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1. ВОВЕД 
 

Агенцијата за супервизија на псигуруваое на Р. Македпнија (вп ппнатампщнипт текст „АСП“) е 

сампстпјнп и независнп регулатпрнп телп на пазарпт на псигуруваое кпе врщи 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 защтита на правата и интересите на 

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

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

друщтва за псигуруваое, пднпснп истите пазарни ушесници какп и вп 2009 гпдина, пд кпи 11 

друщтва врщат рабпти на неживптнп псигуруваое, а 2 друщтва врщат рабпти на псигуруваое на 

живпт. Кпн крајпт на декември 2010 дпзвпла за врщеое рабпти на псигуруваое на живпт дпбива 

нпвипт ушесник „ВИНЕР Лајф-Виена Инщуренс Груп“ Скппје. Вп текпт на 2010 гпдина е згплемен 

брпјпт на псигурителнп брпкерски друщтва за 2 нпви друщтва („МАКПИЛ БРПКЕР“ и „К МК 

БРПКЕР“) и вкупнипт брпј на псигурителнп брпкерски друщтва изнесува 14. Вп делпт на 

застапуваое брпјпт на друщтвата за застапуваое се згплемува за 1 нпвп друщтвп („МК 

ПСИГУРУВАОЕ“) вп пднпс на 2009 гпдина и вкупнипт брпј изнесува 6. 

На пазарпт на псигуруваое вп Македпнија вп 2010 гпдина се забележува ппраст на брутп 

пплисираната премија (вп ппнатампщнипт текст „БПП“) пд 4,83% вп пднпс на претхпдната гпдина, 

при истпвременп згплемуваое на брпјпт на склушени дпгпвпри за 8,04%. Тпа се дплжи, пред сè, на 

ппрастпт на БПП кај задплжителнптп псигуруваоетп пд автпмпбилска пдгпвпрнпст (АП) кпј 

изнесува 8,9%, какп и кај имптнптп псигуруваое каде се забележува ппраст на БПП пд 7,4%. Истп 

така, се задржува двпцифренипт ппраст на БПП пд 17,8% вп групата на псигуруваое на живпт. 

Вп 2010 гпдина, псигурителнипт сектпр пствари дпбивка вп изнпс пд 75 милипни денари. Притпа, 

вп сегментпт на псигуруваое на живпт е пстварена дпбивка вп изнпс пд 43,2 милипни денари, а вп 

сегментпт на неживптнп псигуруваое е пстварена дпбивка пд 31,8 милипни денари. 

Вп дпменпт на регулативата, вп 2010 гпдина е изврщена една измена на Закпнпт за супервизија на 

псигуруваое1 и се дпнесени 12 ппдзакпнски акти щтп гп регулираат рабптеоетп на субјектите пд 

псигурителнипт сектпр. Пд друга страна, не ппстпјат други ппзнашајни прпмени вп регулативата 

(прпмени на данпци, данпшни плеснуваоа и сл.) кпи индиректнп би се пдразиле на делпвнипт 

успех на субјектите, щтп знаши дека сите пазарни ушесници на псигурителнипт пазар вп Р. 

Македпнија ја изврщуваат свпјата дејнпст вп преппзнатлив амбиент. 

                                                           
1
 Закпн за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Службен весник на Република 

Македпнија” брпј 67/2010) 
 



3 
 

2. ЗАКОНСКА РАМКА 
 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое и Закпнпт за задплжителнп псигуруваое вп сппбраќајпт се 

пснпвна закпнска рамка кпја ги регулира услпвите и нашинпт на врщеое рабпти на псигуруваое и 

репсигуруваое, нашинпт и услпвите на врщеое рабпти на ппсредуваое вп псигуруваоетп и 

спрпведуваоетп супервизија врз рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое, псигурителнп 

брпкерските друщтва и друщтвата за застапуваое вп псигуруваое.  Дппплнителна закпнска рамка 

претставува Закпнпт за пблигаципни пднпси вп делпт щтп се пднесува на дпгпвприте за 

псигуруваое  и Закпнпт за тргпвски друщтва. 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое, усвпен вп април 2002 гпдина, ги вградува принципите и 

стандардите за псигуруваое на Медунарпдната аспцијација на псигурителни супервизпри (IAIS), 

какп и директивите за псигуруваое на ЕУ. Спгласнп Закпнпт, друщтвп за псигуруваое мпже да се 

пснпва единственп какп акципнерскп друщтвп сп седищте вп Република Македпнија. За пснпваое 

и рабпта, друщтвптп за псигуруваое мпже да дпбие дпзвпла кпја се пднесува на една пд двете 

групи на псигуруваое, и тпа псигуруваое на живпт или неживптнп псигуруваое. Друщтвп за 

псигуруваое ппд еднакви услпви мпже да пснпваат дпмащни и странски физишки и правни лица. 

Вп Закпнпт се вметнати пдредби наспшени кпн впсппставуваое стриктни правила за управуваое 

сп ризик на друщтвата за псигуруваое. 

Вп јуни 2007 гпдина се усвпи Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за супервизија на 

псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” брпј 79/2007) шија пснпвна цел е 

ппнатампщнп успгласуваое сп закпнпдавствптп на ЕУ вп пбласта на псигуруваоетп и целпснп 

усвпјуваое на медунарпдните принципи и стандарди за ефикасна супервизија, пспбенп вп делпт 

на јакнеое на независнпста на супервизпрскипт прган, зајакнуваое на критериумите за 

квалификуванпст на акципнерите и меначерите вп друщтва за псигуруваое, какп и јакнеое на 

превентивните и кпрективните мерки на супервизија. Сп Закпнпт се изврщи и ппнатампщнп 

успгласуваое вп делпт на јакнеое на сплвентнпста на друщтвата за псигуруваое, какп и 

успгласуваое сп директивите кпи се пднесуваат на ппсредуваоетп и застапуваоетп вп 

псигуруваоетп. 

Вп 2009 гпдина Закпнпт претрпе прпмена сп Пдлуката на Уставнипт суд на Р. Македпнија за 

укинуваое на шленпт 134-л, кпј целпснп гп забрануваще врщеоетп активнпсти ппврзани сп 

псигуруваоетп вп станиците за технишки преглед. Сп пваа прпмена се пвпзмпжи станиците за 

технишки преглед  да бидат прпдажнп местп, при щтп какп прпдаваши на псигурителни прпизвпди 

мпжат да бидат субјекти на кпищтп закпнпт им дава мпжнпст. 

Вп 2010 гпдина дпнесен е Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за супервизија на 

псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” брпј 67/2010). Пришините за измените 

прпизлегуваат пд пптребата за успгласуваое на ппстпјнипт Закпн за супервизија на псигуруваое 

сп Кривишнипт закпник („Службен весник на Република Македпнија” брпј 37/1996, 80/1999, 

4/2002, 43/2003, 19/2004, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008 и 114/2009), какп и впведуваое на 

пдредби за друщтвата за псигуруваое за бпрба прптив переоетп на пари и финансираоетп на 

терпризам. 
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Задплжителнптп псигуруваое вп сппбраќајпт е регулиранп сп Закпнпт за задплжителнп 

псигуруваое вп сппбраќајпт, кпј предвидува ппгплема защтита на интересите на пщтетените 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 щтети пд 

страна на друщтвата за псигуруваое, утврдуваое на правптп на ппсредуваое (медијација), 

стриктнп регулираое на надлежнпстите на Гарантнипт фпнд, прпмена на нашинпт на  утврдуваое 

на тарифите на премии преку фпрмираое Кпмисија за псигуруваое пд автпмпбилска пдгпвпрнпст, 

какп и плеснуваое на прекугранишнптп даваое псигурителни услуги преку впсппставуваое на т.н. 

пвластен претставник за щтети и впсппставуваое Служба за надпмест на щтети (ппследните две 

рещенија ќе се актуелизираат вп мпментпт на стапуваое на Република Македпнија вп Еврппската 

Унија). 

3. ПАЗАР НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА 
 

A) А) ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Вп ппшетпкпт на 2010 гпдина на псигурителнипт пазар вп Р. Македпнија функципнираа 13 друщтва 

за псигуруваое, пд кпи 2 друщтва за псигуруваое рабптат на псигуруваое на живпт, дпдека 

пстанатите 11 врщат рабпти на неживптнп псигуруваое. Самп еднп друщтвп ппкрај рабптите на 

неживптнп псигуруваое има дпзвпла да врщи и рабпти на репсигуруваое. Нпвптп друщтвп за 

псигуруваое на живпт (АД за псигуруваое „ВИНЕР Лајф-Виена Инщуренс Груп“ Скппје), кпе дпбива 

дпзвпла за рабпта вп 2010 гпдина, ја заппшнува делпвната активнпст вп 2011 гпдина. 

Табела бр.1: Регистар на друщтвата за псигуруваое  
 

 
Назив на друштвп 

Група на 
псигуруваое 

1 АД за псигуруваое и репсигуруваое КЈУБИ МАКЕДПНИЈА Скппје2 

Неживптнп 
псигуруваое 

2 АД за псигуруваое ВАРДАР Скппје 

3 АД за псигуруваое САВА ТАБАК Скппје 

4 АД за псигуруваое ЕВРПИНС Скппје 

5 АД за псигуруваое ВИНЕР – Виена Инщуренс Груп Скппје 

6 АД за псигуруваое ЕУРПЛИНК Скппје 

7 Друщтвп за псигуруваое ИНСИГ - МАКЕДПНИЈА АД Скппје 

8 АД за псигуруваое УНИКА Скппје 

9 Наципнална групација за псигуруваое ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА АД 
СКППЈЕ 

10 Друщтвп за псигуруваое АЛБСИГ АД Скппје 

                                                           
2
 Пд 2004 гпдина друщтвптп не склушува нпви дпгпвпри за псигуруваое на живпт и врщи сервисираое на 

претхпднп склушените дпгпвпри за псигуруваое на живпт.   
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11 Друщтвп за псигуруваое КРПАЦИА ПСИГУРУВАОЕ- НЕЖИВПТ Скппје 

12 АД за псигуруваое на живпт КРПАЦИА ПСИГУРУВАОЕ Скппје 
Живптнп 

псигуруваое 
13 АД за псигуруваое на живпт ГРАВЕ Скппје 

14 АД за псигуруваое ВИНЕР Лајф-Виена Инщуренс Груп Скппје 

 

1. Сопственичка структура 

Вп текпт на 2010 гпдина не дпада дп прпмена вп структурата на сппственпста на друщтвата за 

псигуруваое. Друщтвата за псигуруваое се вп дпминантна сппственпст на странски инвеститпри, и 

тпа изнесува 80,8% пд вкупната сппственпст, дпдека. пак, самп еднп друщтвп за псигуруваое е вп 

целпсна сппственпст на дпмащни инвеститпри. Пд странските инвеститпри, дпминираат 

странските правни лица сп 80,6% вп пднпс на вкупната сппственпст. Тие се делумнп или целпснп 

присутни вп 12 пд вкупнп 13 друщтва за псигуруваое на пазарпт. Притпа, 11 друщтва за 

псигуруваое се вп дпминантна сппственпст на странски псигурителни групации сп ушествп пд 

74,9%. Трендпт на влез на странскипт капитал вп псигурителнипт сектпр придпнесува за 

засилуваое на кпнкуренцијата, впведуваое нпви прпизвпди, унапредуваое на знаеоетп вп делпт 

на управуваоетп сп ризици, навременп и редпвнп сервисираое на щтетите и впдеое ефикасна 

пплитика на управуваое сп средствата и извприте на средства. 

На графикпнпт бр.1 е прикажан преглед на сппственишката структура на друщтвата за псигуруваое 

на 31.12.2010 гпдина. 

Графикпн бр.1: Сппственишка структура на друщтвата за псигуруваое 
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2. Степен на развиеност 

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

степенпт на густина и степен на пенетрација 3. Ппдатпците за нивптп на пенетрација на 

псигуруваоетп вп 2010 гпдина ппкажуваат дека вкупната БПП вп земјата ушествува сп 1,53% вп 

БДП, дпдека степенпт на густина изнесува 3.154 денари пп жител, щтп е на нивптп на српдни групи 

земји вп регипнпт. Прпмените на пвие вреднпсти се прикажани на графикпнпт бр.2. 

Графикпн бр.2: Ппказатели на развпј на пазарпт на псигуруваое 

 

Релативнп виспката пазарна кпнцентрација е ущте една пд пснпвните карактеристики на 

псигурителнипт сектпр вп Македпнија, и ппкрај трендпт на нејзинптп ппадаое. Херфиндал 

индекспт4, пресметан преку БПП е вп рамките на прифатливптп нивп на кпнцентрација, пднпснп 

изнесува 1.237,59 истп какп и вп 2009 гпдина. Слишен тренд ппкажува мереоетп на индекспт 

преку активата на друщтвата за псигуруваое, кпј се намали пд 1489,71 за 2009 гпдина, на 1319,63 

за 2010 гпдина. 

Пд перспектива на разлишните групи на псигуруваоа, ппсебнп виспка кпнцентрација е присутна 

кај псигуруваоетп на живпт и репсигуруваоетп, ппради малипт брпј друщтва вп пвпј дпмен. Кај 

неживптнптп псигуруваое е присутнп ппстпјанп намалуваое на кпнцентрацијата вп умерена 

                                                           
3
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 дпмащнипт прпизвпд. 
4
Херфиндал-индекспт се пресметува сппред фпрмулата: 

 
каде щтп S е ушествп на секпе друщтвп за псигуруваое вп вкупната актива (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. 
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фпрма, щтп ппкажува и мереоетп преку Херфиндал индекспт (пп БПП) кпе вп 2010 гпдина 

изнесува 1249,90 (2009: 1355,66), а кај активата изнесува 1576,05 (2009: 1742,24). Вп истп време, 

ппказателпт CR55, пресметан преку БПП за пвпј вид псигуруваое, изнесува 73,07% (2009: 73,93%). 

Пазарната кпнцентрација, измерена преку ушествптп на петте впдешки друщтва за псигуруваое вп 

БПП, иакп на крајпт на 2010 гпдина регистрира ппнатампщнп намалуваое, сепак е виспка и 

изнесува 69,76% (2009: 70,69%). 

Графикпн бр.3: Пазарна кпнцентрација сппред брутп пплисираната премија вп 2010 гпдина6 

 

 

3. Бруто полисирана премија 

Брутп пплисираната премија вп псигуруваоетп и репсигуруваоетп кај друщтвата за неживптнп 

псигуруваое ги вклушува 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 живптнптп псигуруваое вкупната пплисирана премија ги вклушува 

сите премии платени дп крајпт на пресметкпвнипт перипд. 

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

на АСП, спгласнп шленпт 104 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое („Сл. Весник на Р. 

Македпнија бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09 и 67/10”), вп 2010 

гпдина е пстварена БПП пд 6,48 милијарди денари, щтп претставува ппраст пд 4,83% вп пднпс на 

БПП пстварена вп текпт на 2009 гпдина.  

 

                                                           
5
 Ппказателпт CR5 гп претставува ушествптп на петте друщтва за псигуруваое сп најгплема актива /брутп пплисирана 

премија вп вкупната актива/ брутп пплисирана премија на псигурителнипт сектпр. 
6
 Кјуби -  12,7%, пд кпи 12,5% БПП пд врщеое рабпти на неживптнптп псигуруваое, а 0,2% БПП пд врщеое рабпти на 

псигуруваое на живпт.   
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Табела бр.2: Брутп пплисирана премија пп класи на псигуруваое (вп илјади денари) 

ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
БРУТП ППЛИСИРНА 

ПРЕМИЈА (БПП) 
ДИНАМИКА 
2010/2009 

УЧЕСТВП ВП 
ВКУПНАТА БПП 

 
2009 2010 

 
2009 2010 

01. Псигуруваое пд незгпда 577.136 546.617 -5,29% 9,34% 8,43% 

02. Здравственп псигуруваое 24.873 19.082 -23,28% 0,40% 0,29% 

03. Псигуруваое на мптпрни впзила-каскп 809.450 797.509 -1,48% 13,09% 12,31% 

05. Псигуруваое на впздухпплпви-каскп 123.843 43.439 -64,92% 2,00% 0,67% 

06. Псигуруваое на пплпвни пбјекти-каскп 760 948 24,74% 0,01% 0,01% 

07. Псигуруваое на стпка вп превпз-каргп 66.954 67.862 1,36% 1,08% 1,05% 

08. Псигуруваое на импт пд ппжар 373.910 505.356 35,15% 6,05% 7,80% 

09. Пстанати псигуруваоа на импти 814.965 772.686 -5,19% 13,18% 11,92% 

10. Псигуруваое пд автпмпбилска 
пдгпвпрнпст 

2.813.003 3.062.786 8,88% 45,50% 47,26% 

11. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд 
упптреба на впздухпплпви 

63.908 19.495 -69,50% 1,03% 0,30% 

12. Псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд 
упптреба на плпвни пбјекти 

1.675 1.509 -9,91% 0,03% 0,02% 

13. Пстанати псигуруваоа пд пдгпвпрнпст 64.364 125.585 95,12% 1,04% 1,94% 

14. Псигуруваое на кредити 109 0 -100% 0,00% 0,00% 

15. Псигуруваое на гаранции 220 445 102,27% 0,00% 0,01% 

16. Псигуруваое пд финански загуби 2.524 5.129 103,21% 0,04% 0,08% 

18. Псигуруваое на туристичка ппмпш 143.890 157.919 9,75% 2,33% 2,44% 

19. Псигуруваое на живпт 300.817 354.507 17,85% 4,87% 5,47% 

ВКУПНП 6.182.401 6.480.874 4,83% 100,00% 100,00% 

ВКУПНП НЕЖИВПТ 5.881.584 6.126.367 4,16% 95,13% 94,53% 

ВКУПНП ЖИВПТ 300.817 354.507 17,85% 4,87% 5,47% 

 

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

псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 6,13 милијарди денари (2009: 5,88 милијарди денари), 

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

4,16% вп пднпс на истипт перипд пд минатата гпдина.  

Вп групата на псигуруваое на живпт, щтп претставува 5,47% пд вкупната БПП на псигурителнипт 

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

претставува ппраст пд 17.85%. Пвпј знашаен ппраст се дплжи на ниската ппшетна пснпва кај 

псигуруваоетп на живпт, нп служи какп пптврда за пшекуванипт ппнатампщен развпј на пваа група 

на псигуруваое. 
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На графикпнпт бр.4 е прикажан индекспт на гпдищни прпмени на БПП7 вп перипдпт 2002 -2009 

гпдина, и тпа пдделнп за псигуруваое на живпт, неживптнп псигуруваое и вкупнп. 

Графикпн бр.4: Индекс на прпмени на брутп пплисираната премија 

 

Репсигуруваое какп делпвна активнпст на пазарпт вп Република Македпнија нуди самп еднп 

друщтвп за репсигуруваое и пстваруваоетп е на мнпгу нискп нивп и изнесува 2,47 милипни 

денари щтп претставува 0,038% ушествп вп вкупната БПП.  

Вп рамки на пдделните класи на псигуруваое вп групата на неживптнп псигуруваое нема 

забележителни птстапуваоа вп пднпс на структурата на вкупната БПП, сп тпа щтп, какп и дпсега, 

најзнашајна категприја е задплжителнптп псигуруваоетп пд автппдгпвпрнпст (АП) сп 47,27% (2009: 

45,50%), дпбрпвплнптп псигуруваоетп на патнишки впзила (каскп) сп 12,31% (2009: 13,09%), 

псигуруваое импти сп 19,72%  (2009: 19,23%) и псигуруваоетп пд незгпда сп 8,43%. (2009: 9,34%). 

Вп пвие категприи ппзнашајна прпмена бележи БПП пд задплжителнптп псигуруваое пд АП кпја 

бележи ппраст пд 8,88%, пднпснп вп рамките на пваа класа на псигуруваое се пплисиралп 

премија вп изнпс пд 3,06 милијарди денари (2009: 2,81 милијарди денари). Ппрастпт на 

задплжителнптп псигуруваоетп пд  АП се дплжи на владината мерка за увпз на пплпвни впзила вп 

2010 гпдина, пднпснп впзила сп ЕУР 1-стандард, какп и ппради намалуваоетп на брпјпт на 

непсигурени впзила, истп така резултат на кпмплементарната мерка за пгранишуваое за 

пререгистрација на впзила сп странски регистарски таблишки кпи престпјуваат ппдплгп пд щест 

месеци вп Р. Македпнија. Знашителнп е и згплемуваоетп на БПП вп рамките на псигуруваоетп на 

импт каде щтп е забележан ппраст пд 6,86%, пднпснп вп текпт на 2010 гпдина е пплисирана 

премија вп изнпс пд  1,27 милијарди денари (2009: 1,18 милијарди денари). 

Ппединешнп, вп сппредба сп 2009 гпдина, згплемуваое кај БПП имаще кај 11 пд 13 друщтва за 

псигуруваое щтп рабптеа вп 2010 гпдина. Две друщтва за псигуруваое (КЈУБИ МАКЕДПНИЈА и 

                                                           
7
Пд гпдищните сметки на друщтвата за псигуруваое дпставени вп АСП спгласнп шленпт 120 пд Закпнпт за супервизија на 

псигуруваоетп. 
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САВА ТАБАК), какп друщтва за псигуруваое сп стандарднп ушествп над 10% пд вкупната БПП, 

забележаа ппниска БПП пткплку вп 2009 гпдина (Табела бр.3). 

Табела бр.3: Брутп пплисирана премија пп друщтва за псигуруваое (вп илјади денари) 

БР. ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
  ППЛИСИРНА 

ПРЕМИЈА (БПП) 
ДИНАМИКА 
2010/2009 

УЧЕСТВП ВП 
ВКУПНАТА БПП 

  
2009 2010 

 
2009 2010 

1 КЈУБИ
8
 911.053 824.976 -9,45% 14,74% 12,73% 

2 ВАРДАР 1.316.168 1.332.136 1,21% 21,29% 20,55% 

3 САВА ТАБАК 1.023.383 935.128 -8,62% 16,55% 14,43% 

4 ЕВРПИНС 415.385 437.141 5,24% 6,72% 6,75% 

5 ВИНЕР 305.242 376.372 23,30% 4,94% 5,81% 

6 ЕУРПЛИНК 612.959 667.180 8,85% 9,91% 10,29% 

7 ИНСИГ 170.533 178.468 4,65% 2,76% 2,75% 

8 УНИКА 359.773 411.781 14,46% 5,82% 6,35% 

9 ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА 506.652 553.340 9,22% 8,20% 8,54% 

10 АЛБСИГ 248.851 283.748 14,02% 4,03% 4,38% 

11 КРПАЦИА НЕЖИВПТ 33.634 140.973 319,14% 0,54% 2,18% 

12 КРПАЦИА ЖИВПТ 113.436 137.098 20,86% 1,83% 2,12% 

13 ГРАВЕ 165.332 202.533 22,50% 2,67% 3,13% 

 
ВКУПНП 6.182.401 6.480.874 4,83% 100,00% 100,00% 

 

На крајпт на 2010 гпдина, вп дпменпт на пазарната кпнцентрација, брпјпт на друщтвата за 

псигуруваое кпи гп ппминуваат прагпт на ушествп над 10% вп вкупната БПП е 4, вп сппредба сп 3 

друщтва пд истипт перипд минатата гпдина. При тпа, ушествптп на пазарните лидери е следнп: 

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

14,74%) и Еурплинк сп 10.29% (2009: 9,91%). 

Табела бр. 4: Ранг листа на друщтва за псигуруваое пп брутп пплисирана премија (вп илјади 

денари) 

БР. ДРУШТВП ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
БРУТП ППЛИСИРНА 

ПРЕМИЈА (БПП) 
ДИНАМИКА 
2010/2009 

УЧЕСТВП ВП ВКУПНАТА 
БПП 

  
2009 2010 

 
2009 2010 

1 ВАРДАР 1.316.168 1.332.136 101,21 21,29% 20,55% 

2 САВА ТАБАК 1.023.383 935.128 91,38 16,55% 14,43% 

3 КЈУБИ 911.053 824.976 90,55 14,74% 12,73% 

                                                           
8
 Вп 2010 гпдина друщтвптп вп рамките на неживптнп псигуруваое пплисиралп премија вп изнпс пд 810 

милипни денари (2009: 889 милипни денари), а вп рамките на псигуруваое на живпт 14,9 милипни денари 
(2009: 22.1 милипни денари). 
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4 ЕУРПЛИНК 612.959 667.180 108,85 9,91% 10,29% 

5 ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА 506.652 553.340 109,22 8,20% 8,54% 

6 ЕВРПИНС 415.385 437.141 105,24 6,72% 6,75% 

7 УНИКА 359.773 411.781 114,46 5,82% 6,35% 

8 ВИНЕР 305.242 376.372 123,30 4,94% 5,81% 

9 АЛБСИГ 248.851 283.748 114,02 4,03% 4,38% 

10 ГРАВЕ 165.332 202.533 122,50 2,67% 3,13% 

11 ИНСИГ 170.533 178.468 104,65 2,76% 2,75% 

12 КРПАЦИА НЕЖИВПТ 33.634 140.973 419,14 0,54% 2,18% 

13 КРПАЦИА ЖИВПТ 113.436 137.098 120,86 1,83% 2,12% 

 
ВКУПНП 6.182.401 6.480.874 104,83 100,00% 100,00% 

 

Еден пд најсппдветните ппказатели за пбемпт на изврщените рабпти на друщтвата за псигуруваое 

е анализата на пбемпт на изврщените рабпти пп разлишните класи на псигуруваое. На тпј нашин, 

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

структура на сите друщтва за псигуруваое вп 2010 гпдина (Табела бр. 5). 



12 
 

Табела бр.5:Пазарна структура сппред брутп пплисирана премија пп пдделни класи на псигуруваое (вп илјади денари) 

 

 

 

 

Извпр: Кварталнп известуваое спгласнп шлен 104 пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое.

000 мкд

неживпт

Кјуби Вардар Сава Табак Еврпинс Винер Еурплинк Инсиг Уника
Псиг. 

пплиса
Албсиг Крпациа Вкупнп

1 класа 01. Незгпда 111.752 112.636 52.127 46.752 61.566 73.067 6.616 15.523 48.377 6.931 11.270 546.617

2 класа 02. Здравственп 1.731 279 2.917 14.155 19.082

3 класа 03. Мптпрни впзила (каскп) 121.679 242.889 104.468 45.163 24.843 117.464 6.036 34.494 73.188 10.900 16.385 797.509

4 класа 05. Впздухпплпви (каскп) 18.862 10.906 12.883 788 43.439

5 класа 06. Плпвни пбјекти (каскп) 72 538 52 102 171 13 948

6 класа 07. Стпка вп превпз (каргп) 35.535 6.510 2.804 4.874 4.727 5.420 2.365 2.166 1.473 1.988 67.862

7 класа 08. Импт пд ппжар и прирпдни неппгпди 120.539 145.505 59.858 18.477 11.861 99.388 864 23.081 17.375 3.901 4.507 505.356

8 класа 09. Импт - пстанатп 151.784 115.269 306.891 20.464 80.443 30.163 1.125 17.134 40.400 3.219 5.794 772.686

9 класа 10. Автпмпбилска пдгпвпрнпст 238.393 657.542 385.885 280.271 164.495 212.511 154.376 290.040 343.402 243.169 92.702 3.062.786

10 класа 11. Пдгпвпрнпст - впздухпплпви 6 571 18.630 288 19.495

11 класа 12. Пдгпвпрнпст - плпвни пбјекти 181 7 135 191 112 288 576 19 1.509

12 класа 13. Ппщта и прпфесипнална пдгпвпрнпст 9.951 10.021 7.405 6.439 6.391 70.522 3.766 8.818 2.272 125.585

13 класа 15. Гаранции 119 326 445

14 класа 16. Финансиски загуби 3.517 1.612 5.129

15 класа 18. Туристишка ппмпщ 16.578 21.277 12.960 14.458 10.076 26.673 9.451 25.378 15.032 6.036 157.919

16 Вкупнп 810.100 1.332.136 935.128 437.141 376.372 667.180 178.468 411.781 553.340 283.748 140.973 6.126.367

живпт

Кјуби Крпациа Граве Вкупнп

17 класа 19. Живпт 14.876 137.098 202.533 354.507

18 Вкупнп 14.876 137.098 202.533 354.507

Ред. 

бр. Класа на псигуруваое
неживпт

Ред. 

бр. Класа на псигуруваое
живпт

Вкупнп: 6.480.874
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4. Структура на учество 

Вп текпт на 2010 гпдина псигуруваоетп на мптпрни впзила е најзастапенп сп 59,6% вп вкупната 

брутп пплисирана премија, при щтп на псигуруваоетп пд автпмпбилска пдгпвпрнпст птпадаат 

47,3%, а на дпбрпвплнп псигуруваое мптпрни впзила (каскп) 12,3%. Пптпа, следува псигуруваоетп 

на импт (пд ппжар, прирпдни неппгпди, кражби и други ризици) сп 19,7%, и псигуруваоетп пд 

ппследици на несреќен слушај (незгпда) сп ушествп пд 8,4%. Структурата пп класи, какп и 

сппредбата сп 2009 гпдина, е претставена на графикпнпт бр. 5. 

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

 

Структурата на фпрмираое на БПП вп 2010 гпдина има слишен тренд вп сппредба сп 2009 гпдина 

вп класите на неживптнп псигуруваое. Единственп щтп заслужува ппсебнп внимание е ппрастпт 

на БПП пд 8,9% кај задплжителнптп псигуруваое пд АП (Графикпн бр.6). 

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

 

45,5% 

19,2% 

13,1% 

9,3% 

4,9% 

5,2% 
2,7% 

2009 

Автомобилска одговорност 

Моторни возила-каско 

Осигурување на живот 

Туристичка помош и здравствено 
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Најзнашаен  фактпр кпј влијаеще врз ппрастпт на БПП е щтп актуелната мерка дпнесена пд Владата 
на Р. Македпнија вп 2010 гпдина за увпз на пплпвни впзила, пднпснп впзила сп ЕУР 1-стандард, 
какп и ппради намалуваоетп на брпјпт на непсигурени впзила, истп така резултат на 
кпмплементарната мерка за пгранишуваое за пререгистрација на впзила сп странски регистарски 
таблишки кпи престпјуваат ппдплгп пд щест месеци вп Р. Македпнија (Графикпн бр.7). 
 
Графикпн бр.7: Брпј на дпгпвпри и брутп пплисирана премија кај псигуруваое пд автпмпбилска 
пдгпвпрнпст 
 

 
 

 
Вп текпт на 2010 гпдина друщтвата за псигуруваое издале вкупнп 1.100.612 пплиси за 

псигуруваое. 26.930 или 2,45% пд вкупнп издадените пплиси се пплиси за псигуруваое на живпт, 

а 1.073.682 или 97,55% пд вкупнп издадените пплиси се пплиси вп рамките на неживптнптп 

псигуруваое (Графикпн бр.8). 

Графикпн бр.8: Брпј на дпгпвпри и брутп пплисирана премија пп групи на псигуруваое 
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Вп структурата на издадените пплиси, најгплемп е ушествптп на пплисите за псигуруваое пд 

автпмпбилска пдгпвпрнпст, или вкупнп 537.145 издадени пплиси вп наведенипт перипд, пптпа 

следува псигуруваое на туристишка ппмпщ сп 274.074 издадени пплиси и псигуруваоетп пд 

ппследици на несреќен слушај (незгпда) сп 129.002 издадени пплиси. 

Друщтвата за псигуруваое вп текпт на 2010 гпдина исплатиле брутп-изнпс на щтети пд 2.988 

милипни денари. Вп сппредба сп 2009 гпдина брутп-изнпспт на исплатени щтети е ппгплем за 

0,88% (Табела бр. 6). 

Табела бр.6: Брутп исплатени щтети пп класи на псигуруваое (вп илјади денари) 

Класи на псигуруваое 2007 2008 2009 2010 

Псигуруваое на импт 365.351 443.382 459.407 476.584 

Псигуруваое на мптпрни впзила-каскп 410.669 489.178 529.979 539.443 

Псигуруваое пд незгпда 335.611 384.564 354.233 364.772 

Псигуруваое пд автпмпбилска 
пдгпвпрнпст 

1.573.497 1.697.244 1.491.083 1.504.818 

Псигуруваое на туристишка ппмпщ 9.922 14.146 15.372 28.102 

Пстанати псигуруваоа - неживпт 34.933 49.292 14.728 21.401 

Псигуруваое на живпт 135.572 104.535 97.448 53.253 

Вкупнп 2.865.555 3.182.341 2.962.250 2.988.373 

 

На графикпнпт бр.9 е прикажанп ппединешнптп ушествп на друщтвата за псигуруваое вп вкупнипт 

изнпс на брутп исплатени щтети за 2010 гпдина, пд каде се гледа дека друщтвата за псигуруваое 

кпи и вп вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, какп и вп вкупната актива ушествуваат сп над 

10%, се присутни сп дпминантнп ушествп вп вкупните исплати на щтетите. Истп така, вп вкупнипт 

изнпс на брутп исплатени щтети на псигурителнипт сектпр е минималнп ушествптп на двете 

друщтва за псигуруваое на живпт, пднпснп сумите сп кпи тие ушествуваат се самп 0,42% пд 

вкупните щтети. 
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Графикпн бр.9: Ушествп на друщтвата за псигуруваое вп брутп исплатените щтети вп 2010 гпдина9 

 

 

5. Средства и извори на средства 

5.1. Структура на средства 

Вреднпста на средствата на друщтвата за псигуруваое на 31.12.2010 гпдина изнесува 12.518 

милипни денари и е ппгплема за 315,7 милипни денари или 2,59% вп пднпс на вкупните средства 

кај друщтвата за псигуруваое вп 2009 гпдина, сп щтп прпдплжува ппзитивнипт тренд на ппраст 

присутен и вп претхпдната гпдина (Табела бр.7). 

Пд вкупните средства, дури 51,99% се пднесуваат на ппбаруваоа, 28,49% на влпжуваоа, 10,33% на 

материјални средства и 6,39% на пстанати средства. Пстанатите ставки на средствата 

(нематеријални средства и платени трпщпци пд идните перипди и недпстасана наплата на 

прихпди) претставуваат  2,81% пд вкупните средства. 

Табела бр.7: Структура на средствата на друщтвата за псигуруваое (вп денари) 

 31.12.2009 Учествп 31.12.2010 Учествп 
Индекс 

2010/2009 

Ппбаруваоа за запишан а неуплатен капитал / / / / / 

Нематеријални средства 76.934.503 0,63% 58.951.377 0,47% 76,63 

Материјални средства 1.249.182.822 10,24% 1.293.463.009 10,33% 103,54 

Влпжуваоа 2.935.389.038 24,06% 3.565.905.061 28,49% 121,48 

                                                           
9
 Кјуби – ушествува вп брутп исплатените щтети сп 16,04%, пд кпи 14,88% пд врщеое рабпти на неживптнп 

псигуруваое, а 1,17% пд рабпти на псигуруваое на живпт.     
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Влпжуваоа за сметка и ризик на сппственикпт 
на пплисата за псигуруваое на живпт / / / / / 

Ппбаруваоа 6.561.321.123 53,77% 6.507.969.392 51,99% 99,19 

Пстанати средства 1.096.971.795 8,99% 799.689.530 6,39% 72,90 

Платени трпшпци пд идните перипди и 
недпстасани наплатeни прихпди 282.908.302 2,32% 292.504.123 2,34% 103,39 

ВКУПНП СРЕДСТВА 12.202.707.583 100,00% 12.518.482.492 100,00% 102,59 
 

И ппкрај тпа щтп дпминатнипт дел на вкупните средства вп псигурителнипт сектпр ги спшинуваат 

средствата на друщтвата за неживптнп псигуруваое, сепак, и ппнатаму прпдплжува трендпт на 

згплемуваое на ушествптп на средствата на друщтвата за псигуруваое на живпт, кпe вп 2010 

гпдина изнесува 9,70% (2009: 8,27%) пд вкупните средства на друщтвата за псигуруваое. 

Кај влпжуваоата се забележува знашителен апсплутен и релативен ппраст вп сппредба сп 

претхпдната гпдина. Влпжуваоата вп акции изнесуваат 666,5 милипни денари и истите се 

згплемени за 465,1 милипни денари (231%) вп пднпс на спстпјбата пд 201,4 милипни денари вп 

2009 гпд.  Влпжуваоата вп дплжнишки инструменти изнесуваат 856,3 милипни и бележат ппраст 

пд 192,6 милипни денари (29,02%) вп пднпс на спстпјбата пд 663,6 вп 2009 гпдина, дпдека, пак, 

деппзитите изнесуваат 1,392 милипни и имаат малп намалуваое пд 0,3% вп пднпс на спстпјбата 

пд 1,396 милипни денари вп 2009 гпдина. 

Кај структурата на ппбаруваоата, ппбаруваоа пд неппсредните рабпти на псигуруваое  

изнесуваат 3.420 милипни денари (52,56% пд вкупните ппбаруваоа) и бележат пад пд 8,6% вп 

пднпс на спстпјбата пд 3.740 милипни денари вп 2009 гпдина. Ппбаруваоа пд рабптите на 

репсигуруваое изнесуваат 410,1 милипни денари (5,29% пд вкупните ппбаруваоа) и бележат 

ппраст пд 6,3% вп пднпс на спстпјбата пд 347,3 милипни денари вп 2009 гпдина. Пстанатите 

ппбаруваоа изнесуваат 2.677 милипни денари (41,14% пд вкупните ппбаруваоа) и бележат ппраст 

пд 8,3% вп пднпс на спстпјбата пд 2.473 милипни денари вп 2009 гпдина. 

Структурата на ушествптп на друщтвата за псигуруваое вп вкупните средства на псигурителнипт 

сектпр е прикажана на графикпнпт бр.10. 
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Графикпн бр.10: Ушествп на друщтвата за псигуруваое вп вкупните средства на псигурителнипт 

сектпр вп 2010 гпдина 

 

 

5.2. Структура на извори на средства 

Вп вкупните извпри на средства на друщтвата за псигуруваое вп 2010 гпдина, технишките резерви 

ушествуваат сп 44,04%, капиталпт и резервите сп 34,30%, дпдека сите пстанати ставки сп 21,66% пд 

вкупните извпри на средства на друщтвата за псигуруваое (Табела бр. 9). 

Табела бр.9: Структура на извпри на средства на друщтвата за псигуруваое (вп денари) 

 31.12.2009 Учествп 31.12.2010 Учествп 
Индекс 

2010/2009 

Капитал и резерви 4.283.896.403 35,11% 4.294.396.529 34,30% 100,25 

Пбврски пд втпр ред / / / / / 

Технички резерви 5.088.002.374 41,70% 5.512.873.267 44,04% 108,35 

Непсигурителни – технички резервираоа / / 922.500 0,01% / 

Пстанати резервираоа 1.180.363.418 9,67% 962.650.651 7,69% 81,56 

Деппзити задржани пд рабптите предадени вп 
репсигуруваое и финансиски пресметкпвни 
пднпси / / / / / 

Пстанати пбврски 1.390.208.085 11,39% 1.560.659.832 12,47% 112,26 

Пдлпженп плаќаое на трпшпци и прихпди вп 
идните перипди (ПВР) 260.237.322 2,13% 186.979.739 1,49% 71,85 

ВКУПНП ИЗВПРИ 12.202.707.602 100,00% 12.518.482.518 100,00% 102,59 
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Инсиг; 3,72% 

Уника; 6,04% 

Крпациа-ж; 3,68% 

Вардар; 17,22% 

Албсиг; 3,30% 

Сава Табак; 10,59% 

Граве; 4,22% 

Еврпинс; 4,28% 

Еурплинк; 6,27% 

Крпација-н; 2,28% 

Винер; 4,32% 
Псиг.пплиса; 5,83% 



19 
 

6. Капитал и потребно ниво на маргина на солвентност 

Вкупнипт капитал на друщтвата за неживптнп псигуруваое изнесува 3.757 милипни денари и 

негпвптп ушествп вп вкупната пасива кај пвие друщтва изнесува 33,24%. Друщтвата за псигуруваое 

на живпт распплагаат сп вкупен капитал пд 536,6 милипни денари щтп претставува 44,17% пд 

вкупната пасива на пвие друщтва. Друщтвата за псигуруваое на редпвна квартална пснпва врщат 

пресметки на пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст спгласнп пдредбите пд Закпнпт за 

супервизија на псигуруваое. Капиталпт на друщтвптп за псигуруваое треба вп секпе време да 

биде најмалку вп висина на пптребнптп нивп на маргината на сплвентнпст. 

Сите друщтва за псигуруваое вп Република Македпнија се сплвентни. Пптребнптп нивп на 

маргина на сплвентнпст на друщтвата кпи врщат рабпти на неживптнп псигуруваое изнесува 

987.664 илјади денари. Врз пснпва на ппдатпкпт за вкупнипт изнпс на капитал, се ппкажува дека 

капиталпт кај пвие друщтва е за 3,7 пати ппвиспк пд пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст. 

Пптребнптп нивп на маргина на сплвентнпст кај друщтвата за псигуруваое на живпт изнесува 

44.833 илјади денари, щтп ппкажува дека пресметанипт капитал е за 11 пати ппвиспк пд 

пресметанптп пптребнп нивп на маргина на сплвентнпст. 

Секпе пд друщтвата за псигуруваое има назнашенп пвластен актуар кпј ги прпверува пресметките 

и ги пдпбрува. Вп ниту еден пд дпставените извещтаи нема искажанп мислеое сп резерва пд 

страна на актуарпт за пвие пресметки, щтп ја пптврдува верпдпстпјнпста на истите. 

7. Технички резерви 

Технишките резерви се згплемија за 8,35% вп пднпс на 2009 гпдина и гп задржаа најгплемптп 

ушествп вп структурата на пасивата на друщтвата за псигуруваое. 

Вкупнипт изнпс на технишки резерви на друщтвата за псигуруваое щтп врщат рабпти на 

неживптнп псигуруваое на крајпт на 2010 гпдина изнесува 4.877 милипни денари или 5,66% 

ппраст вп пднпс на претхпдната гпдина, дпдека, пак, вкупнипт изнпс на технишки резерви на 

друщтвата за псигуруваое щтп врщат рабпти на псигуруваое вп групата на живпт изнесува 636 

милипни денари, щтп претставува ппраст пд 34,64% вп пднпс на претхпдната гпдина (Табела 

бр.10). 

Табела бр.10: Структура на технишки резерви (вп илјади денари) 

Структура на технички 
резерви 

Неживпт Живпт Вкупнп 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Резерви за пренпсни премии 2.207.628 2.276.395 74.412 87.926 2.282.041 2.364.321 

Резерви за бпнуси и пппусти 8.878 2.500 0 0 8.878 2.500 

Резерви за щтети 2.382.633 2.593.688 7.708 6.607 2.390.341 2.600.294 

Математишка резерва 0 0 390.284 541.520 390.284 541.520 

Други технишки резерви 16.459 4.238 0 0 16.459 4.238 

Вкупнп 4.615.598 4.876.821 472.404 636.052 5.088.002 5.512.873 
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8. Средства кои ги покриваат техничките резерви 

Средствата кпи ги ппкриваат технишките резерви се пние средства на друщтвптп 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 врщеое на рабпти на псигуруваое за 

кпи друщтвптп за псигуруваое е дплжнп да издвпи средства за технишки резерви. Друщтвптп за 

псигуруваое е дплжнп да влпжува средства вп висина барем еднаква на вреднпста на технишките 

резерви, спгласнп пдредбите пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое и прпписите дпнесени пп 

пснпв на истипт. 

Вп 2010 гпдина друщтвата за псигуруваое вп рамките на групата за неживпт најгплем дел пд 

средствата кпи ги ппкриваат технишките резерви, или вкупнп 2,33 милијарди денари, ги влпжиле 

вп фпрма на банкарски сметки и деппзити вп банки, пптпа 855 милипни денари вп државни 

хартии пд вреднпст, 218 милипни денари вп акции, 15 милипни денари вп удели на инвестициски 

фпндпви и 140 милипни денари вп други влпжуваоа. 

Вп пднпс на средствата щтп ја ппкриваат математишката резерва и другите технишки резерви, 

друщтвата за псигуруваое на живпт изврщиле влпжуваоа вп изнпс пд 286 милипни денари вп 

фпрма на банкарски сметки и деппзити вп банки, пптпа 380 милипни денари вп државни хартии 

пд вреднпст и 356 илјади денари вп хартии пд вреднпст издадени пд странски издаваш (Графикпн 

бр.11). 

Графикпн бр.11: Средства щтп ги ппкриваат технишките резерви (вп милипни денари) - неживпт 

(левп); живпт (деснп) 
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9. Финансиски резултат од работењето 

Вп перипдпт  01.01. – 31.12.2010 гпдина, псигурителнипт сектпр пствари нетп-дпбивка вп изнпс пд 

75 милипни денари.10 Притпа, вп сегментпт на псигуруваое на живпт е пстварена дпбивка вп 

изнпс пд 43,2 милипни денари, а вп сегментпт на неживптнп псигуруваое е пстварена дпбивка пд 

31,8 милипни денари. 

Вп сегментпт на неживптнп псигуруваое, нетп-дпбивка вп изнпс пд 164,9 милипни денари за 

финансиската гпдина прикажаа 10 друщтва за псигуруваое, дпдека загуба вп изнпс пд 133,2 

милипни денари  прикажа 1 друщтвп за псигуруваое. 

Вп сегментпт на псигуруваое на живпт, нетп-дпбивка вп изнпс пд 43,2 милипни денари за 

финансиската гпдина пстварија сите друщтва за псигуруваое кпи имаат активнпсти вп пвпј 

сегмент. 

Технишкипт резултат11 е на негативнп нивп пд 210,5 милипни денари, нп забележува тренд на 

ппдпбруваое вп пднпс на претхпдната гпдина (2009), кпга изнесуваще 356,4 милипни денари. 

Пва, вп најзнашајнипт дел, е резултат на ппдпбруваое на негативнипт технишкипт резултат вп 

сегментпт на неживптнптп псигуруваое, кпј на крајпт на 2010 гпдина беще негативен вп изнпс пд 

243.1 милипн денари, наспрпти негативнипт резултат пд 367,1 милипни денари вп 2009 гпдина.  

Технишкипт резултат кај псигуруваоетп на живпт, пак, бележи и ппнатаму ппзитивен тренд и вп 

2010 гпдина изнесува 32,5 милипни денари, щтп претставува ппраст пд 203,42% вп пднпс на 

нивптп пд 10,72 милипни денари вп 2009 гпдина (Табела бр.11). 

Табела бр.11: Структура на финансискипт резултат – технишки и нетехнишки (вп денари) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Технички резултат – живпт -21.120.019 4.177.677 7.910.265 10.725.140 32.541.768 

Технички резултат – неживпт -72.984.951 73.456.921 4.892.835 -367.150.210 -243.071.913 

Технички резултат – вкупнп -94.104.970 77.634.598 12.803.100 -356.425.070 -210.530.145 

Нетехнички резултат 405.815.833 233.026.080 263.015.862 255.576.078 312.658.115 

Дпбивка/загуба пд редпвнптп 
рабптеое пред пданпчуваое 311.710.863 310.660.678 275.818.962 -100.848.992 102.127.970 
 

И ппкрај негативнипт технишкипт резултат пд рабптеоетп, какп негпв кпректив се јавува 

пстваренипт нетехнишки резултат пд рабптеоетп. Нетехнишкипт резултат бележи ппраст пд 22,33% 

вп пднпс на 2009 гпдина, сп щтп друщтвата за псигуруваое пстваруваат сплиден нетехнишки 

резултат пд 312,68 милипни денари, пднпснп резултат кпј нема знашителни птстапуваоа пд 

трендпт какп вп слушајпт сп технишкипт резултат. 

                                                           
10

Гпдищна сметка и финансиски извещтаи за рабптеоетп се дпставена пд друщтвата за псигуруваое дп АСП, спгласнп 

пдредбите пд Закпнпт за супервизија на псигуруваое. 
11

Технишкипт резултат пд рабптеоетп на друщтвата за псигуруваое претставува резултат пд врщеое на нивната пснпвна 

дејнпст - псигуруваое. Пстанатите прихпди и расхпди пд нивнптп рабптеое гп претставуваат нетехнишкипт резултат. 
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На графикпнпт бр.12 е прикажанп влијаниетп на технишкипт и нетехнишкипт резултат вп 

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

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

се изплираат разлишните ефекти на влијаниетп на пданпшуваоетп, сп цел пппрецизнп утврдуваое 

на влијаниетп на технишкипт и нетехнишкипт резултат вп спздаваоетп на крајнипт финансиски 

резултат. 

Графикпн бр.12: Влијаниетп на технишкипт и нетехнишкипт резултат на финансискипт резултат 

(илјади денари) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Индикатори за осигурителниот сектор 

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

друщтвата за псигуруваое. 

Кпефициентпт на штети, пресметан какп пднпс меду настанатите щтети вп перипдпт (incurred 

claims) и зарабптената премија (earned premium), изнесува 57,45% на нивп на псигурителнипт 

сектпр вп 2010 гпдина и бележи незнашителнп згплемуваое вп пднпс на 2009 гпдина, кпга 

изнесуваще 56,12%. 

Пдделнп, пп групи на псигуруваое, пвпј кпефициент кај неживптнптп псигуруваое вп 2010 

гпдина  изнесува 57,2%, наспрпти 56,2%, вп 2009 гпдина, а кај псигуруваоетп на живпт вп 2010 

гпдина изнесува 61,45%, наспрпти 53,97% вп 2009 гпдина. 

Кпефициентпт на трпшпци претставува пднпс меду изнпспт на трпщпците пд рабптеоетп на 

друщтвата за псигуруваое и зарабптената премија. Вп трпщпци пд рабптеоетп влегуваат 

трпщпците за стекнуваое (прпвизија и пстанати трпщпци за стекнуваое), административни 
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пстанати материјални средства и пстанати административни трпщпци), трпщпци за бпнуси и 

пппусти, нетп пд репсигуруваое и пстанатите псигурителни технишки трпщпци, нетп пд 

репсигуруваое. Пвпј кпефициент вп 2010 гпдина изнесува 42,6% и забележува намалуваое вп 
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пднпс на 44,98% вп 2009 гпдина, щтп е ппследица на згплемуваое на зарабптената премија кај 

друщтвата за псигуруваое. Вп 2010 гпдина, сите друщтва за псигуруваое пствариле вкупнп 

трпщпци пд рабптеоетп (трпщпци за спрпведуваое на псигуруваоетп - нетп) вп изнпс пд 2.296 

милипни денари, щтп е ппраст пд 4,6% вп сппредба сп 2009 гпдина.  

Кпмбиниранипт кпефициент на нивп на индустрија изнесува 100,1% наспрпти 97,2% вп 2009 

гпдина. Тпј се дпбива какп пднпс меду настанатите щтети вп перипдпт згплемени за вкупните 

трпщпци за рабптеое и зарабптената премија и гп ппкажува резултатпт пд рабптеоетп пред 

вклушуваое на прихпдите и расхпдите пд влпжуваоата. Пдделнп пп групи на псигуруваое пвпј 

кпефициент кај неживптнптп псигуруваое вп 2010 гпдина изнесува 99,9%, наспрпти 96,82% вп 

2009 гпдина, а кај псигуруваоетп на живпт вп 2010 изнесува 103,28%, наспрпти 104,14%  вп 2009. 

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

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

2010 гпдина изнесува 8,07%, дпдека вп 2009 гпдина изнесуваще 9,29%. 

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

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

резерви и пстанати пбврски), без да се вклушат капиталпт и закпнските резерви. Вп 2010 гпдина 

пвпј кпефициент изнесува 65,70%, дпдека вп 2009 гпдина изнесуваще 64,89%. 

Стапката на принпс на активата (ROA) и стапката на принпс на капиталпт (ROE)12, сп пглед на 

пстварената дпбивка вп псигурителнипт сектпр за 2010 гпдина, се ппзитивни и притпа мпжеме да 

кпнстатираме ппдпбруваое и кај псигуруваоетп на живпт и ппсебнп кај неживптнптп 

псигуруваое, имајќи предвид  дека претхпдната гпдина истите беа негативни ппради пстварената 

загуба вп сегментпт на неживптнптп псигуруваое. Вп табелата бр.12 се прикажани стапките пп 

гпдини вп перипдпт пд 2006 дп 2010 гпдина. 

Табела бр.12: Стапка на принпс на актива (ROA) и стапка на принпс на капитал (ROE) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ROA  

- неживпт 2,06% 2,13% 1,96% -1,69% 0,28% 

- живпт -1,89% 0,81% -2,04% 1,85% 3,89% 

- вкупнп 1,86% 2,05% 1,66% -1,40% 0,61% 

ROE  

- неживпт 9,50% 7,10% 5,72% -5,00% 0,84% 

- живпт -8,23% 2,22% -3,87% 3,78% 8,40% 

- вкупнп 8,58% 6,77% 4,65% -3,99% 1,75% 

 
                                                           
12

 ROA= нетп-дпбивка/актива;(ROE) = Нетп-дпбивка/(капитал+резерви). При пресметката на ппказателите се кпристени 
ппдатпци пд гпдищната сметка и финансиските извещтаи за рабптеоетп кпи се дпставени пд друщтвата за псигуруваое 
дп АСП, спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое. 
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За псигуруваое на живпт, пстваренипт прихпд пд влпжуваое вп 2010 гпдина изнесува 60,6 

милипни денари щтп, сппреденп сп прихпдите пд влпжуваоа пд 57,1 милипни денари вп 2009 

гпдина, е згплемуваое пд 6,13%. 

За неживптнптп псигуруваое, пстваренипт прихпд пд влпжуваое вп 2010 гпдина изнесува 419,2 

милипни денари и, сппреденп сп прихпдите пд влпжуваоа пд 364,6 милипни денари вп 2009 

гпдина, е згплемуваое пд 14,98%.  

За псигуруваое на живпт, пстварените трпщпци пд влпжуваоа вп 2010 гпдина изнесуваат 338,4 

илјади денари и, сппреденп сп нивптп пд 187,6 илјади денари вп 2009 гпдина, бележат раст пд 

80,38%. 

За неживптнп псигуруваое, пстварените трпщпци пд влпжуваоа вп 2010 гпдина изнесуваат 136,3  

милипни денари и, сппреденп сп нивптп пд 228,6 милипни денари вп 2009 гпдина, бележат пад 

пд 40,38%. 
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B) Б) ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУШТВА ЗА 

ЗАСТАПУВАЊЕ  

На крајпт на 2010 гпдина, најгплемипт дел пд прпдадените 1.100.612 дпгпвпри за псигуруваое 

(пплиси) се склушени пд страна на друщтвата за псигуруваое, дпдека улпгата на ппсредниците и 

застапниците вп прпдажбата е сѐ ущте на нискп нивп. 

Еден пблик на интермедијација се псигурителните брпкерски рабпти, ппд кпи се ппдразбира 

ппсредуваое вп дпгпвараое на псигурителнп и репсигурителнп ппкритие и при реализираое на 

пщтетни ппбаруваоа пп пстварен псигуран щтетен настан, вп име и за сметка на свпите клиенти вп 

пднпс на друщтвата за псигуруваое и репсигуруваое. 

На крајпт на 2010 гпдина на пазарпт на псигуруваое дејствуваат 14 псигурителнп брпкерски 

друщтва и вп сппредба сп претхпдната гпдина брпјпт на пвие субјекти се згплеми сп две 

псигурителнп брпкерски друщтва (МАКПИЛ БРПКЕР и К МК БРПКЕР). 

Табела бр.13: Регистар на псигурителнп брпкерски друщтва 

Назив на друштвптп 

Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друщтвп ЕУРПЕКСПЕРТС Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп ЕУРПМАК БРПКЕР АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп акципнерскп друщтвп ВИАСС Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп ИН - БРПКЕР АД Скппје 

Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друщтвп ВФП АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп МПБИЛИТИ БРПКЕР АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп СЕДА БРПКЕР АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп НАШЕ ПСИГУРУВАОЕ АД Кпшани 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп ЈДБ БРПКЕР АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп ДЕЛТА ИНС БРПКЕР АД Скппје 

Акципнерскп псигурителнп брпкерскп друщтвп А-ТИМСкппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп ЛЕГРА АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп МАКПИЛБРПКЕР АД Скппје 

Псигурителнп брпкерскп друщтвп К МК БРПКЕР АД Скппје  

 

Вп пвпј перипд псигурителнп брпкерските друщтва реализирале прпдажба на 169.650 пплиси, пд 

кпи 1.962 пд групата на псигуруваое на живпт. Псигурителнп брпкерските друщтва  ушествувале сп 

15,41% вп вкупнипт брпј на прпдадени пплиси.  

Вкупнипт капитал на псигурителнп брпкерските друщтва на крајпт на делпвната 2010 гпдина 

изнесува 51,2 милипн денари. 
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Друг пблик на интермедијација е застапуваое вп псигуруваоетп, щтп претставува ппдгптпвка и 

склушуваое на дпгпвпри за псигуруваое, вп име и за сметка на еднп или ппвеќе друщтва за 

псигуруваое, за прпизвпди на псигуруваое кпи медусебнп не си кпнкурираат. 

Вп текпт на 2010 гпдина на пазарпт на псигуруваое активнп дејствуваа щест друщтва за 

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

на 2009 се згплеми за ущте еднп друщтвп (МК ПСИГУРУВАОЕ). Иакп нивната застапенпст вп 

прпдажбата на пплисите беще релативнп ппмала вп пднпс на другите прпдаваши на псигуруваое, 

сепак, сп нивната ппјава на пазарпт се пшекува ппнатампщен развпј на псигуруваоетп и 

дпближуваое на псигурителните прпизвпди и услуги дп крајните пптрпщуваши. 

Табела бр.14: Регистар на друщтва за застапуваое вп псигуруваое 

Називнадруштвп 

Друщтвп за застапуваое вп псигуруваое АМГ ПРЕМИУМ АД Скппје 

Друщтвп за застапуваое вп псигуруваое АКТИВА ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 

Друщтвп за застапуваое вп псигуруваое ТРЕНД-МР АД Скппје 

Акципнерскп друщтвп за застапуваое вп псигуруваое САФЕИНВЕСТ Македпнија 
АД Скппје 

Акципнерскп друщтвп за застапуваое вп псигуруваое ВДС МАГМА 

Акципнерскп друщтвп за застапуваое вп псигуруваое МК ПСИГУРУВАОЕ АД 
Скппје 

 

Вкупнипт капитал на друщтвата за застапуваое вп псигуруваое на крајпт на 2010 гпдина изнесува 

5,5 милипни денари и не бележи прпмена вп пднпс на претхпдната делпвна гпдина. Вп текпт на 

2010 гпдина друщтвата за застапуваое вп псигуруваое реализирале вкупнп 37.480 дпгпвпри за 

псигуруваое (пплиси) пд кпи 606 пплиси се пд групата на псигуруваое на живпт. Друщтвата за 

застапуваое вп псигуруваое ушествувале сп 3,41% вп вкупнипт брпј на прпдадени пплиси. 
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