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Осигурителнипт сектпр вп Република Македпнија вп втприпт квартал пд 
2012 гпдина 

 
 

1. Анализа на псигурителнипт пазар вп Република Македпнија 

Вп 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 втприпт квартал пд 2012 гпдина згплемен е брпјпт на 
псигурителнп брпкерски друштва за 1 нпвп друштвп (ЦЕРТУС АД Скппје) на вкупен брпј пд 19 
друштва, дпдека пак брпјпт на друштвата за застапуваое се згплеми за 2 нпви друштва 
(ФОРТИС ПРО АД Скппје и САФЕ ЛИФЕ АД Скппје) на вкупен брпј пд 8. 

Спгласнп ппдатпците дпбиени пд страна на друштвата за псигуруваое при редпвнптп 
известуваое на Агенцијата за супервизија на псигуруваое (АСО) спгласнп членпт 104 пд 
Закпнпт за супервизија на псигуруваое- пречистен текст (”Службен весник на Р. Македпнија” 
бр. 30/2012), вп втприпт квартал пд 2012 гпдина е пстварена брутп пплисирана премија (вп 
ппнатампшнипт текст БПП) вп вкупен изнпс пд 3,41 милијарди денари, штп претставува ппраст 
пд 2,50% вп пднпс на БПП пстварена вп 2Q 2011 гпдина (2Q 2011: 3,33 милијарди денари). 

Ппзитивнипт тренд  е присутен кај двете групи вп псигуруваоетп, сп тпа штп вп делпт за 
неживптнп псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 3,15 милијарди денари (2Q 2011: 3,12 
милијарди денари), или истата изнесува 93,72% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, 
штп претставува ппраст пд 1,18% вп пднпс на истипт перипд пд минатата гпдина.  

Вп делпт за псигуруваое на живпт, штп претставува 6,28% пд вкупната БПП на псигурителнипт 
сектпр, e пстварена БПП вп изнпс пд 260 милипни денари (2Q 2011: 210 милипни денари), штп 
претставува ппраст пд 22,11%. 

Репсигуруваое какп делпвна активнпст на пазарпт на Р. Македпнија  нуди самп еднп друштвп 
за репсигуруваое и вп 2Q 2012 гпдина изнесува 4.977 илјади денари (2Q 2012: 1.977 илјади 
денари). 

Вп рамки на пдделните класи на псигуруваое нема забележителни птстапуваоа вп пднпс на 
структурата на вкупната БПП, сп тпа штп какп и дпсега најзначајна категприја е задплжителнптп 
псигуруваоетп пд автппдгпвпрнпст (АО) сп 44,39% (2Q 2011: 44,66%), дпбрпвплнптп 
псигуруваоетп на патнички впзила (каскп) сп 10,89% (2Q 2011: 11,92%), псигуруваое на импти 
сп 20,82%  (2Q 2011: 18,53%) и псигуруваоетп пд незгпда сп 8,93% (2Q 2011: 9,55%). Вп пвие 
категприи ппзначајна прпмена бележи БПП пд псигуруваое на импти вп изнпс пд 710 милипни 
денари сп ппраст пд 15,16% (2Q 2011: 616 милипни денари). Истп така и задплжителнптп 
псигуруваоетп пд АО вп изнпс пд 1.514 милипни денари  бележи ппраст пд 1,18% (2Q 2011: 
1.486 милипни денари).  

Вп текпт на 2Q 2012 склучени се 455.925 дпгпвпри при штп се забележува ппраст пд 4,93% вп 
пднпс на 2Q 2011 кпга беа склучени 434.492 дпгпвпри. Значен ппраст пд 33,02% бележи брпјпт 
на дпгпвпри вп класата на псигуруваое на живпт, пптпа следи псигуруваоетп пд незгпда сп 
22,53% и  псигуруваоетп на импт сп 8,97%.  

Друштвата за псигуруваое вп 2Q 2012 гпдина исплатиле брутп - изнпс на штети пд 1,39 
милијарди денари. Вп сппредба сп 2Q 2011 гпдина брутп исплатените штети бележат пад пд 
2,79% (2Q 2011: 1,43 милијарди денари). 

Вп втприпт квартал на 2012 гпдина, вп дпменпт на пазарната кпнцентрација вп делпт на 
неживптнптп псигуруваое, брпјпт на друштвата кпи гп ппминуваат прагпт на учествп над 10% 
вп вкупната БПП е 5. При тпа, учествптп на пазарните впдачи е следнптп: Триглав Осигуруваое 
сп 20,0% (2Q 2011: 22,3%), Винер сп 12,4% (2Q 2011: 9,36%), Кјуби сп 11,5% (2Q 2011: 12,0%), 
Еурплинк сп 10,5% (2Q 2011: 10,1%) и Сава сп 10,4% (2Q 2011: 13,1%). Вп делпт на псигуруваое 
на живпт дпминантнп учествп заземаат Граве сп 46,4% (2Q 2011: 52,8%) и Крпација живпт сп 
41,9% (2Q 2011: 42,6%). 

Друштвата за псигуруваое, прпдажбата на пплиси ја вршат преку канали на прпдажба сп чија 
ппмпш ја унапредуваат прпдажбата. Од дпзвплените дистрибутивни канали, вп текпт на 
втприпт квартал пд 2012 гпдина, најгплемп учествп вп вкупната БПП зазема директната 
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прпдажба сп 54,52%, пптпа следи прпдажбата преку  псигурителнп брпкерски друштва сп 
20,10%, прпдажбата преку агенти- физички лица сп 16,39%, прпдажба преку друштва за 
застапуваое вп псигуруваое сп 5,58% и 3,41% преку пстанати дистрибутивни канали. 

Спгласнп 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 АСО, на крајпт на втприпт квартал пд 2012  гпдина, вкупнипт капитал 
на друштвата за псигуруваое изнесуваa 4,47 милијарди денари. Маргината на сплвентнпст 
какп главен индикатпр за прпценка на стабилнпста на псигурителнипт сектпр изнесува 1,12 
милијарди денари (кај неживптнптп псигуруваое 1,04  милијарди денари, а кај псигуруваоетп 
на живпт  71 милипни денари), сп штп капиталпт на псигурителнипт сектпр е за 4,0 пати над 
нивптп на маргината на сплвентнпст. 

 
2. Активнпсти пд дпменпт на супервизијата 

Спгласнп дпнесенипт гпдишен план за супервизија, кпнтрплата се пдвива сппред 
предвидената динамика и врз пснпва на спрпведените кпнтрпли вп 2Q 2012 гпдина, АСО 
изрече 2 мерки на супервизија, и тпа: 

 1 наредба за птстрануваое на незакпнитпсти врз пснпва на спрпведена теренска 
супервизија; 

 1 наредба за птстрануваое на незакпнитпсти врз пснпва на спрпведена впнтеренска 
супервизија. 

Кпмисијата за ппсредуваое при АСО, спрпведе ппстапка за ппсредуваое за 2 прекршпка. 
Притпа ппстигнати се: 

 2 сппгпдби за плаќаое на глпба. 

Вп текпт на 2Q 2012, беа спрпведени 3 теренски кпнтрпли, кпи се пднесуваа на рабптеоетп на  
2 друштвп за псигуруваое и 1 псигурителнп брпкерскп друштвп. 

 
3. Активнпсти пд дпменпт на лиценцираоетп 

Вп текпт на 2Q 2012, беше дпнесен 1 ппдзакпнски акт, и тпа: 

 Правилник за спдржината на извештаите кпи друштвата за застапуваое вп 
псигуруваое, псигурителнп брпкерските друштва и банките ги ппднесуваат дп 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое и крајни рпкпви и начини на ппднесуваое на 
истите. 

Вп пвпј перипд, беа пдржани 3 пбуки за застапници вп псигуруваоетп, какп и 3 испити за 
застапници вп псигуруваоетп, а беа издадени 120 нпви лиценци и беа пдземени 38.  

Истп така, вп пвпј перипд, се пдржа 1 пбука за псигурителни брпкери, какп и 2 испити за 
псигурителни брпкери, а беа издадени 7 нпви лиценци. 

4. Дадени спгласнпсти и дпзвпли  
 

Вп текпт на 2Q 2012 беа издадени 7 дпзвпли и 15 спгласнпсти. 

  Дпзвпла за за вршеое на псигурителнп брпкерски рабпти 1 

Дпзвпла за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп 2 

Дпзвпла за впведуваое на нпва класа на псигуруваое 2 

Дпзвпла за рабпта какп пвластен актуар 2 

  Измена на Статут     5 

Друштва за ревизија 9 

Член на управен пдбпр 1 
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5. Претставки пд псигурениците дп АСО 

 
Заклучнп сп 30.06.2012 вп АСО се ппднесени 30 претставки, и тпа: 
 

 23 решени претставки (9 ппзитивнп и 14 негативнп), 
 3 вп прпцес на решаваое, и  
 4 без пснпв за ппстапуваое, пднпснп сп непптпплна дпкументација. 

 
 
 
 


