен пречистен текст на Закпнпт за супервизија на 

псигуруваое и три пдлуки на Уставнипт суд сп кпи се укинуваат пдредени членпви пд Закпнпт за 
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супервизија вп псигуруваое. Истп така, дпнесени се 6 ппдзакпнски акти штп гп регулираат рабптеоетп 

на субјектите пд псигурителнипт сектпр.  

2. ЗАКОНСКА РАМКА 
 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое - пречистен текст („Службен весник на Р. Македпнија“ бр. 

30/12)  и Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт („Службен весник на Република 

Македпнија“ брпј 88/05, 70/06, 81/08, 47/11 и 135/11) 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.  Дппплнителна закпнска рамка претставува Закпнпт за пблигаципни пднпси вп делпт штп 

се пднесува на дпгпвприте за псигуруваое  и Закпнпт за тргпвски друштва. 

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 

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 текпт на 2012 гпдина е дпнесен пречистен текст на Закпнпт за супервизија на псигуруваое (Службен 

весник на Република Македпнија брпј 30/2012). Дппплнителнп, Уставнипт суд на Република 

Македпнија вп текпт на 2012 гпдина дпнесе три пдлуки: Пдлука на Уставен суд бр.202/2011 (Службен 

весник на Република Македпнија бр.45/2012), Пдлука на Уставен суд бр.130/2011 (Службен весник на 

Република Македпнија бр.60/2012) и Пдлука на Уставен суд бр.122/2011 (Службен весник на 

Република Македпнија бр. 64/2012) сп кпи се укинуваат пдредени членпви пд Закпнпт за супервизија 

на псигуруваое сп кпи беше прппишанп дпставуваое на дпказ дека прптив лицетп не е изречена казна 

затвпр за кривичнп делп прптив јавните финансии, платнипт прпмет и стппанствптп, прптив службената 

дплжнпст или прптив правнипт сппбраќај какп услпв за дпбиваое дпзвпла, спгласнпст или лиценца за 

акципнери, членпви на пргани на управуваое и надзпр вп друштвп за псигуруваое, застапници вп 

псигуруваое, псигурителни брпкери и пвластени актуари. 

Задплжителнптп псигуруваое вп сппбраќајпт е регулиранп сп Закпнпт за задплжителнп псигуруваое 

вп сппбраќајпт, кпј предвидува ппгплема заштита на интересите на пштетените лица вп сппбраќајни 

незгпди преку згплемуваое на сумите на псигуруваое и нивнп ппстепенп (пп пднапред закпнски 

дефинирани фази) успгласуваое сп сумите на псигуруваое усвпени сп Директивите на Еврппската 

Унија, регулираое на рпкпвите за пријавуваое и надпмест на штети пд страна на друштвата за 

псигуруваое, утврдуваое на правптп на ппсредуваое (медијација), стриктнп регулираое на 

надлежнпстите на Гарантнипт фпнд, прпмена на начинпт на  утврдуваое на тарифите на премии преку 
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фпрмираое Кпмисија за псигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст, какп и плеснуваое на 

прекуграничнптп даваое псигурителни услуги преку впсппставуваое на т.н. пвластен претставник за 

штети и впсппставуваое Служба за надпмест на штети (ппследните две решенија ќе се актуализираат 

вп мпментпт на стапуваое на Република Македпнија вп Еврппската Унија).   

Вп јануари 2012 гпдина беше дпнесен Закпнпт за исплата на пензии и пензиски надпместпци (Службен 

весник на РМ бр. 11/2012). Сп пвпј закпн се уредува начинпт на исплата на пензии пд задплжителнптп 

и дпбрпвплнптп капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое, при штп им се дава мпжнпст на  

друштвата за псигуруваое кпи вршат рабпти на псигуруваое вп групата на псигуруваое на живпт да 

вршат псигуруваое на ануитети на кприсници на пензии пд задплжителнптп и пд дпбрпвплнптп 

капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое. 

Вп нпември 2012 гпдина беше дпнесен Закпнпт за дпбрпвплнп здравственп псигуруваое (Службен 

весник на РМ бр. 145/2012). Дпнесуваоетп на Закпнпт за дпбрпвплнп здравственп псигуруваое имаше 

за цел ппттикнуваое на развпјпт на здравственптп псигуруваое вп Република Македпнија преку 

пренесуваое на трпшпците за финансираое на дел пд здравствените услуги, кпи не се ппкриени сп 

задплжителнптп здравственп псигуруваое, пд граданите на друштвата за псигуруваое сп цел да се 

пвпзмпжат услпви за ппквалитетна здравствена заштита на граданите на Република Македпнија. Сп 

Закпнпт за дпбрпвплнп здравственп псигуруваое се уредува нпв систем на дпбрпвплнп здравственп 

псигуруваое сп кпј се дава закпнска мпжнпст и се птвпра ширпкп ппле на делуваое на друштвата за 

псигуруваое за ппнуда на пакети на здравствени услуги кпи не се ппфатени сп системпт на 

задплжителнптп здравственп псигуруваое.  
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3. ПАЗАР НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

А) ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Вп текпт на 2012 гпдина на псигурителнипт пазар вп Р. Македпнија 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 КЈУБИ МАКЕДПНИЈА1 Скппје 
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 КРПАЦИА 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 

1. Сопственичка структура 

Вп текпт на 2012 гпдина не дпада дп ппзначајна прпмена вп структурата на сппственпста на друштвата 

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

финансиски сектпр (87,6%), кпи се делумнп или целпснп присутни вп 14 пд вкупнп 15 друштва за 

псигуруваое на пазарпт. При тпа, 9 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.  

                                                           
1
 Пд 2004 гпдина друштвптп не склучува нпви дпгпвпри за псигуруваое на живпт и врши сервисираое на 

претхпднп склучените дпгпвпри за псигуруваое на живпт. 
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На графикпнпт бр.1 е прикажан преглед на сппственичката структура на друштвата за псигуруваое сп 

спстпјба на 31.12.2012 гпдина. 

Графикпн бр.1: Сппственичка структура на друштвата за псигуруваое 

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

2. Степен на развиеност 

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

густина и степенпт на пенетрација 2. Ппдатпците за нивптп на пенетрација на псигуруваоетп вп 2012 

гпдина ппкажуваат дека вкупната БПП вп земјата учествува сп 1,52 % вп БДП, дпдека степенпт на 

густина изнесува 3.401 денари пп жител, штп е на нивптп на српдни групи земји вп регипнпт. 

Прпмените на пвие вреднпсти се прикажани на графикпнпт бр.2.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
Степенпт на густина се пресметува какп пднпс на брутп пплисираната премија и брпјпт на жители вп земјата, а степенпт на 

пенетрација какп пднпс на брутп пплисираната премија и брутп дпмашнипт прпизвпд. 
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Графикпн бр.2: Ппказатели на развпј на пазарпт на псигуруваое  

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП и Министерствп за финансии на Р. Македпнија 

Псигурителнипт сектпр вп Македпнија се карактеризира сп умеренп кпнкурентен пазар. Херфиндал-

индекспт3, пресметан преку БПП, вп 2012 гпдина изнесува 951,07 (2011: 997,69). Сличен резултат 

ппкажува мереоетп на индекспт преку активата на друштвата за псигуруваое, кпј се намали на 896,28 

за 2012 гпдина (2011: 1.078,08).  

Анализиранп пп групи на псигуруваоа, ппсебнп виспка 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 3.723,22 (2011: 4.094,61), дпдека, пак, мерен сппред активата на 

друштвата е 2.965,78 (2011: 3.074,66).  

Кај неживптнптп псигуруваое е присутнп ппстпјанп намалуваое на кпнцентрацијата вп умерена 

фпрма, штп ппкажува и мереоетп преку Херфиндал-индекспт (пп БПП), кпе вп 2012 гпдина изнесува 

1.104,32 (2011: 1.135,61), а кај активата изнесува 1.172,79 (2011: 1363,33).  

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

ппказателпт за кпнцентрација на првите пет друштва за псигуруваое (CR5): 
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Табела бр. 2: Херфиндал-индекс и ппказател CR5 мерен сппред БПП 

Брутп 
пплисирана 

премија 

2011 2012 

Херфиндал CR5 Херфиндал CR5 

Вкупнп 997,689 60,25% 951,07 57,58% 

Неживпт 1.135,615 65,00% 1.104.,32 62,95% 

Живпт 4.094,619 100,00% 3.723,22 100,00% 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

Табела бр. 3: Херфиндал-индекс и ппказател CR5 мерен сппред активата на друштвата за псигуруваое 

Актива 2011 2012 

  Херфиндал CR5 Херфиндал CR5 

Вкупнп 1.078,079 60,41% 896,28 54,97% 

Неживпт 1.363,325 69,73% 1.172,79 66,06% 

Живпт 3.074,657 100,00% 2.965,78 100,00% 

 Извпр: Биланс на спстпјба на псигурителнипт сектпр 

Вп наспка на намалуваое на пазарната кпнцентрација кај друштвата за неживптнп псигуруваое 

сведпчи и ппказателпт CR5, измерен преку учествптп вп БПП, кпј вп 2012 бележи намалуваое и 

изнесува 62,95% (2011: 65,00%).   

На крајпт на 2012 гпдина, вп дпменпт на пазарната кпнцентрација, 4 друштвата за псигуруваое гп 

преминуваат прагпт на учествп сп над 10% вп вкупната БПП. Притпа, учествптп на пазарните лидери е 

следнп: Триглав сп 19,21% (2011: 19,68%), Еурплинк сп 12,34% (2011: 12,25%), Сава сп 10,85% (2011: 

12,23%) и Кјуби сп 10,73% (2011: 11,79%). Притпа, на псигурителнипт пазар вп Македпнија ниту еднп 

друштвп не гп ппминува прагпт пд над 20% учествп на пазарпт (Графикпн бр.3). 

Графикпн бр.3: Пазарна кпнцентрација сппред брутп пплисираната премија вп 2012 гпдина, вп групата 

на неживптнп псигуруваое  

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 
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Вп групата на псигуруваое на живпт дпминантнп учествп имаат две друштва за псигуруваое, Граве сп 

44,37% (2011: 49,17%) и Крпација живпт сп 40,76% (2011: 40,44%).  Малптп пазарнп учествп на Винер 

живпт и Уника живпт се дплжи на нивнптп релативнп краткп присуствп на пазарпт пд 2011 гпдина. 

Кјуби, пак,  не склучува нпви дпгпвпри за псигуруваое на живпт пд 2004 гпдина (Графикпн бр.4). 

Графикпн бр.4: Пазарна кпнцентрација сппред брутп пплисираната премија вп 2012 гпдина, вп групата 

на псигуруваое на живпт 

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

3. Бруто полисирана премија 
Брутп пплисираната премија 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 живпт вкупната пплисирана премија ги вклучува сите премии 

платени дп крајпт на пресметкпвнипт перипд. 

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

АСП, спгласнп членпт 104 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое,  вп 2012 гпдина е пстварена БПП 

пд 7,01 милијарди денари, штп претставува ппраст пд 3,02% вп пднпс на БПП пстварена вп текпт на 

2011 гпдина (Табела бр.4).  

Табела бр.4: Брутп пплисирана премија пп класи на псигуруваое (илјади денари) 

Класа на псигуруваое 
БРУТП ППЛИСИРНА 

ПРЕМИЈА (БПП) 
ДИНАМИКА 

УЧЕСТВП ВП 
ВКУПНАТА БПП 

  2011 2012 2011/2012 2011 2012 

01. Псигуруваое пд незгпда 542.270 519.418 -4,21% 7,96% 7,41% 

02. Здравственп псигуруваое 6.618 2.403 -63,69% 0,10% 0,03% 

03. Псигуруваое на мптпрни впзила - каскп 781.924 761.712 -2,58% 11,48% 10,86% 

05. Псигуруваое на впздухпплпви - каскп 102.956 73.678 -28,44% 1,51% 1,05% 

06. Псигуруваое на плпвни пбјекти - каскп 359 672 87,19% 0,01% 0,01% 
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07. Псигуруваое на стпка вп превпз- каргп 78.441 79.833 1,77% 1,15% 1,14% 

08. Псигуруваое на импт пд ппжар 478.264 611.921 27,95% 7,02% 8,72% 

09. Пстанати псигуруваоа на импти 768.211 781.166 1,69% 11,28% 11,14% 

10. Псигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст 3.264.963 3.276.874 0,36% 47,96% 46,72% 

11. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба на 
впздухпплпви 

24.454 10.762 -55,99% 0,36% 0,15% 

12. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд упптреба на плпвни 
пбјекти 

1.629 1.676 2,89% 0,02% 0,02% 

13. Пстанати псигуруваоа пд пдгпвпрнпст 114.243 140.316 22,82% 1,68% 2,00% 

15. Псигуруваое на гаранции 195 908 365,64% 0,00% 0,01% 

16. Псигуруваое пд финансиски загуби 3.554 11.909 235,09% 0,05% 0,17% 

17. Псигуруваое пд правна заштита 1 3 200,00% 0,00% 0,00% 

18. Псигуруваое на туристичка ппмпш 143.189 142.237 -0,66% 2,10% 2,03% 

19. Псигуруваое на живпт 496.995 598.134 20,35% 7,30% 8,53% 

ВКУПНП 6.808.264 7.013.622 3,02% 100,00% 100,00% 

ВКУПНП НЕЖИВПТ 6.311.269 6.415.488 1,65% 92,70% 91,47% 

ВКУПНП ЖИВПТ 496.995 598.134 20,35% 7,30% 8,53% 

 Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

Ппзитивнипт тренд е присутен кај двете групи на псигуруваое, сп тпа штп вп групата на неживптнп 

псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 6,41 милијарди денари (2011: 6,31 милијарди денари), или 

истата изнесува 91,47% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, штп претставува ппраст пд 1,65% вп 

пднпс на истипт перипд пд минатата гпдина.  

Вп групата на псигуруваое на живпт e пстварена БПП вп изнпс пд 598,13 милипни денари (2011: 496,99 

милипни денари), штп претставува ппраст пд 20,35%. Пвпј значаен ппраст се дплжи на згплемената 

ппнуда на псигуруваое на живпт вп земјата, сè ппгплемата инфпрмиранпст на граданите за 

придпбивките на пва псигуруваое, какп и на макрпекпнпмската стабилнпст вп земјата,  при штп се 

пчекува ппнатампшен развпј на пваа група на псигуруваое. 

Вп табелата бр.5 е прикажан индекспт на гпдишни прпмени на БПП вп перипдпт 2006-2012 гпдина, и 

тпа пдделнп за псигуруваое на живпт, неживптнп псигуруваое и вкупнп. Пд табелата се гледа дека 

трендпт на прпмени кај вкупнптп псигуруваое е вп кпрелација сп трендпт кај неживпт, какп 

дпминантен дел вп псигуруваоетп.  

Табела бр.5: Индекс на прпмени на брутп пплисираната премија  

  2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Вкупна БПП 106,66% 111,93% 105,36% 96,28% 104,83% 105,05% 103,02% 

                

Неживпт 106,32% 111,20% 103,85% 95,56% 104,17% 103,01% 101,65% 

Живпт 124,90% 147,98% 155,76% 112,80% 117,85% 140,19% 120,35% 

Извпр: Гпдишни сметки на друштвата за псигуруваое 
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Изнпспт на репсигуруваое пстварен вп земјата вп 2012 гпдина изнесува 5,48 милипни денари (2011: 

2,19 милипни денари), и истипт е реализиран вп Кјуби Македпнија, какп единственп друштвп за 

репсигуруваое на пазарпт вп Република Македпнија. 

Ппединечнп, вп сппредба сп 2011 гпдина, згплемуваое кај БПП имаше кај 8 пд 11 друштва за 

неживптнп псигуруваое штп рабптеа вп 2011 гпдина (Табела бр.6). 

Табела бр.6: Брутп пплисирана премија пп друштва за неживптнп псигуруваое (илјади денари) 

БР. ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ   ППЛИСИРНА ПРЕМИЈА (БПП) ДИНАМИКА  УЧЕСТВП ВП ВКУПНАТА БПП 

    2011 2012 2012/2011 2011 2012 

1 ТРИГЛАВ         1.242.059         1.232.665 -0,76% 19,68% 19,21% 

2 ЕУРПЛИНК 772.888 791.803 2,45% 12,25% 12,34% 

3 САВА  771.727 695.937 -9,82% 12,23% 10,85% 

4 КЈУБИ 744.381 688.603 -7,49% 11,79% 10,73% 

5 ВИНЕР 530.588 629.351 18,61% 8,41% 9,81% 

6 ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА 571.218 576.847 0,99% 9,05% 8,99% 

7 УНИКА 465.729 493.823 6,03% 7,38% 7,70% 

8 ЕВРПИНС 455.944 468.032 2,65% 7,22% 7,30% 

9 КРПАЦИА НЕЖИВПТ 254.325 330.129 29,81% 4,03% 5,15% 

10 АЛБСИГ 322.525 326.151 1,12% 5,11% 5,08% 

11 ИНСИГ 179.885 182.147 1,26% 2,85% 2,84% 

  ВКУПНП НЕЖИВПТ 6.311.269 6.415.488 1,65% 100,00% 100,00% 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

Кај друштвата за псигуруваое на живпт, згплемуваое кај БПП имаше кај сите друштва псвен кај Кјуби 

живпт кпе не склучува нпви дпгпвпри за псигуруваое на живпт и врши сервисираое на претхпднп 

склучените дпгпвпри за псигуруваое на живпт (Табела бр.7). 

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

БР. 
ДРУШТВП ЗА 

ПСИГУРУВАОЕ 
  ППЛИСИРНА ПРЕМИЈА 

(БПП) 
ДИНАМИКА  УЧЕСТВП ВП ВКУПНАТА БПП 

    2011 2012 2012/2011 2011 2012 

1 ГРАВЕ 244.371 265.377 8,60% 49,17% 44,37% 

2 КРПАЦИА ЖИВПТ 200.985 243.800 21,30% 40,44% 40,76% 

3 УНИКА ЖИВПТ 13.461 40.692 202,30% 2,71% 6,80% 

4 ВИНЕР ЖИВПТ 26.725 40.249 50,60% 5,38% 6,73% 

5 КЈУБИ ЖИВПТ 11.453 8.016 -30,01% 2,30% 1,34% 

  ВКУПНП ЖИВПТ 496.995 598.134 20,35% 100,00% 100,00% 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 
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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 2012 гпдина (Табела бр. 8). 
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Табела бр.8: Брутп пплисирана премија за перипдпт 01.01.2012- 31.12.2012 
 000 денари  

Класа на псигуруваое 

Неживптнп псигуруваое 
Неживпт 
вкупнп Кјуби Триглав Сава Еврпинс Еурплинк Винер Инсиг Уника 

Псиг. 
Пплиса 

Албсиг Крпација 

01. Незгпда 86.993 100.082 35.796 27.882 91.561 62.352 10.703 20.887 39.724 11.124 32.314 519.418 

02. Здравственп 0 0 1.644 0 0 199 0 0 560 0 0 2.403 

03. Каскп мптпрни впзила 96.416 194.229 90.728 48.508 94.924 64.042 5.521 41.246 69.046 13.137 43.915 761.712 

05. Каскп впздухпплпви 0 58.767 0 0 2.979 11.822 0 0 0 0 110 73.678 

06. Каскп плпвни пбјекти 128 130 0 0 176 136 0 0 49 0 53 672 

07. Каргп 32.786 26.516 4.824 4.056 2.624 4.474 0 2.408 1.490 124 531 79.833 

08. Импт пд ппжар и др.ппасн. 89.557 178.604 107.002 31.958 104.461 20.455 1.442 32.301 25.835 8.057 12.249 611.921 

09. Импт пстанатп 139.807 162.391 101.917 15.711 177.522 115.883 1.560 19.604 18.922 992 26.857 781.166 

10. АП (вкупнп) 211.686 458,665 307,027 322,004 256,543 326,574 157,858 355,182 395,462 282,937 202,936 3,276,874 

11. Пдгпвпрнпст впздухпплпви 0 771 7.474 0 1.308 1.093 0 0 99 0 17 10.762 

12. Пдгпвпрнпст плпвни пбјекти 254 145 321 8 263 180 0 9 422 0 74 1.676 

13. Ппшта пдгпвпрнпст 16.719 26.861 16.041 7.269 39.929 8.441 192 8.369 11.651 644 4.200 140.316 

15. Гаранции 105 0 12 0 0 0 0 0 791 0 0 908 

16. Финансиски загуби 2.734 5.523 3.652 0 0 0 0 0 0 0 0 11.909 

17. Правна заштита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

18. Туристичка ппмпш 11.418 19.981 19.499 10.636 19.513 13.700 4.871 13.817 12.796 9.136 6.870 142.237 

ВКУПНП  688.603 1.232.665 695.937 468.032 791.803 629.351 182.147 493.823 576.847 326.151 330.129 6.415.488 

  

Класа на псигуруваое 
Псигуруваое на живпт             

Кјуби  Крпација  Граве Винер  Уника 
Живпт 

вкупнп             

19. Живпт 8.016 243.800 265.377 40.249 40.692 598.134             

ВКУПНП  8.016 243.800 265.377 40.249 40.692 598.134         Вкупнп: 7.013.622 

 

Извпр: Кварталнп известуваое спгласнп Член 104 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое
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4. Структура на учество 

Вп вкупната брутп пплисирана премија најзначајнп учествп има псигуруваоетп кај мптпрните 

впзила сп 57,58% (2011: 59,44%), при штп псигуруваоетп пд автпмпбилска пдгпвпрнпст (АП) 

учествува сп 46,72% (2011: 47,96%), а дпбрпвплнптп псигуруваое на мптпрни впзила (каскп) сп 

10,86% (2011: 11,48%). Пптпа, следува псигуруваоетп на импт (пд ппжар, прирпдни неппгпди, 

кражби и други ризици) сп 19,86% (2011: 18,31%), и псигуруваоетп пд ппследици на несреќен 

случај (незгпда) сп учествп пд 7,41% (2011: 7,96%). Истп така, и псигуруваоетп на живпт зазема 

значајнп местп сп 8,53% учествп (2011: 7,30%). Структурата пп класи, какп и сппредбата сп 2011 

гпдина, е претставена на графикпнпт бр. 5. 

Графикпн бр.5: Структура на брутп пплисирана премија пп класи на псигуруваое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

Благ ппраст на БПП пд 0,36% вп пднпс на 2011 гпдина е забележан вп класата за псигуруваое пд 

автппдгпвпрнпст вп изнпс пд 3,27 милијарди (2010: 3,26 милијарди денари). Кај псигуруваоетп на 

мптпрни впзила - каскп, каде имаме пад на БПП пд 2,58% вп пднпс на 2011, брпјпт на склучените 

дпгпвпри паднал за 8,27%. Пвие трендпви се дплжат на падпт на прпдажбата на нпви впзила вп 

2012 гпдина вп сппредба сп претхпдната гпдина. 
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Ппсебнп внимание заслужува ппрастпт на псигуруваоетп на живпт кпе изнесува 20,35% вп 

сппредба сп 2011 гпдина (2011: 40,19%; 2010: 17,85%; 2009: 12,80%) (Графикпн бр.6) 

 

Графикпн бр.6: Тренд на брутп пплисираната премија пп класи на псигуруваое (милипни денари) 

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

Вп текпт на 2012 гпдина друштвата за псигуруваое издале 1.023.983 пплиси за псигуруваое, штп 

претставува намалуваое на брпјпт на склучени дпгпвпри за 0,07% (2011: 1.024.708 пплиси). Пд 

вкупнп издадени пплиси, 6.971 се пплиси за псигуруваое на живпт, штп претставува ппраст пд 

19,76% вп сппредба сп 2011 гпдина (2011: 5.821 пплиси). 1.017.012 или 99,32% пд вкупнп 

издадените пплиси се пплиси вп рамките на неживптнп псигуруваое, штп претставува пад за 

0,18% вп пднпс на брпјпт на пплисите издадени вп 2011 гпдина. Прпмената на брпјпт на склучени 

дпгпвпри пп класи на псигуруваое е претставена на Графикпн бр.7. 

Графикпн бр. 7: Брпј на склучени дпгпвпри кај друштвата за псигуруваое  

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 
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Друштвата за псигуруваое вп текпт на 2012 гпдина исплатиле брутп-изнпс на штети пд 3,01 

милијарди денари. Вп сппредба сп 2012 гпдина брутп-изнпспт на исплатени штети е ппгплем за 

0,25% (Табела бр. 9). 

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

Класи на псигуруваое 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Псигуруваое на импт 365.351 443.382 459.407 476.584 488.248 587.355 

Псигуруваое на мптпрни впзила-каскп 410.669 489.178 529.979 539.443 532.569 500.565 

Псигуруваое пд незгпда 335.611 384.564 354.233 364.772 360.602 366.079 

Псигуруваое пд автпмпбилска 
пдгпвпрнпст 

1.573.497 1.697.244 1.491.083 1.504.818 1.487.067 1.405.306 

Псигуруваое на туристичка ппмпш 9.922 14.146 15.372 28.102 37.486 28.689 

Пстанати псигуруваоа - неживпт 34.933 49.292 14.728 21.401 20.131 33.619 

Псигуруваое на живпт 135.572 104.535 97.448 53.253 80.066 92.060 

Вкупнп 2.865.555 3.182.341 2.962.250 2.988.373 3.006.170 3.013.673 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 
 
На графикпнпт бр.8 е прикажанп ппединечнптп учествп на друштвата за псигуруваое вп вкупнипт 

изнпс на брутп исплатени штети за 2012 гпдина.  

Графикпн бр.8: Учествп на друштвата за псигуруваое вп брутп исплатените штети вп 2012 гпдина 

(илјади денари) 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

 

 

 

793,766 

398,694 

354,896 

295,441 
294,253 

214,527 

177,055 171,692 

116,457 
71,717 

70,565 
23,312 22,768 

8,420 
110 



 
 18 

5. Број на вработени во друштвата за осигурување 

Прегледпт на брпјпт на врабптени вп рамките на друштвата за псигуруваое е прикажан вп 

табелата бр.10. 

Табела бр. 10: Брпј на врабптени впј друштвата за псигуруваое 

Гпдина 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брпј на 
врабптени 

970 1.057 1.262 1.283 1.356 1.423 1.460 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

Какп штп мпже да се забележи пд табелата, брпјпт на врабптени вп  друштвата за псигуруваое 

бележи тренд на ппраст, штп претставува еден пд ппказателите за развпј на псигурителнипт 

сектпр вп Република Македпнија. Пвпј тренд се дплжи пред сè на ппјавуваоетп на нпви друштва 

за псигуруваое на пазарпт и на згплемената делпвна активнпст на ппстпечките друштва. 

 

6. Средства и извори на средства 

6.1. Структура на средства 

Вреднпста на средствата на друштвата за псигуруваое на 31.12.2012 гпдина изнесува 13,06 

милијарди денари и е ппгплема за 1,15% вп пднпс на вкупните средства кај друштвата за 

псигуруваое вп 2011 гпдина, сп штп прпдплжува ппзитивнипт тренд на ппраст присутен и вп 

претхпдната гпдина. Вп структурата на средствата се забележуваат ппзитивни прпмени, при штп 

ппгплемп е релативнптп учествп пд 71,66% (2011: 66,43%) на влпжуваоата вп вкупните средства, 

вп пднпс на ппбаруваоата кпи учествуваат сп 17,02% (2011: 22,46%) какп резултат на  преземените 

супервизпрски мерки. (Табела бр.11).  

Табела бр.11: Структура на средствата на друштвата за псигуруваое (вп денари) 

  31.12.2011 Учествп 31.12.2012 Учествп Индекс 

Нематеријални средства 44.747.388 0,35% 64.874.297 0,50% 144,98% 

Влпжуваоа 8.580.892.879 66,43% 9.363.209.823 71,66% 109,12% 

Дел за сппсигуруваое и 
репсигуруваое вп брутп 
техничките резерви 537.247.897 4,16% 721.809.678 5,52% 134,35% 

Пдлпжени и текпвни 
данпчни средства 27.682.150 0,21% 10.826.606 0,08% 39,11% 

Ппбаруваоа 2.901.960.392 22,46% 2.223.349.476 17,02% 76,62% 

Пстанати средства 492.139.589 3,81% 380.613.050 2,91% 77,34% 

Активни временски 
разграничуваоа 333.185.333 2,58% 302.225.314 2,31% 90,71% 

ВКУПНП СРЕДСТВА 12.917.855.626 100,00% 13.066.908.245 100,00% 101,15% 

Извпр: Биланс на спстпјба на друштвата за псигуруваое, АСП 
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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 2012 изнесува 16,79%  

(2011: 13,38%) пд вкупните средства на друштвата за псигуруваое. 

Најзначајнп учествп вп вкупните влпжуваоа земаат пстанатите финансиски влпжуваоа сп 82,97%, 

и истите бележат ппраст пд 12,40% вп сппредба сп претхпдната гпдина. Вп групата на пстанати 

финансиски влпжуваоа влегуваат: деппзити, заеми и пстанати пласмани кпи учествуваат сп 

47,95%, финансиски влпжуваоа распплпжливи за прпдажба 27,87%, финансиски влпжуваоа кпи 

се чуваат дп дпстасуваое 23,58% и финансиски влпжуваоа за тргуваое сп учествп пд 0,59%. 

Вп вкупните влпжуваоа влегуваат и финансиски влпжуваоа вп друштва вп група - ппдружници, 

придружни друштва и заеднички кпнтрплирани ентитети кпи учествуваат сп 1,99% вп вкупните 

влпжуваоа и истите бележат пад пд 25,71%. Истп така, дел пд вкупните влпжуваоа се и 

земјиштетп, градежните пбјекти и пстанатите материјални средства кпи учествуваат сп 15,04% вп 

вкупните влпжуваоа, и притпа бележат пад пд 0,70% вп пднпс на 2011 гпдина.  

Вп структурата на вкупните ппбаруваоа, ппбаруваоата пд неппсредни рабпти на псигуруваое 

учествуваат сп 80,83%  (вп изнпс пд 1.797 милипни денари) и бележат пад пд 10,51% вп пднпс на 

2011 гпдина. Значајнптп намалуваое на ппбаруваоата пд неппсредни рабпти на псигуруваое 

пред сè се дплжи на стапуваоетп на сила на Правилникпт за вреднуваое на ставките пд Биланспт 

на спстпјба („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 169/10 ) сп примена пд 1.1.2011 

гпдина. Сппред Правилникпт друштвата за псигуруваое се дплжни да прават класификација на 

ппбаруваоата вп различни категприи спгласнп денпвите на дпцнеое на наплатата, при штп треба 

да применат прппишани прпценти на исправка на вреднпст.  

Ппбаруваоата пд рабптите на сппсигуруваое и репсигуруваое изнесуваат 36 милипни денари 

(1,63% пд вкупните ппбаруваоа) и бележат намалуваое за 88,58% вп пднпс на 2011 гпдина. 

Пстанатите ппбаруваоа изнесуваат 390 милипни денари (17,54% пд вкупните ппбаруваоа) и 

бележат пад пд 32,26% вп пднпс на спстпјбата пд 575 милипни денари вп 2011 гпдина. 

Структурата на учествптп на друштвата за псигуруваое вп вкупните средства на псигурителнипт 

сектпр е прикажана на графикпнпт бр.9. 
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Графикпн бр. 9: Структура на учествп на друштвата за псигуруваое вп вкупните средства на 

псигурителнипт сектпр вп 2012 гпдина (вп милипни денари) 

 
Извпр:Биланс на спстпјба на друштвата за псигуруваое, АСП 

6.2. Структура на извори на средства 

Вп вкупните извпри на средства на друштвата за псигуруваое вп 2012 гпдина се забележува 

ппзитивен тренд, изразен какп ппраст кај брутп техничките резерви сп релативнп учествп пд 

53,82% (2011: 50,82%),  при истпвременп намалуваое на пбврските сп релативнп учествп пд 9,20% 

(2011: 12,23%). Капиталпт и резервите се вп речиси непрпменет апсплутен изнпс (Табела бр. 12). 

Табела бр.12: Структура на извпри на средства на друштвата за псигуруваое (вп денари) 

  31.12.2011 Учествп 31.12.2012 Учествп Индекс 

Капитал и резерви 4.663.127.007 36,10% 4.663.516.691 35,69% 100,01% 

Брутп технички резерви 6.517.318.169 50,45% 7.032.540.700 53,82% 107,91% 

Пстанати резерви 10.401.273 0,08% 16.359.111 0,13% 157,28% 

Пдлпжени и текпвни 
данпчни пбврски 7.363.454 0,06% 23.482.510 0,18% 318,91% 

Пбврски кпи 
прпизлегуваат пд 
деппзити на друштвата 
за псигуруваое за 
репсигуруваое кај 
цеденти, пп пснпв на 
репсигуруваое 624.382 0,00% 634.466 0,00% 101,62% 

Пбврски 1.580.215.280 12,23% 1.202.305.604 9,20% 76,08% 

Пасивни временски 
разграничуваоа 138.806.062 1,07% 128.069.163 0,98% 92,26% 

ВКУПНП ИЗВПРИ НА 
СРЕДСТВА 12.917.855.626 100,00% 13.066.908.245 100,00% 101,15% 

Извпр: Биланс на спстпјба на друштвата за псигуруваое, АСП 
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7. Капитал и потребно ниво на маргина на солвентност 

Спгласнп член 75 и 76 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое, друштвата треба да ја пдржуваат 

вреднпста на капиталпт барем вп висина на пптребнптп нивп на маргината на сплвентнпст. 

Сппред дпставените ппдатпци дп Агенцијата, на крајпт на 2012 гпдина вкупнп пресметанипт 

капитал на друштвата за псигуруваое4 изнесува 4,4 милијарди денари, штп претставува пад пд 

3,23% вп пднпс на 2011 гпдина. Анализиранп пп групи на псигуруваое, капиталпт на друштвата за 

неживптнп псигуруваое изнесува 3,56 милијарди денари и негпвптп учествп вп вкупната пасива 

кај пвие друштва изнесува 34,86%. Друштвата за псигуруваое на живпт распплагаат сп вкупен 

капитал пд 819 милипни денари, штп претставува 39,82% пд вкупната пасива на пвие друштва. 

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

сектпр, изнесува 1,13 милијарди денари (кај неживптнптп псигуруваое 1,05  милијарди денари, а 

кај псигуруваоетп на живпт  82 милипни денари), сп штп капиталпт на псигурителнипт сектпр е за 

3,9 пати над нивптп на маргината на сплвентнпст. 

Движеоетп на капиталпт и пптребната маргина на сплвентнпст кај друштвата за псигуруваое се 

прикажани на графикпн бр. 10. 

Графикпн бр. 10: Движеое на капиталпт и маргината на сплвентнпст кај друштвата за 

псигуруваое (вп милипни денари) 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

                                                           
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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8. Технички резерви 

Техничките резерви (брутп) се згплемија за 6,84% вп пднпс на 2011 гпдина и имаат најгплемп 

учествп вп структурата на пасивата на друштвата за псигуруваое. 

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

неживптнп псигуруваое на крајпт на 2012 гпдина изнесува 5,82 милијарди денари, или бележи 

2,49% ппраст вп пднпс на претхпдната гпдина, дпдека, пак, вкупнипт изнпс на технички резерви на 

друштвата за псигуруваое штп вршат рабпти на псигуруваое вп групата на живпт изнесува 1,21 

милијарди денари, штп претставува ппраст пд 34,36% вп пднпс на претхпдната гпдина (Табела 

бр.13). Еден пд фактприте кпи придпнеспа  за згплемуваое на техничките резерви претставува 

примената на Правилникпт за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви 

(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 158/10, 169/10, 41/11), сп кпј се пвпзмпжува 

примена на кпнзистентнпст вп извршените актуарски пресметки на технички резерви.  

Табела бр.13: Структура на технички резерви (илјади денари) 

Структура на технички 
резерви 

Неживпт Живпт Вкупнп 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Резерви за пренпсни 
премии 

2.276.395 2.590.880 2.748.422 87.926 17.518 19.940 2.364.321 2.608.398 2.768.362 

Резерви за бпнуси и пппусти 2.500 52.153 32.164 0 12.777 23.044 2.500 64.930 55.208 

Резерви за штети 2.593.688 3.035.757 3.043.486 6.607 17.412 22.883 2.600.295 3.053.169 3.066.369 

Математичка резерва 0 0 0 541.520 851.735 1.142.611 541.520 851.735 1.142.611 

Други технички резерви 4.238 3.820 0 0 0 0 4.238 3.820 0 

Вкупнп 4.876.821 5.682.610 5.824.072 636.053 899.442 1.208.478 5.512.874 6.582.052 7.032.550 

Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

9. Средства кои ги покриваат 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 мпжните загуби вп пднпс на пние ризици ппврзани сп вршеое на 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, спгласнп пдредбите пд Закпнпт за 

супервизија на псигуруваое и спгласнп Правилникпт за видпви и карактеристики на средствата 

кпи ги ппкриваат техничките резерви и средствата кпи ја ппкриваат математичката резерва, какп и 

деталнo пласираое и пграничуваое на тие влпжуваоа и нивнп вреднуваое („Службен весник на 

Република Македпнија“ бр. 64/11). 

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

псигуруваое, на крајпт на 2012 гпдина изнесуваа 5,23 милијарди денари и ппкриваа 102,31% пд 

вкупните нетп технички резерви. Вп делпвната 2012 гпдина се забележа значителнп ппдпбруваое 

вп пвпј сегмент бидејќи вп претхпдните некплку гпдини друштвата за неживптнп псигуруваое не 
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гп испплнуваа пптребнипт минимум за ппкриваое на техничките резерви (2011:96,26%, 2010: 

75,72%, 2009: 71.41%). Ваквипт ппдпбрен резултат пред сè се дплжи на спрпведените 

супервизпрски мерки. 

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

резерви изнесуваа 1,25 милијарди денари и имаа ппкриенпст на нетп техничките резерви пд 

104,98%, сп штп се пдржува трендпт пд 2011 гпдина кпга ппкриенпста беше 104,01% (2010: 

104,81%). 

Вп 2012 гпдина, друштвата за неживптнп псигуруваое најгплем дел пд средствата кпиштп ги 

ппкриваат техничките резерви ги пласираа вп хартии пд вреднпст издадени пд РМ (48,04%), банки 

(44,41%), акции (2,26%), кпрппративни пбврзници (1,10%), инвестиципни фпндпви  (0,22%) и вп 

други финансиски инструменти (3,98%). Изнпсите и структурата на влпжуваоата се прикажани вп 

графикпн бр. 11. 

Графикпн бр. 11: Средства штп ги ппкриваат техничките резерви кај друштвата за неживптнп 

псигуруваое (милипни денари) 

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

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

математичката резерва и другите технички резерви ги пласираа вп хартии пд вреднпст издадени 

пд РМ (72,87%), банки (26,62%), и вп други финансиски инструменти (0,51%). Изнпсите и 

структурата на влпжуваоата се прикажани вп графикпн бр. 12. 

Графикпн бр. 12: Средства штп ги ппкриваат техничките резерви и математичката резерва кај 

друштвата за псигуруваое на живпт (милипни денари) 

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 
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10. Финансиски резултат од работењето 

Вп текпт на 2012 гпдина, псигурителнипт сектпр пствари загуба вп изнпс пд 133 милипни денари. 

Кај друштвата за неживптнп псигуруваое, загуба вп изнпс пд 243 милипни денари прикажаа 

четири друштва, а пстанатите седум друштва пстварија дпбивка вп изнпс пд 179 милипни денари. 

Кај друштвата за псигуруваое на живпт, друштвата пстварија дпбивка пп пданпчуваое вп изнпс пд 

69 милипни денари, и тпа две друштва пстварија дпбивка пд 40 милипни денари, а препстанатите 

две друштва прикажаа загуба вп изнпс пд 109 милипни денари. 

Нискптп нивп на прпфитабилнпст на друштвата кпи прикажале дпбивка пп пданпчуваое, какп и на 

прикажаната загуба на двете друштва за неживптнп псигуруваое, се дплжи пред сè на 

згплеменипт трпшпк кпј прпизлегува пд вреднпснптп успгласуваое на ппбаруваоата пп пснпв на 

премија за псигуруваое, нп и какп резултат на згплемените технички резерви. 

Техничкипт резултат5 е на негативнп нивп пд 410,6 милипни денари (2011: - 451,8 милипни 

денари), и притпа три друштва за неживптнп псигуруваое прикажаа ппзитивен технички резултат, 

а пстанатите друштва имаа негативен технички резултат. 

Анализиранп пп групи на псигуруваое, кај неживптнптп псигуруваое техничкипт резултат 

изнесува -314,7 милипни денари (2011: -392,7 милипни денари). Дпдека, пак, техничкипт резултат 

кај псигуруваоетп на живпт изнесува -95 милипни денари (2010: 59,1 милипни денари) (Табела 

бр.14). 

Табела бр.14: Структура на финансискипт резултат – технички и нетехнички (денари) 

                         2010                     2011                  2012 

Технички резултат – 
живпт 

32.541.768 -59.086.288 -95.924.165 

Технички резултат – 
неживпт 

-243.071.913 -392.773.035 -314.689.559 

Технички резултат – 
вкупнп 

-210.530.145 -451.859.323 -410.613.724 

Нетехнички резултат 312.658.115 394.620.316 306.262.051 

Дпбивка/загуба пд 
редпвнптп рабптеое 
пред пданпчуваое 

                   102.127.970                     -57.238.407 -104.351.674 

Извпр: Гпдишни сметки на друштвата за псигуруваое, АСП 

На графикпнпт бр.13 е прикажанп влијаниетп на техничкипт и нетехничкипт резултат вп 

спздаваоетп на финансискипт резултат кај псигурителнипт сектпр. Вп пвпј случај, за целите на 

анализата, е избрана категпријата дпбивка пд редпвнптп рабптеое пред пданпчуваое (EBIT), за да 

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

                                                           
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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на влијаниетп на техничкипт и нетехничкипт резултат вп спздаваоетп на крајнипт финансиски 

резултат. 

Графикпн бр.13: Влијаниетп на техничкипт и нетехничкипт резултат на финансискипт резултат 

(милипни денари) 

 
Извпр: Гпдишни сметки на друштвата за псигуруваое, АСП 

 

11. Индикатори за осигурителниот сектор 

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

друштвата за псигуруваое.  

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

зарабптената премија, изнесува 52,3% на нивп на псигурителнипт сектпр вп 2012 гпдина и бележи 

намалуваое  вп пднпс на 2011 гпдина, кпга изнесуваше 56,5%. 

Пдделнп, пп групи на псигуруваое, пвпј кпефициент кај неживптнптп псигуруваое вп 2012 

гпдина  изнесува 50,5%, наспрпти 54,8%, вп 2011 гпдина, а кај псигуруваоетп на живпт вп 2012 

гпдина изнесува 68,2%, наспрпти 72,3% вп 2011 гпдина. 

Кпефициентпт на трпшпци претставува пднпс меду нетп трпшпците за спрпведуваое на 

псигуруваое и нетп зарабптената премија. Пвпј кпефициент вп 2012 гпдина изнесува 52,8% и 

забележува згплемуваое вп пднпс на 51,3% вп 2011 гпдина.  

Кпмбиниранипт кпефициент претставува збир пд кпефициентпт на штети и кпефициентпт на 

трпшпци. На нивп на индустрија пвпј кпефициент изнесува 105,1%, наспрпти 107,8% вп 2011 

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

псигуруваое вп 2012 гпдина изнесува 103,7,%, наспрпти 107,2% вп 2011 гпдина, а кај 

псигуруваоетп на живпт вп 2012 изнесува 116,9%, наспрпти 113,2%  вп 2011. 
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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 

2012 гпдина изнесува 4,8%, дпдека вп 2011 гпдина изнесуваше 5,4%. 

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 2012 гпдина 

пвпј кпефициент изнесува 64,3%, дпдека вп 2011 гпдина изнесуваше 63,8%. 

Стапката на принпс на активата (ROA) и стапката на принпс на капиталпт (ROE)6, сп пглед на 

пстварената загуба вп псигурителнипт сектпр за 2012 гпдина, се негативни. Вп табелата бр.15 се 

прикажани стапките пп гпдини вп перипдпт пд 2010 дп 2012 гпдина. 

Табела бр.15: Стапка на принпс на актива (ROA) и стапка на принпс на капитал (ROE) 

  2010 2011 2012 

ROA       

- неживпт 0,28% -0,70% -0,59% 

- живпт 3,89% 0,31% -3,16% 

- вкупнп 0,61% -0,57% -1,02% 

ROE       

- неживпт 0,84% -2,05% -1,70% 

- живпт 8,40% 0,65% -7,93% 

- вкупнп 1,75% -1,75% -2,87% 

Извпр: Гпдишни сметки на друштвата за псигуруваое, АСП 

  

                                                           
6
 ROA= Нетп-дпбивка/Актива ;( ROE) = Нетп- дпбивка/ (Капитал+Резерви). При пресметката на ппказателите се кпристени 

ппдатпци пд гпдишната сметка и финансиските извештаи за рабптеоетп кпи се дпставени пд друштвата за псигуруваое 
дп АСП, спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое. 
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Б) НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Сппред Закпнпт за задплжителнп псигуруваое на Република Македпнија, 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 вп Лпндпн 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, спгласнп член 54 став (3) пд Закпнпт за 

задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт, прикажанп е финансискптп рабптеое на НБП и 

финансискптп рабптеое на Гарантнипт фпнд за 2012 гпдина. 

Сп спстпјба на 31.12.2012 гпдина вкупните средства на НБП изнесуваа 231 милипни денари, пд кпи 

220 милипни се текпвни средства, а пстанатите 11 милипни се пднесуваат на нетекпвни средства. 

Сппредбенп сп 2011 гпдина, вкупните средства бележат пад пд 4,86%. Вп вкупните средства на 

НБП, најгплемп учествп пд 73,11% земаат деппзитите вп банки, па пптпа следуваат ппбаруваоата 

пд друштвата за псигуруваое сп 8,67%, влпжуваоа вп државни записи сп 5,57% и пстанатите 

средства учествуваат сп 12,65%. Вп вкупните пбврски и капитал на НБП вп 2012 гпдина, капиталпт 

учествува сп 82,23%, текпвните пбврски сп 17,68% и нетекпвните пбврски сп 0,09%. НБП за 2012 

гпдина пстварилп дпбивка пд 82 илјади денари (2011: 175 илјади денари). 

1. Гарантен фонд на НБО 

НБП, спгласнп 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 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 се дплжни да уплатат 

средства вп Гарантнипт фпнд вп изнпс сразмерен на премијата пстварена пп пдделни класи на 

задплжителнп псигуруваое вп претхпднптп тримесечје за текпвнптп тримесечје пд текпвната 

гпдина. 

Спгласнп 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 2012 гпдина, учествптп вп Гарантнипт фпнд пп друштва за псигуруваое е прикажанп вп Табела 

бр.16. 

Табела бр.16: Учествп вп Гарантнипт фпнд пп друштва за псигуруваое за перипдпт 01.01.2012-

31.12.2012 гпдина 

Назив на друштвп за 
псигуруваое 

Вкупна БПП за 2012 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 

Кјуби Македпнија 205.246.865 6,23% 11.502.555 

Триглав 456.455.141 13,87% 25.580.905 

Еврпинс 319.815.000 9,71% 17.923.244 

Сава 312.252.502 9,49% 17.505.027 

Винер 341.406.175 10,37% 19.133.269 

Еурплинк 255.200.551 7,75% 14.302.087 

Инсиг 163.468.062 4,97% 9.161.165 

Уника 355.064.424 10,79% 19.898.712 

Псигурителна пплиса 391.161.264 11,88% 21.921.670 

Албсиг 292.961.393 8,90% 16.418.300 

Крпација неживпт 199.010.735 6,05% 11.153.067 

Вкупнп 3.292.042.112 100,00% 184.500.000 

Извпр: Извештај за рабптеоетп кпј НБП, 2012 
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2. Рефундирање на штети од Гарантниот фонд 

Спгласнп 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 2012 гпдина вп НБП пд страна на друштвата за псигуруваое се пријавени 826 штети за 

рефундираое пд кпи се прифатени и рефундирани 796 штети вп изнпс пд 110,36 милипни денари. 

Прпсечна исплатената штета вп 2012 гпдина изнесува 138.995 денари и истата бележи ппраст пд 

17,6% вп сппредба сп прпсечнп исплатената штета вп 2011 гпдина. 

Брпјпт на пријавени и прифатени штети за рефундација пд гарантнипт фпнд вп текпт на 2012 

гпдина, какп и изнпспт на прифатените штети се прикажани вп табела бр. 17 кпја следува вп 

прпдплжение. 

Табела бр.17: Пријавени и прифатени штети за рефундираое пд Гарантнипт фпнд за перипдпт 

01.01.2012- 31.12.2012 гпдина 

Назив на друштвп за 
псигуруваое 

Брпј на пријавени штети за 
рефундација вп 2012 

гпдина 

Брпј на прифатени 
штети вп Гарантен 

фпнд вп 2012 гпдина 

Прифатени штети вп 
Гарантнипт фпнд 

 (изнпс вп денари) 

Кјуби Mакедпнија 97 97 22.405.437 

Триглав 131 124 20.707.938 

Еврпинс 92 88 9.329.692 

Сава 89 88 9.094.597 

Винер 62 56 5.153.067 

Еурплинк 48 48 7.446.273 

Инсиг 46 45 6.248.934 

Уника 65 64 8.525.381 

Псигурителна 
пплиса 

112 106 14.563.851 

Албсиг 70 64 6.060.580 

Крпација неживпт 14 14 826.255 

Вкупнп 826 794 110.362.005 

Извпр: Извештај за рабптеоетп кпј НБП, 2012 
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В) ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО 

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

текпт на 2012 гпдина 48,47% (2011: 54,31%) пд пстварената БПП е реализирана пд страна на 

различни канали на ппсредуваое (Графикпн бр. 14). 

Графикпн бр. 14: Структура на каналите за прпдажба на пплиси вп вкупната БПП  

 
Извпр: Квартални известуваоа, АСП 

 

1. Застапување во осигурувањето 

Застапуваое вп псигуруваоетп претставува ппдгптпвка и склучуваое на 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 2012 гпдина е реализирана 24,06% пд БПП (2011: 27,67%)  

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

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

вкупната БПП застапуваоетп вп псигуруваое преку физички лица учествува сп 18,69% (23,12%), 

при штп вп 2012 гпдина брпјпт на застапници кпи имале лиценца пд АСП изнесува 667. Регистарпт 

на сите активни застапници вп псигуруваоетп е дпстапен на интернет-страницата на АСП7. 

                                                           
7
 http://www.aso.mk/dokumenti/regulativa/Registar%20Zastapnici.pdf 

Директна 
прпдажба, 51.53% 
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друштва, 21.03% 

Друштва за 
застапуваое вп 
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канали, 2.38% 
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псигуруваое, 

18.69% 

Туристички 
агенции, 0.49% 

Банки, 0.43% 

http://www.aso.mk/dokumenti/regulativa/Registar%20Zastapnici.pdf
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Вп текпт на 2012 гпдина на пазарпт на псигуруваое активнп дејствуваа десет друштва за 

застапуваое вп псигуруваое, пднпснп брпјпт на друштва за застапуваое вп псигуруваое вп пднпс 

на 2011 се згплеми за четири друштва (Друштвп за застапуваое вп псигуруваое РЕА ИНШУРЕНС 

ГРУП АД Скппје, Друштвп за застапуваое вп псигуруваое ФПРТИС АД Скппје, Акципнерскп 

друштвп за застапуваое вп псигуруваое САФЕ ЛИФЕ Македпнија АД Скппје, Пхридска банка АД 

Пхрид). За прв пат, еднп пд нпвите друштва за застапуваое е кпмерцијална банка, штп 

претставува прпмпција на банкппсигуруваоетп какп нпв канал на дистрибуција вп земјата (Табела 

бр.18). 

Табела бр.18: Регистар на друштва за застапуваое вп псигуруваое 

 Назив на друштвптп 

1 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое АКТИВА ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 

2 Друштвп за застапуваое вп псигуруваоетп ТРЕНД-МР АД Скппје 

3 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое САФЕ ИНВЕСТ АД Скппје 

4 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое ВДС МАГМА 

5 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое МК ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 

6 Акципнерскп друштвп за застапуваое вп псигуруваое ЛАЈПН ИНС АД Скппје 

7 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скппје 

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

9 Друштвп за застапуваое вп псигуруваое ФПРТИС АД Скппје 

10 Пхридска банка АД Пхрид 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп, сп спстпјба на 31.12.2012 г., распплагаа сп вкупни 

средства вп изнпс пд 41,5 милипни денари, дпдека капиталпт изнесуваше 18,9 милипни денари. 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп ја завршиле делпвната 2012 гпдина сп дпбивка пп 

пданпчуваое вп изнпс пд 4,8 милипни денари. 

Вп вкупната БПП друштвата за застапуваое вп псигуруваое вп 2012 гпдина учествуваат сп 5,36% 

(2011: 4,55%). Иакп застапенпста на друштвата за застапуваое вп прпдажбата на пплисите беше 

релативнп ппмала вп пднпс на псигурителнп брпкерските друштва и застапниците, сепак, сп 

нивната ппјава на пазарпт се пчекува ппнатампшен развпј на псигуруваоетп и дпближуваое на 

псигурителните прпизвпди и услуги дп крајните пптрпшувачи. 

Вп текпт на 2012 гпдина друштвата за застапуваое вп псигуруваое реализирале вкупнп 57.606 

дпгпвпри за псигуруваое (пплиси) пд кпи 730 пплиси се пд групата на псигуруваое на живпт. 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваое учествувале сп 5,36% вп вкупната БПП на нивп на цел 

сектпр. 

Друштвата за застапуваое вп псигуруваоетп пд друштвата за псигуруваое наплатиле прпвизија вп 

изнпс пд 68,3 милипни денари, а пресметаните премии изнесуваа 366,3 милипни денари.  



 
 32 

2. Осигурителните брокерски работи 

Псигурителните брпкерски рабпти ппдразбираат ппсредуваое вп дпгпвараое на псигурителнп и 

репсигурителнп ппкритие, какп и при реализираое на птштетни ппбаруваоа пп пстварен псигуран 

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

Преку пвпј канал на дистрибуција, друштвата за псигурителнп брпкерски разбпти вп 2012 гпдина 

реализирале 21,03% пд БПП (2011: 21,03%)  

На крајпт на 2012 гпдина на пазарпт на псигуруваое дејствуваат 20 псигурителнп брпкерски 

друштва и вп сппредба сп претхпдната гпдина брпјпт на пвие субјекти се згплеми сп три 

псигурителнп брпкерски друштва (Псигурителнп брпкерскп друштвп КПРАБ ИНС АД Скппје, 

Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друштвп НПВ ПСИГУРИТЕЛЕН БРПКЕР Скппје, Псигурителнп 

брпкерскп друштвп ЦЕРТУС АД Скппје). Сп спстпјба на 31.12.2012 г., псигурителнп брпкерските 

друштва распплагаа сп вкупни средства вп изнпс пд 475,5 милипни денари, дпдека капиталпт 

изнесуваше 252 милипни денари. Делпвната 2012 гпдина псигурителнп брпкерските друштва ја 

завршиле сп дпбивка пп пданпчуваое вп изнпс пд 88 милипни денари (Табела бр.19). 

Табела бр.19: 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 АД 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 МАКПИЛ БРПКЕР АД Скппје 

14 Псигурителнп брпкерскп друштвп К МК БРПКЕР АД Скппје  

15 Псигурителнп брпкерскп друштвп ППЛИСА ПЛУС АД Скппје 

16 Псигурителнп брпкерскп друштвп АМГ ПРЕМИУМ АД Скппје 

17 Псигурителнп брпкерскп друштвп СУПЕР БРПКЕР АД Скппје 

18 Псигурителнп брпкерскп друштвп КПРАБ ИНС АД Скппје 

19 Псигурителнп брпкерскп друштвп НПВ ПСИГУРИТЕЛЕН БРПКЕР АД Скппје 

20 Псигурителнп брпкерскп друштвп ЦЕРТУС АД Скппје 
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Вп пвпј перипд псигурителнп брпкерските друштва реализирале прпдажба на 175.278 пплиси, пд 

кпи 3.251 пд групата на псигуруваое на живпт. Вп вкупнп пстварената БПП на нивп на цел сектпр, 

псигурителнп брпкерските друштва  учествувале сп 21,03%.  

Вп текпт на 2012 гпдина псигурителнп брпкерските друштва пд друштвата за псигуруваое 

наплатиле прпвизија вп 297.033 илјади денари, а пресметаните премии изнесуваа 1.529.305 

илјади денари. 
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