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1. ВОВЕД 
 

Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Македонија (во понатамошниот текст „АСО“) е 
самостојно и независно регулаторно тело на пазарот на осигурување кое врши јавни овластувања 
утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето и Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот. АСО има за цел да придонесе за законито и ефикасно функционирање на пазарот на 
осигурување во земјава, за негов континуиран развој, за заштита на правата и интересите на 
осигурениците, како и за унапредување на финансиска стабилност на земјата.   

На крајот на 2011 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно работат 15 
друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно осигурување, а 4 осигурување 
на живот. Во текот на 2011 година дозвола за вршење на работи за осигурување на живот добива 
новиот пазарен учесник – друштвото за осигурување на живот „Уника- Лајф“ АД Скопје.  

Во текот на 2011 година е зголемен бројот на осигурително брокерски друштва за 3 нови друштва, co и 
сега вкупниот број изнесува 17 друштва. Додека, пак, вкупниот број на друштвата за застапување 
изнесува 6 и остана ист во споредба со 2010 година, односно на пазарот се појави едно ново друштво 
за застапување, а едно од постоечките се трансформираше во осигурително брокерско друштво. 

Во 2011 година на пазарот на осигурување во Македонија е остварена бруто полисирана премија (во 
понатамошниот текст БПП) во вкупен износ од 6,81 милијарди денари, што претставува пораст од 
5,05% во однос на БПП остварена во 2010 година (2010: 6,48 милијарди денари). 

Анализирано по групи на осигурување, кај неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 6,31 
милијарди денари (2010: 6,13 милијарди денари), или истата изнесува 92,70% од вкупната БПП на 
осигурителниот сектор, што претставува пораст од 3,02% во однос на истиот период од минатата 
година. Додека, пак, во групата на осигурување на живот e остварена БПП во износ од 496,9 милиони 
денари (2010: 354,5 милиони денари), што претставува пораст од 40,19%. 

Вредноста на средствата на друштвата за осигурување на 31.12.2011 година изнесува 12,93 милијарди 
денари, што значи пораст од 7,97% во однос на 2010 г., со што продолжува позитивниот тренд на 
пораст присутен и во претходната година (2010:11,98 милијарди денари). 

Вкупниот капитал на друштвата за осигурување на крајот на 2011 година изнесува 4,5 милијарди 
денари, што претставува пораст од 9,18% во однос на 2010 година (2010: 4,1 милијарди денари),  
додека маргината на солвентност, како главен индикатор за процена на стабилноста на 
осигурителниот сектор, изнесува 1,10 милијарди денари, со што капиталот на осигурителниот сектор е 
за 4,11 пати над нивото на маргината на солвентност. 

Во 2011 година друштвата за осигурување остварија загуба од 73,4 милиони денари. Притоа, во делот 
на неживотно осигурување беше прикажана загуба од 78,8 милиони денари, додека, пак, кај 
осигурувањето на живот е прикажана добивка во износ од 5,4 милиони денари.  
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Во доменот на регулативата, во 2011 година е извршена една измена на Законот за супервизија на 
осигурување, две измени на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и се донесени 18 
подзаконски акти што го регулираат работењето на субјектите од осигурителниот сектор.  

2. ЗАКОНСКА РАМКА 
 
Законот за супервизија на осигурување („Сл. Весник на Р. Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 
88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11 и 112/11)  и Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ број 88/05, 70/06, 81/08, 47/11 и 135/11) се 
основна законска рамка која ги регулира условите и начинот на вршење работи на осигурување и 
реосигурување, начинот и условите на вршење работи на посредување во осигурувањето и 
спроведувањето супервизија врз работењето на друштвата за осигурување, осигурително брокерските 
друштва и друштвата за застапување во осигурување.  Дополнителна законска рамка претставува 
Законот за облигациони односи во делот што се однесува на договорите за осигурување  и Законот за 
трговски друштва. 

Законот за супервизија на осигурување ги вградува принципите и стандардите за осигурување на 
Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS), како и директивите за осигурување на 
ЕУ.  Со Законот се регулирани основањето и работењето на друштвата за осигурување, управувањето 
со ризици, улогата на овластените актуари, водењето на деловните книги и извештаи, внатрешна и 
надворешната ревизија, застапувањето и посредувањето во осигурувањето, супервизијата на 
друштвата за осигурување, постапка за донесување решенија од страна на АСО, работата на 
осигурителните и реосигурителните  пулови, соработка со надзорни органи и тела на ЕУ, како и 
казнените одредби. 

Во 2011 година беше донесен Закон за изменување и дополнување на Законот на супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 44/11). 

Основната цел на измените е усогласување на казнените одредби предвидени во Законот за 
супервизија на осигурување со Законот за прекршоци,  понатамошна либерализација на одредбите кои 
ги регулираат вложувањата на слободните средства на друштвата, како и критериумите за 
лиценцирање и начинот на работа на застапниците во осигурувањето и осигурителните брокери со цел 
понатамошно усогласување на Законот за супервизија на осигурување со директивите на ЕУ и 
принципите и стандардите на меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS). 

Задолжителното осигурување во сообраќајот е регулирано со Законот за задолжително осигурување 
во сообраќајот, кој предвидува поголема заштита на интересите на оштетените лица во сообраќајни 
незгоди преку зголемување на сумите на осигурување и нивно постепено (по однапред законски 
дефинирани фази) усогласување со сумите на осигурување усвоени со Директивите на Европската 
Унија, регулирање на роковите за пријавување и надомест на штети од страна на друштвата за 
осигурување, утврдување на правото на посредување (медијација), стриктно регулирање на 
надлежностите на Гарантниот фонд, промена на начинот на  утврдување на тарифите на премии преку 
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формирање Комисија за осигурување од автомобилска одговорност, како и олеснување на 
прекуграничното давање осигурителни услуги преку воспоставување на т.н. овластен претставник за 
штети и воспоставување Служба за надомест на штети (последните две решенија ќе се актуализираат 
во моментот на стапување на Република Македонија во Европската Унија).   

Во 2011 година се донесени две изменувања и дополнувања на Законот на задолжително осигурување 
во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ брoj 47/11 и брoj 135/11). 

Измените се направени со цел унапредување на казнената политика во Република Македонија преку 
усогласување на казнените одредби предвидени со Законот за прекршоци, како и поради утврдување 
на надлежностите во делот на донесување одлука за висината на дополнителната премија за 
издавање на меѓународни зелени карти. 
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3. ПАЗАР НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА 
 

А) ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Во текот на 2011 година на осигурителниот пазар започнуваат со работа две нови друштва од групата 
на животно осигурување, и тоа АД за осигурување „ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп“1 Скопје и АД за 
осигурување „Уника- Лајф“ Скопје. Заедно со нив, во 2011 година на осигурителниот пазар во Р. 
Македонија функционираа 15 друштва за осигурување, од кои 4 друштва за осигурување работат на 
осигурување на живот, додека останатите 11 вршат работи на неживотно осигурување. Само едно 
друштво покрај работите на неживотно осигурување има дозвола да врши и работи на реосигурување.  

Исто така, се ребрендираа две друштва за осигурување, и тоа ВАРДАР се ребрендираше во ТРИГЛАВ 
ОСИГУРУВАЊЕ,  додека, пак, САВА ТАБАК премина во САВА ОСИГРУРУВАЊЕ. Ваквата активност се 
изврши во интерес на поголема претпознатливост на овие друштва во рамките на нивната групација. 

Табела бр.1: Регистар на друштвата за осигурување  

  Назив на друштво Група на 
осигурување 

1 АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА2 Скопје 
Неживотно 

осигурување и 
реосигурување 

2 ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје 

Неживотно 
осигурување 

3 САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД  Скопје 
4 АД за осигурување ЕВРОИНС Скопје 
5 АД за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје 
6 АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје 
7 Друштво за осигурување ИНСИГ - МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
8 Друштво за осигурување УНИКА АД Скопје 

9 Национална групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД 
СКОПЈЕ 

10 Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје 
11 Друштво за осигурување КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ- НЕЖИВОТ Скопје 

12 АД за осигурување на живот КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје 

Осигурување на 
живот 

13 АД за осигурување ГРАВЕ Скопје 
14 АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје 
15 Друштво за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје 

                                                           
1 Лиценцата е издадена во декември 2010 година 
2 Од 2004 година друштвото не склучува нови договори за осигурување на живот и врши сервисирање на 
претходно склучените договори за осигурување на живот. 
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1. Сопственичка структура 
 

Во текот на 2011 година не доаѓа до позначајна промена во структурата на сопственоста на друштвата 
за осигурување. Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски правни лица од 
финансиски сектор, и тоа 83,3% од вкупната сопственост, односно тие се делумно или целосно 
присутни во 14 од вкупно 15 друштва за осигурување на пазарот, додека  само едно друштво за 
осигурување е во целосна сопственост на домашни инвеститори.  

Трендот на влез на странскиот капитал во осигурителниот сектор придонесува за засилување на 
конкуренцијата, воведување нови производи, унапредување на знаењето во делот на управувањето со 
ризици, навремено и редовно сервисирање на штетите и водење ефикасна политика на управување со 
средствата и изворите на средства. При тоа треба да се истакне дека од вкупно 14 друштва за 
осигурување во сопственост на странски инвеститори, 9 друштва за осигурување се дел од 
осигурителни групации со седиште во земји членки на ЕУ. 

На графиконот бр.1 е прикажан преглед на сопственичката структура на друштвата за осигурување со 
состојба на 31.12.2011 година. 

Графикон бр.1: Сопственичка структура на друштвата за осигурување 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 
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2. Степен на развиеност 
 

Основни показатели со кои се мери степенот на развиеноста на пазарот на осигурување се степенот на 
густина и степенот на пенетрација 3. Податоците за нивото на пенетрација на осигурувањето во 2011 
година покажуваат дека вкупната БПП во земјата учествува со 1,50% во БДП, додека степенот на 
густина изнесува 3.304 денари по жител, што е на нивото на сродни групи земји во регионот. 
Промените на овие вредности се прикажани на графиконот бр.2. 

Графикон бр.2: Показатели на развој на пазарот на осигурување 

 
Извор: Квартални известувања, АСО и Министерство за финансии на Р. Македонија 

Осигурителниот сектор во Македонија се карактеризира со умерена пазарна концентрација. 
Херфиндал-индексот4 , пресметан преку БПП, во 2011 година изнесува 997,69 (2010: 1.237,59). Сличен 
тренд покажува мерењето на индексот преку активата на друштвата за осигурување, кој се намали на 
1.082,86 за 2011 година (2010: 1.319,63).  

Анализирано по групи на осигурувања, посебно висока концентрација е присутна кај осигурувањето на 
живот и реосигурувањето, поради малиот број друштва во овој домен. Кај друштвата за осигурување 

                                                           
3Степенот на густина се пресметува како однос на бруто полисираната премија и бројот на жители во земјата, а степенот на 
пенетрација како однос на бруто полисираната премија и бруто домашниот производ. 
4Херфиндал-индексот се пресметува според формулата: 

 
каде што S е учество на секое друштво за осигурување во вкупната актива (бруто полисирана премија) на осигурителниот 
сектор, а n е вкупниот број институции во соодветниот сегмент. Кога индексот се движи во интервал од 1.000 единици до 
1.800 единици, нивото на концентрација на осигурителниот сектор се смета за прифатливо. 
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на живот Херфиндал-индексот мерен според БПП изнесува 4.777,14,  додека, пак, мерен според 
активата на друштвата е 1.576,06. 

Кај неживотното осигурување е присутно постојано намалување на концентрацијата во умерена 
форма, што покажува и мерењето преку Херфиндал-индексот (по БПП) кое во 2011 година изнесува 
1.135,61 (2010: 1.249,90), а кај активата изнесува 1363,33 (2010: 1576,06). Во исто време, показателот 
CR55, пресметан преку БПП за овој вид осигурување, изнесува 65,00% (2010: 73,07%), додека  според 
активата на друштвата изнесува 69,73%.  

Во продолжение следуваат табели каде се прикажани движењата на Херфиндал-индексот и 
показателот  CR5 според групи на осигурување: 

Табела бр. 2: Херфиндал индекс и показател CR5 мерен според БПП 

Бруто 
полисирана 

премија 
2010 2011 

  Herfindahl CR5 Herfindahl CR5 
Цел сектор 1,237.593 69,76% 997.689 60.25% 
Неживот 1,249.901 73,07% 1,135.615 65.00% 
Живот 4,777.137 / 4,094.619 100% 

 Извор: Квартални известувања, АСО 

Табела бр. 3: Херфиндал индекс и показател CR5 мерен според активата на друштвата за осигурување 

Актива 2010 2011 

  Herfindahl CR5 Herfindahl CR5 

Цел сектор 1,319.631 69,92% 1,078.079 60.41% 

Неживот 1,576.058 74,21% 1,363.325 69.73% 

Живот 3,676.731 / 3,074.657 100% 

 Извор: Биланс на состојба на осигурителниот сектор 

Во насока на намалување на пазарната концентрација кај друштвата за неживотно осигурување 
сведочи и показателот CR5, измерен преку учеството во БПП, кој во 2011 бележи намалување, и 
изнесува 65,00% (2010: 73,07%).  Притоа, на осигурителниот пазар во Македонија ниту едно друштво не 
го поминува прагот од над 20% учество на пазарот.  

 

 

                                                           
5 Показателот CR5 го претставува учеството на петте друштва за осигурување со најголема актива /бруто полисирана премија 
во вкупната актива/ бруто полисирана премија на осигурителниот сектор. 
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Графикон бр.3: Пазарна концентрација според бруто полисираната премија во 2011 година, во групата 
на неживотно осигурување  

 
Извор: Квартални известувања, АСО 

Во групата на осигурување на живот доминантно учество имаат две друштва за осигурување, Граве со 
49,17% и Кроациа живот со 40,44%.  Малото пазарно учество на останатите друштва се должи на фактот 
што се работи за две нови друштва кои ја започнаа својата деловна активност во 2011 година (Винер 
живот и Уника живот),  додека Кјуби не склучува нови договори за осигурување на живот од 2004 
година.  

Графикон бр.4: Пазарна концентрација според бруто полисираната премија во 2011 година, во групата 
на осигурување на живот 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 
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3. Бруто полисирана премија 
 

Бруто полисираната премија во осигурувањето и реосигурувањето кај друштвата за неживотно 
осигурување ги вклучува сите износи на премија кои се договорени (полисирани) во тековниот 
пресметковен период, без разлика дали истите во целост или делумно се однесуваат на наредниот 
период, додека кај животното осигурување вкупната полисирана премија ги вклучува сите премии 
платени до крајот на пресметковниот период. 

Согласно податоците добиени од страна на друштвата за осигурување при редовното известување на 
АСО, согласно членот 104 од Законот за супервизија на осигурување,  во 2011 година е остварена БПП 
од 6,81 милијарди денари, што претставува пораст од 5,05% во однос на БПП остварена во текот на 
2010 година.  

Табела бр.4: Бруто полисирана премија по класи на осигурување (во илјади денари) 

Класа на осигурување БРУТО ПОЛИСИРНА 
ПРЕМИЈА (БПП) 

ДИНАМИКА 
2010/2011 

УЧЕСТВО ВО 
ВКУПНАТА БПП 

  2010 2011   2010 2011 

01. Осигурување од незгода 546.617 542.270 -0,80% 8,43% 7,96% 

02. Здравствено осигурување 19.082 6.618 -65,32% 0,29% 0,10% 

03. Осигурување на моторни возила-каско 797.509 781.924 -1,95% 12,31% 11,48% 

05. Осигурување на воздухоплови-каско 43.439 102.956 137,01% 0,67% 1,51% 

06. Осигурување на пловни објекти-каско 948 359 -62,13% 0,01% 0,01% 

07. Осигурување на стока во превоз-карго 67.862 78.441 15,59% 1,05% 1,15% 

08. Осигурување на имот од пожар 505.356 478.264 -5,36% 7,80% 7,02% 

09. Останати осигурувања на имоти 772.686 768.211 -0,58% 11,92% 11,28% 

10. Осигурување од автомобилска одговорност 3.062.786 3.264.963 6,60% 47,26% 47,96% 

11. Осигурување од одговорност од употреба на 
воздухоплови 19.495 24.454 25,44% 0,30% 0,36% 

12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни 
објекти 1.509 1.629 7,95% 0,02% 0,02% 

13. Останати осигурувања од одговорност 125.585 114.243 -9,03% 1,94% 1,68% 

15. Осигурување на гаранции 445 195 -56,18% 0,01% 0,00% 

16. Осигурување од финансиски загуби 5.129 3.554 -30,71% 0,08% 0,05% 

17. Осигурување од правна заштита 0 1   0,00% 0,00% 

18. Осигурување на туристичка помош 157.919 143.189 -9,33% 2,44% 2,10% 

19. Осигурување на живот 354.507 496.995 40,19% 5,47% 7,30% 

ВКУПНО 6.480.874 6.808.264 5,05% 100,00% 100,00% 

ВКУПНО НЕЖИВОТ 6.126.367 6.311.269 3,02% 94,53% 92,70% 

ВКУПНО ЖИВОТ 354.507 496.995 40,19% 5,47% 7,30% 

   Извор: Квартални известувања, АСО 
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Позитивниот тренд е присутен кај двете групи на осигурување, со тоа што во групата на неживотно 
осигурување е остварена БПП во износ од 6,31 милијарди денари (2010: 6,13 милијарди денари), или 
истата изнесува 92,70% од вкупната БПП на осигурителниот сектор, што претставува пораст од 3,02% во 
однос на истиот период од минатата година.  

Во групата на осигурување на живот e остварена БПП во износ од 496,9 милиони денари (2010: 354,5 
милиони денари), што претставува пораст од 40,19%. Овој значаен пораст се должи на ниската почетна 
основа кај осигурувањето на живот, како и дејствувањето на двете нови друштва за осигурување на 
живот, при што се очекува понатамошен развој на оваа група на осигурување. 

Во табелата бр.5 е прикажан индексот на годишни промени на БПП во периодот 2005 -2011 година, и 
тоа одделно за осигурување на живот, неживотно осигурување и вкупно. Од табелата се гледа дека 
трендот на промени кај вкупното осигурување е во корелација со трендот кај неживот, како 
доминантен дел во осигурувањето. Додека кај осигурувањето на живот се забележува поинаква 
динамика поради помалата основа. 

 

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

  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 
Вкупна БПП 111,93% 105,36% 96,28% 104,83% 105,05% 
            

Неживот 111,20% 103,85% 95,56% 104,17% 103,01% 
Живот 147,98% 155,76% 112,80% 117,85% 140,19% 

Извор: Годишни сметки на друштвата за осигурување 

 

Износот на реосигурување остварен во земјата во 2011 година изнесува 2,19 милиони денари (2010: 
2,47 милиони денари), и истиот е реализиран во КЈУБИ МАКЕДОНИЈА, како единствено друштво за 
реосигурување на пазарот во Република Македонија. 

Поединечно, во споредба со 2010 година, зголемување кај БПП имаше кај 8 од 11 друштва за 
неживотно осигурување што работеа во 2011 година (Табела бр.6). 
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Табела бр.6: Бруто полисирана премија по друштва за неживотно осигурување (во илјади денари) 

БР. ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ БРУТО  ПОЛИСИРНА 
ПРЕМИЈА (БПП) ДИНАМИКА  УЧЕСТВО ВО 

ВКУПНАТА БПП 

    2010 2011 2011/2010 2010 2011 

1 ТРИГЛАВ 1,332,136 1,242,059 -6.76% 21.74% 19.68% 
2 ЕУРОЛИНК 667,180 772,888 15.84% 10.89% 12.25% 

3 САВА  935,128 771,727 -17.47% 15.26% 12.23% 

4 КЈУБИ 810,100 744,381 -8.11% 13.22% 11.79% 

5 ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 553,340 571,218 3.23% 9.03% 9.05% 

6 ВИНЕР 376,372 530,588 40.97% 6.14% 8.41% 

7 УНИКА 411,781 465,729 13.10% 6.72% 7.38% 

8 ЕВРОИНС 437,141 455,944 4.30% 7.14% 7.22% 

9 АЛБСИГ 283,748 322,525 13.67% 4.63% 5.11% 

10 КРОАЦИА НЕЖИВОТ 140,973 254,325 80.41% 2.30% 4.03% 
11 ИНСИГ 178,468 179,885 0.79% 2.91% 2.85% 
  ВКУПНО НЕЖИВОТ 6,126,367 6,311,269 3.02% 100.00% 100.00% 

Извор: Квартални известувања, АСО 

На крајот на 2011 година, во доменот на пазарната концентрација, 4 друштвата за осигурување го 
преминуваат прагот на учество со над 10% во вкупната БПП. Притоа, учеството на пазарните лидери е 
следно: Триглав со 19,68% (2010: 21,74%), Еуролинк со 12,25% (2010: 10,89%), Сава со 12,23% (2010: 
15,26%) и Кјуби со 11,79% (2010: 13,12%). 

Табела бр.7: Бруто полисирана премија по друштва за осигурување на живот (во илјади денари) 

БР. ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ БРУТО  ПОЛИСИРНА 
ПРЕМИЈА (БПП) ДИНАМИКА  УЧЕСТВО ВО 

ВКУПНАТА БПП 

    2010 2011 2011/2010 2010 2011 

1 ГРАВЕ 202,533 244,371 20.66% 57.13% 49.17% 
2 КРОАЦИА ЖИВОТ 137,098 200,985 46.60% 38.67% 40.44% 
3 ВИНЕР ЖИВОТ 0 26,725 / / 5.38% 

4 УНИКА ЖИВОТ 0 13,461 / / 2.71% 

5 КЈУБИ ЖИВОТ 14,876 11,453 -23.01% 4.20% 2.30% 
  ВКУПНО ЖИВОТ 354,507 496,995 40.19% 100.00% 100.00% 

Извор: Квартални известувања, АСО 

Еден од најсоодветните показатели за обемот на извршените работи на друштвата за осигурување е 
анализата на обемот на извршените работи по различните класи на осигурување. На тој начин, преку 
податоците за БПП по класи на осигурување, дополнително е прикажана пазарната структура на сите 
друштва за осигурување во 2011 година (Табела бр. 8). 
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Табела 8. Бруто полисирана премија за периодот 01.01.2011 - 31.12.2011 
                          000 мкд 

Ред. 
бр. Класа на осигурување 

неживот неживот 

Кјуби Триглав Сава Евроинс Винер Еуролинк Инсиг Уника Осиг. 
полиса Албсиг Кроациа Вкупно 

1 01. Незгода 95.301 108.798 46.059 39.434 58.865 88.766 6.620 22.099 46.237 9.741 20.349 542.270 
2 02. Здравствено     2.229   88       4.301     6.618 
3 03. Каско моторни возила 109.271 224.287 97.849 45.466 36.973 101.688 3.568 38.545 74.598 13.572 36.107 781.924 
4 05. Каско воздухоплови   58.461 326   43,254 88     827     102.956 
5 06. Каско пловни објекти     101 8 105 118     13   14 359 
6 07. Карго 33.590 18.830 2.161 10.157 4.613 4.332   1.416 2.319 183 839 78.441 
7 08. Имот од пожар и др. опасности 93.742 66.559 103.401 19.566 20.228 116.858 1.639 20.083 20.948 7.804 7.437 478.264 
8 09. Имот останато 153.902 146.050 171.235 15.303 67.506 149.355 1.617 30.840 19.863 2.324 10.216 768.211 
9 10. АО (вкупно) 230.445 589.820 323.061 306.648 253.008 244.474 159.815 330.079 380.213 277.802 169.598 3.264.963 

10 11. Одговорност воздухоплови   1.385     22.568       501     24.454 
11 12. Одговорност пловни објекти 123 223 401 27 111 245   10 420   69 1.629 
12 13. Општа одговорност 11.998 9.895 8.018 6.960 13.454 45.755 32 7.222 7.778 680 2.451 114.243 
13 15. Гаранции 126   69                 195 
14 16. Финансиски загуби 3.321 43 191                 3.554 
15 17. Правна заштита                     1 1 
16 18. Туристичка помош 12.564 17.709 16.626 12.375 9.815 21.209 6.594 15.435 13.200 10.419 7.244 143.189 

17 Вкупно 744.381 1.242.059 771.727 455.944 530.588 772.888 179.885 465.729 571.218 322.525 254.325 6.311.269 

                            
Ред. 
бр. Класа на осигурување 

живот живот     Вкупно: 6.808.264 Кјуби Кроациа Граве Винер Уника Вкупно     

18 19. Живот 11.453 200.985 244.371 26.725 13.461 496.995             

19 Вкупно 11.453 200.985 244.371 26.725 13.461 496.995             

Извор: Квартално известување согласно Член 104 од Законот за супервизија на осигурување
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4. Структура на учество 
 

Во вкупната бруто полисирана премија, најзначајно учество има осигурувањето од автомобилска 
одговорност (АО) со 47,96% (2010: 47,26%), како и доброволното осигурување на моторни возила 
(каско) 11,49% (2010: 12,31%). Потоа, следува осигурувањето на имот (од пожар, природни 
непогоди, кражби и други ризици) со 18,30% (2010: 19,72%), и осигурувањето од последици на 
несреќен случај (незгода) со учество од 7,96% (2010: 8,43%). Исто така, и осигурувањето на живот 
зазема значајно место со 7,30% учество. Структурата по класи, како и споредбата со 2010 година, е 
претставена на графиконот бр. 5. 

Графикон бр.5: Структура на бруто полисирана премија по класи на осигурување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значаен пораст на БПП од 6,60% во однос на 2010 година е забележан во класата за осигурување 
од автоодговорност во износ од 3,26 милијарди (2010: 3,06 милијарди денари). Овој пораст пред 
сè се должи на актуелната мерка донесена од Владата на Р. Македонија во 2010 година за увоз на 
половни возила, односно возила со ЕУР 1-стандард, како и поради намалувањето на бројот на 
неосигурени возила, исто така резултат на комплементарната мерка за ограничување за 
пререгистрација на возила со странски регистарски таблички кои престојуваат подолго од шест 
месеци во Р. Македонија. 

Како втора позначајна класа во структурата на БПП е осигурувањето на имот. Кај оваа класа на 
осигурување се забележува пад на БПП од 2,47% во споредба со 2010 година. Овој резултат се 
должи на пониската цена на осигурувањето која ја нудат друштвата за осигурување поради 
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поострата конкуренција, што се гледа од бројот на склучени договори кој изнесува 63.860 (2010: 
56.176) што претставува пораст од 13,68%. 

Истата ситуација се забележува и кај осигурувањето на моторни возила- каско, каде имаме пад на 
БПП од 1,95% во однос на 2010,  додека, пак, бројот на склучените договори пораснал за 16,73%. 

Посебно внимание заслужува порастот на осигурувањето на живот кое изнесува 40,19% во 
споредба со 2010 година (2010: 17,85%; 2009: 12,80%). Исто така и кај бројот на договори се 
забележува пораст од 32,53% во споредба со претходната година. Овој резултат пред сè се должи 
на појавата на двете нови друштва на пазарот на осигурување на живот, како и на зголемената 
деловна активност на постоечките друштва. (Графикон бр.6) 

Графикон бр.6: Тренд на бруто полисираната премија по класи на осигурување (во милиони 
денари) 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 

Кај друштвата за осигурување на живот, со новите статистички обрасци кои стапија во сила во 2011 
година, доаѓа до методолошка промена во начинот на известување за бројот на договори. Притоа, 
во 2011 година друштвата за живот известуваат подетално, при што се прикажуваат 
новосклучените и активните договори за осигурување, а истовремено се прави разграничување 
помеѓу основните и дополнителните договори. Согласно претходното упатство за статистичко 
известување, основните и дополнителните договори се прикажувани како вкупна стапка.  За таа 
цел, за 2010 година е направена методолошка адаптација, при што за 2010 година е употребена 
методолошката рамка која се употребува од 2011 година. (Табела бр. 9 )  
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Табела бр. 9: Број на активни договори кај друштвата за осигурување на живот 

Број на 
активни 

договори 

2010 2011 

Основно 
осигурување 

Дополнително 
осигурување 

Основно 
осигурување 

Дополнително 
осигурување 

Граве  5.604  9.784 7.077 6.573 
Кроација 
живот 5.678 4.780 7.760 6.710 

Уника / / 443 352 
Винер живот / / 254 155 
Кјуби живот 811 592  493 325 
ВКУПНО 12.093 15.156 16.027 14.115 
Извор: Квартални известувања, АСО 

 

Друштвата за осигурување во текот на 2011 година исплатиле бруто-износ на штети од 3,01 
милијарди денари. Во споредба со 2010 година бруто-износот на исплатени штети е поголем за 
0,60% (Табела бр. 10). 

Табела бр.10: Бруто исплатени штети по класи на осигурување (во илјади денари) 

Класи на осигурување 2009 2010 2011 

Осигурување на имот 459.407 476.584 488.248 

Осигурување на моторни возила-каско 529.979 539.443 532.569 

Осигурување од незгода 354.233 364.772 360.602 

Осигурување од автомобилска одговорност 1.491.083 1.504.818 1.487.067 

Осигурување на туристичка помош 15.372 28.102 37.486 

Останати осигурувања - неживот 14.728 21.401 20.131 

Осигурување на живот 97.448 53.253 80.066 

Вкупно 2.962.250 2.988.373 3.006.170 

Извор: Квартални известувања, АСО 
 

На графиконот бр.7 е прикажано поединечното учество на друштвата за осигурување во вкупниот 
износ на бруто исплатени штети за 2011 година.  
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Графикон бр.7: Учество на друштвата за осигурување во бруто исплатените штети во 2011 година 
(во илјади денари) 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 

 

 

5. Број на вработени во друштвата за осигурување 
 

Прегледот на бројот на вработени во рамките на друштвата за осигурување е прикажан во 
следнава табела: 

Табела бр. 11: Број на вработени кај друштвата за осигурување 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Број на 
вработени 970 1.057 1.262 1.283 1.356 1.423 
Извор: Квартални известувања, АСО 

 

Како што може да се забележи од табелата, бројот на вработени во  друштвата за осигурување 
бележи тренд на пораст, што претставува еден од показателите за развој на осигурителниот 
сектор во Република Македонија. Овој тренд се должи пред сè на појавувањето на нови друштва 
за осигурување на пазарот и на зголемената деловна активност на постоечките друштва. 
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6. Средства и извори на средства 

5.1 Структура на средства 

 
Вредноста на средствата на друштвата за осигурување на 31.12.2011 година изнесува 12,93 
милиjaрди денари и е поголема за 7,97% во однос на вкупните средства кај друштвата за 
осигурување во 2010 година, со што продолжува позитивниот тренд на пораст присутен и во 
претходната година (Табела бр.12). 

Од вкупните средства 66,33% се однесуваат на вложувањата, 22,58% на побарувањата, 4,15% на 
дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви и 3,80% на останати средства. 
Останатите ставки на средствата (нематеријални средства, одложени и тековни даночни средства, 
и АВР) претставуваат  3,13% од вкупните средства. 

Табела бр.12: Структура на средствата на друштвата за осигурување (во денари) 

 
31.12.2010 Учество 31.12.2011 Учество Индекс 

Нематеријални средства 49.550.997 0,41% 44.747.387 0,35% 90,31% 

Вложувања 7.168.432.335 59,84% 8.578.832.319 66,33% 119,68% 

Дел за соосигурување и 
реосигурување во бруто 
техничките резерви 454.394.828 3,79% 537.247.897 4,15% 118,23% 
Одложени и тековни 
даночни средства 40.316.002 0,34% 26.750.436 0,21% 66,35% 

Побарувања 3.543.431.884 29,58% 2.920.940.217 22,58% 82,43% 
Останати средства 452.283.407 3,78% 492.110.701 3,80% 108,81% 
Активни временски 
разграничувања (АВР) 270.561.642 2,26% 333185.332 2,58% 123,15% 

ВКУПНО СРЕДСТВА 11.978.971.094 100,00% 12.933.814.289 100,00% 107,97% 
Извор:Биланс на состојба на друштвата за осигурување, АСО 

Доминантен дел на вкупните средства во осигурителниот сектор ги сочинуваат средствата на 
друштвата за неживотно осигурување, меѓутоа, сè поприсутен е трендот на зголемување на 
учеството на средствата на друштвата за осигурување на живот, кое во 2011 изнесува 13,38%  
(2010: 9,70%) од вкупните средства на друштвата за осигурување. 

Во структурата на средствата на друштвата за осигурување најголемо учество имаат вложувањата 
(66,33%, односно се забележува пораст во однос на 2010 година за 19,68% (2010: 59,84%). 
Најзначајно учество во вкупните вложувања заземаат останатите финансиски вложувања со 
80,54%, и истите бележат пораст од 26,43% во споредба со претходната година. Во групата на 
останати финансиски вложувања влегуваат: депозити, заеми и останати пласмани кои учествуваат 
со 58,79%, финансиски вложувања кои се чуваат до достасување 21,23%, финансиски вложувања 
расположливи за продажба 18,43% и финансиски вложувања за тргување со учество од 1,55%. 

Во вкупните вложувања влегуваат и финансиски вложувања во друштва во група- подружници, 
придружни друштва и заеднички контролирани ентитети кои учествуваат со 2,93% во вкупните 
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вложувања  и истите бележат пораст од 17,30%. Исто така, дел од вкупните вложувања се и 
земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства кои учествуваат со 16,53% во 
вкупните вложувања, и притоа бележат пад од 4,76% во однос на 2010 година  

Во структурата на вкупните побарувања, побарувањата од непосредни работи на осигурување 
учествуваат со 68,75%  (во износ од 2.008 милиони денари) и бележат пад од 18,04% во однос на 
2010 година. Значајното намалување на побарувањата од непосредни работи на осигурување 
пред сè се должи на стапувањето на сила на Правилникот за вреднување на ставките од Билансот 
на состојба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10 ) со примена од 01.01.2011 
година. Според Правилникот друштвата за осигурување се должни да прават класификација на 
побарувањата во различни категории согласно деновите на доцнење на наплатата, при што треба 
да применат пропишани проценти на исправка на вредност. 

Побарувањата од работите на соосигурување и реосигурување изнесуваат 318 милиони денари 
(10,89% од вкупните побарувања) и бележат намалување за 16,68% во однос на 2010 година. 
Останатите побарувања изнесуваат 594 милиони денари (20,35% од вкупните побарувања) и 
бележат пад од 16,42% во однос на состојбата од 711 милиони денари во 2010 година. 

Структурата на учеството на друштвата за осигурување во вкупните средства на осигурителниот 
сектор е прикажана на графиконот бр.8. 

Графикон бр. 8: Структура на учество на друштвата за осигурување во вкупните средства на 
осигурителниот сектор во 2011 година (во милиони денари) 

 
Извор:Биланс на состојба на друштвата за осигурување, АСО 
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5.2 Структура на извори на средства 
 

Во вкупните извори на средства на друштвата за осигурување во 2011 година техничките резерви 
учествуваат со 50,39%, капиталот и резервите со 36,17%, додека сите останати ставки со 13,44% од 
вкупните извори на средства на друштвата за осигурување (Табела бр. 13). 

Табела бр.13: Структура на извори на средства на друштвата за осигурување (во денари) 

  31.12.2010 Учество 31.12.2011 Учество Индекс 

Капитал и резерви 4.286.113.096 35,78% 4.677.936.951 36,17% 109,14% 
Бруто технички резерви 5.972.580.404 49,86% 6.517.318.167 50,39% 109,12% 
Останати резерви 5.808.199 0,05% 10.401.273 0,08% 179,08% 
Одложени и тековни 
даночни обврски 9.662.243 0,08% 8.020.645 0,06% 83,01% 
Обрски кои произлегуваат 
од депозити на друштвата 
за осигурување за 
реосигурување кај цеденти, 
по основ на реосигурување 419.972 0,00% 624.382 0,00% 148,67% 
Обврски 1.590.698.767 13,28% 1.579.488.394 12,21% 99,30% 
Пасивни временски 
разграничувања (ПВР) 113.688.411 0,95% 140.024.478 1,08% 123,17% 
ВКУПНО ИЗВОРИ НА 
СРЕДСТВА 11.978.971.094 100,00% 12.933.814.289 100,00% 107,97% 
Извор:Биланс на состојба на друштвата за осигурување, АСО 

7. Капитал и потребно ниво на маргина на солвентност 
 

Согласно член 76 од Законот за супервизија на осигурување , друштвата треба да ја одржуваат 
вредноста на капиталот барем во висина на потребното ниво на маргината на солвентност. 
Според доставените податоци до Агенцијата, на крајот на 2011 година вкупниот капитал на 
друштвата за осигурување изнесува 4,5 милијарди денари што претставува пораст од 9,18% во 
однос на 2010 година. Анализирано по групи на осигурување, капиталот на друштвата за 
неживотно осигурување изнесува 3,62 милијарди денари и неговото учество во вкупната пасива 
кај овие друштва изнесува 34,28% . Друштвата за осигурување на живот располагаат со вкупен 
капитал од 904 милиони денари што претставува 48,38% од вкупната пасива на овие друштва. 

Маргината на солвентност, како главен индикатор за процена на стабилноста на осигурителниот 
сектор, изнесува 1,10 милијарди денари (кај неживотното осигурување 1,04  милијарди денари, а 
кај осигурувањето на живот  63 милиони денари), со што капиталот на осигурителниот сектор е за 
4,11 пати над нивото на маргината на солвентност. 

Движењето на капиталот и потребната маргина на солвентност кај друштвата за осигурување се 
прикажани на графикон бр. 9. 
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Графикон бр. 9: Движење на капиталот и маргината на солвентност кај друштвата за осигурување 
(во милиони денари) 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 

 

8. Технички резерви 
 

Техничките резерви се зголемија за 10,32% во однос на 2010 година и имаат најголемо учество во 
структурата на пасивата на друштвата за осигурување. 

Вкупниот износ на технички резерви на друштвата за осигурување што вршат работи на 
неживотно осигурување на крајот на 2011 година изнесува 5,68 милијарди денари, или бележи 
16,52% пораст во однос на претходната година, додека, пак, вкупниот износ на технички резерви 
на друштвата за осигурување што вршат работи на осигурување во групата на живот изнесува 899 
милиони денари, што претставува пораст од 41,41% во однос на претходната година (Табела 
бр.14). Еден од факторите кои придонесоа  за зголемување на  техничките резерви претставува 
примената на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 169/10, 41/11), со кој се овозможува 
примена на конзистентност во извршените актуарски пресметки на технички резерви. Структурата 
на техничките резерви по групи на осигурување е прикажана во табела бр. 14. 
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Табела бр.14: Структура на технички резерви (во илјади денари) 

Структура на 
технички 
резерви 

Неживот Живот Вкупно 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Резерви за 
преносни 
премии 

2.207.628 2.276.395 2.590.880 74.412 87.926 17.518 2.282.041 2.364.321 2.608.398 

Резерви за 
бонуси и 
попусти 

8.878 2.500 52.153 0 0 12.777 8.878 2.500 64.930 

Резерви за 
штети 2.382.633 2.593.688 3.035.757 7.708 6.607 17.412 2.390.341 2.600.294 3.053.169 

Математичка 
резерва 0 0 0 390.284 541.520 851.735 390.284 541.520 851.735 

Други 
технички 
резерви 

16.459 4.238 3.820 0 0 0 16.459 4.238 3.820 

Вкупно 4.615.598 4.876.821 5.682.610 472.404 636.053 899.442 5.088.003 5.512.873 6.582.052 

Извор: Квартални известувања, АСО 

Како резултат на примената на Правилникот доаѓа до значаен пораст на Резервите на штети кои 
во 2011 година изнесуваат 3,05 милијарди денари и истите бележат пораст од 17,42% во однос на 
2010 година (2010: 2,60 милијарди денари). 

Исто така, како резултат на зголемениот обем на продажба кај друштвата за осигурување, значен 
пораст се забележува и кај Резервите за преносни премии кои се зголемиле за 10,32% во 
споредба со претходната година. 

Дополнително, математичката резерва изнесува 851,7 милиони денари и истата бележи пораст од 
57,29% што се должи на порастот на вкупниот обем на продажба остварен кај друштвата за 
осигурување на живот. 

 

9. Средства кои ги покриваат техничките резерви 
 

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние средства на друштвото за осигурување 
кои служат за покривање на идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување, 
како и можните загуби во однос на оние ризици поврзани со вршење на работи на осигурување за 
кои друштвото за осигурување е должно да издвои средства за технички резерви. Друштвото за 
осигурување е должно да вложува средства во висина барем еднаква на вредноста на техничките 
резерви, согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурување и согласно Правилникот 
за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои 
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ја покриваат математичката резерва, како и деталнo пласирање и ограничување на тие 
вложувања и нивно вреднување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/11). 

Вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви кај друштвата за неживотно 
осигурување, на крајот на 2011 година изнесуваа 4,96 милијарди денари и покриваа 96,26%. 
Притоа се забележа значително подобрување на покриеноста на техничките резерви во однос на 
претходните години кога покриеноста беше 75,72%, во 2010 година, и 71,41%, во 2009 година. 
Овој резултат пред сè се должи на  спроведените супервизорски мерки и преземените мерки за 
докапитализација. 

Кај друштвата коишто работат осигурување на живот, вложувањата на средствата од техничките 
резерви изнесуваа 924 милиони денари и имаа покриеност на техничките резерви од 104,01%, со 
што се одржува трендот од 2010 година кога покриеноста беше 104,81% (2009: 151,66%). 

Во 2011 година, друштвата за неживотно осигурување најголем дел од средствата коишто ги 
покриваат техничките резерви ги пласираа во банки (54,69%), хартии од вредност издадени од РМ 
(31,51%), акции (2,80%), корпоративни обврзници (1,62%), инвестициони фондови  (1,09%) и во 
други финансиски инструменти (8,30%). Износите на вложувањата се прикажани во табела бр. 15. 

Табела бр. 15: Структура на средствата што ги покриваат техничките резерви кај друштвата за 
неживотно осигурување 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 

Друштвата за осигурување на живот најголем дел од средствата коишто ја покриваат 
математичката резерва и другите технички резерви ги пласираа во банки (25,71%), хартии од 
вредност издадени од РМ (73,42%) и во други финансиски инструменти (0,87%). Износите на 
вложувањата се прикажани во табела бр. 16. 
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Табела бр. 16: Структура на средствата што ги покриваат техничките резерви и математичката 
резерва кај друштвата за осигурување на живот 

 
Извор: Квартални известувања, АСО 

 

10. Финансиски резултат од работењето 
 

Во текот на 2011 година, осигурителниот сектор оствари загуба во износ од 73 милиони денари. 
Кај друштвата за неживотно осигурување, загуба во износ од 228 милиони денари прикажаа две 
друштва, а останатите девет друштва остварија добивка во износ од 149 милиони денари. 

Кај друштвата за осигурување на живот, друштвата остварија добивка по оданочување во износ од 
5,4 милиони денари, и тоа две друштва остварија нето-добивка од 30 милиони денари, а 
преостанатите две друштва прикажаа загуба во износ од 25 милиони денари. 

Ниското ниво на профитабилност на друштвата кои прикажале добивка по оданочување, како и на 
прикажаната загуба на двете друштва за неживотно осигурување, се должи пред сè на 
зголемениот  трошок кој произлегува од вредносното усогласување на побарувањата по основ на 
премија за осигурување, а како резултат на примена на Правилникот за вреднување на ставките 
од Билансот на состојба.  

Техничкиот резултат6 е на негативно ниво од 451,8 милиони денари (2010: - 210,5 милиони 
денари), и притоа две друштва за неживотно осигурување прикажаа позитивен технички резултат, 
а останатите друштва имаа негативен  технички резултат. 

Анализирано по групи на осигурување, кај неживотното осигурување техничкиот резултат 
изнесува -392,7 милиони денари (2010: -243,1 милиони денари). Додека, пак, техничкиот резултат 
кај осигурувањето на живот изнесува -59 милиони денари (2010: 31,5 милиони денари). 

                                                           
6Техничкиот резултат од работењето на друштвата за осигурување претставува резултат од вршење на нивната основна 
дејност - осигурување. Останатите приходи и расходи од нивното работење го претставуваат нетехничкиот резултат. 
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Табела бр.17: Структура на финансискиот резултат – технички и нетехнички (во денари) 

 2009 2010 2011 
Технички резултат – 
живот 

10.725.140 32.541.768 -59.086.288 

Технички резултат – 
неживот 

-367.150.210 -243.071.913 -392.773.035 

Технички резултат – 
вкупно 

-356.425.070 -210.530.145 -451.859.323 

Нетехнички резултат 255.576.078 312.658.115 394.620.316 
Добивка/загуба од 
редовното работење 
пред оданочување 

 
-100.848.992 

 
102.127.970 

 
-57.238.407 

Извор: Годишни сметки на друштвата за осигурување, АСО 

И покрај негативниот технички резултат од работењето, како негов коректив се јавува остварениот 
нетехнички резултат од работењето. Нетехничкиот резултат бележи пораст од 26,21% во однос на 
2010 година, со што друштвата за осигурување остваруваат солиден нетехнички резултат од 
394,62 милиони денари, односно резултат кој нема значителни отстапувања од трендот како во 
случајот со техничкиот резултат. 

На графиконот бр.10 е прикажано влијанието на техничкиот и нетехничкиот резултат во 
создавањето на финансискиот резултат кај осигурителниот сектор. Во овој случај, за целите на 
анализата, е избрана категоријата добивка од редовното работење пред оданочување (EBIT), за да 
се изолираат различните ефекти на влијанието на оданочувањето, со цел попрецизно утврдување 
на влијанието на техничкиот и нетехничкиот резултат во создавањето на крајниот финансиски 
резултат. 

Графикон бр.10: Влијанието на техничкиот и нетехничкиот резултат на финансискиот резултат 
(милиони денари) 

 
Извор: Годишни сметки на друштвата за осигурување, АСО 
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11. Индикатори за осигурителниот сектор 

 
Показателите во осигурителната дејност се користат за подобро следење на работата на 
друштвата за осигурување. 

Коефициентот на штети, пресметан како однос меѓу збирот на настанатите штети во периодот 
(incurred claims) и промената на бруто резервите и заработената премија (earned premium), 
изнесува 52,99% на ниво на осигурителниот сектор во 2011 година и бележи намалување во однос 
на 2010 година, кога изнесуваше 57,45%. 

Одделно, по групи на осигурување, овој коефициент кај неживотното осигурување во 2011 
година  изнесува 51,90%, наспроти 57,20%, во 2010 година, а кај осигурувањето на живот во 2011 
година изнесува 65,33%, наспроти 61,45% во 2010 година. 

Коефициентот на трошоци претставува однос меѓу износот на трошоците од работењето на 
друштвата за осигурување и заработената премија. Во трошоци од работењето влегуваат 
трошоците за стекнување (провизија и останати трошоци за стекнување), административни 
трошоци (трошоци за вработените, амортизација и вредносно усогласување на опремата и 
останати материјални средства и останати административни трошоци), трошоци за бонуси и 
попусти нето од реосигурување, и останатите осигурителни технички трошоци нето од 
реосигурување. Овој коефициент во 2011 година изнесува 45,17% и забележува зголемување во 
однос на 42,6% во 2010 година.  

Комбинираниот коефициент се добива како однос меѓу настанатите штети во периодот 
зголемени за вкупните трошоци за работење и заработената премија и го покажува резултатот од 
работењето пред вклучување на приходите и расходите од вложувањата. На ниво на индустрија 
овој коефициент изнесува 98,16%, наспроти 100,1% во 2010 година. Одделно, по групи на 
осигурување, комбинираниот коефициент кај неживотното осигурување во 2011 година изнесува 
96,82%, наспроти 99,9% во 2010 година, а кај осигурувањето на живот во 2011 изнесува 113,40%, 
наспроти 103,28%  во 2010. 

Стапката на принос на вложувања (ROI) се пресметува како однос на приходите намалени за 
трошоците на вложувањата и износот на вложувањата. Стапката на принос на вложувањата за 
2011 година изнесува 5,35%, додека во 2010 година изнесуваше 8,07%. 

Коефициентот на задолженост се пресметува како однос на вкупните обврски и вкупните 
средства. Овој коефициент покажува колку од средствата се финансирани од обврските (технички 
резерви и останати обврски), без да се вклучат капиталот и законските резерви. Во 2011 година 
овој коефициент изнесува 63,83%, додека во 2010 година изнесуваше 65,70%. 
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Стапката на принос на активата (ROA) и стапката на принос на капиталот (ROE)7, со оглед на 
остварената загуба во осигурителниот сектор за 2011 година, се негативни. Во табелата бр.18 се 
прикажани стапките по години во периодот од 2006 до 2011 година. 

Табела бр.18: Стапка на принос на актива (ROA) и стапка на принос на капитал (ROE) 

  2009 2010 2011 

ROA     

- неживот -1,69% 0,28% -0,70% 
- живот 1,85% 3,89% 0,31% 

- вкупно -1,40% 0,61% -0,57% 

ROE     

- неживот -5,00% 0,84% -2,05% 
- живот 3,78% 8,40% 0,65% 

- вкупно -3,99% 1,75% -1,75% 
Извор: Годишни сметки на друштвата за осигурување, АСО 

  

                                                           
7 ROA= нето-добивка/актива ;( ROE) = Нето-добивка/ (капитал+резерви). При пресметката на показателите се користени 
податоци од годишната сметка и финансиските извештаи за работењето кои се доставени од друштвата за осигурување 
до АСО, согласно Законот за супервизија на осигурување. 
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Б.) ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 
 

Улогата на посредувањето во продажбата има сè поголемо влијание во осигурителниот сектор. Во 
текот на 2011 година 54,31% од остварената БПП е реализирана од страна на различни канали на 
посредување (Графикон бр. 11). 

Графикон бр. 11: Структура на каналите за продажба на полиси во вкупната БПП 

 
Извор: Годишни сметки на друштвата за осигурување, АСО 

Еден облик на посредување се осигурителните брокерски работи, под кои се подразбира 
посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и при реализирање на 
оштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, во име и за сметка на клиентите во 
однос на друштвата за осигурување и реосигурување. 

На крајот на 2011 година на пазарот на осигурување дејствуваат 17 осигурително брокерски 
друштва и во споредба со претходната година бројот на овие субјекти се зголеми со три 
осигурително брокерски друштва (ПОЛИСА ПЛУС, СУПЕР БРОКЕР И АМГ ПРЕМИУМ кое се 
трансформираше од друштво за застапување во осигурувањето во осигурително брокерско 
друштво). Со состојба на 31.12.2011, осигурително брокерските друштва располагаа со вкупни 
средства во износ од 428,6 милиони денари, додека капиталот изнесуваше 192 милиони денари. 
Деловната 2011 година осигурително брокерските друштва ја завршиле со добивка по 
оданочување во износ од 67 милиони денари. 
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Табела бр.17: Регистар на осигурително брокерски друштва 

Назив на друштвото 
Акционерско осигурително брокерско друштво ЕУРОЕКСПЕРТС Скопје 
Осигурително брокерско друштво ЕУРОМАК БРОКЕР АД Скопје 
Осигурително брокерско акционерско друштво ВИАСС Скопје 
Осигурително брокерско друштво ИН БРОКЕР АД Скопје 
Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани 
Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје 
Акционерско осигурително брокерско друштво А-ТИМ Скопје 
Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво К МК БРОКЕР АД Скопје  
Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје 
Осигурително брокерско друштво СУПЕР БРОКЕР АД Скопје 

  

Во овој период осигурително брокерските друштва реализирале продажба на 188.810 полиси, од 
кои 3.289 од групата на осигурување на живот. Во вкупно остварената БПП на ниво на цел сектор, 
осигурително брокерските друштва  учествувале со 20,71%.  

Во текот на 2011 година осигурително брокерските друштва од друштвата за осигурување 
наплатиле провизија во 262.866 илјади денари, а пресметаните премии изнесуваа 1.514.587 
илјади денари. 

Друг облик на посредување е застапување во осигурувањето, што претставува подготовка и 
склучување на договори за осигурување, во име и за сметка на едно или повеќе друштва за 
осигурување, за производи на осигурување кои меѓусебно не си конкурираат. 

Во текот на 2011 година на пазарот на осигурување активно дејствуваа пет друштва за 
застапување во осигурување, односно бројот на друштва за застапување во осигурување во однос 
на 2010 се намали за уште едно друштво (АМГ Премиум) кое се трансформираше во осигурително 
брокерско друштво. Во декември 2011 година уште едно друштво за застапување (ЛАЈОН ИНС) 
стана составен дел на осигурителниот пазар во Р.М. а својата деловна активност ја започнува во 
2012 година.  

Друштвата за застапување во осигурувањето, со состојба на 31.12.2011, располагаа со вкупни 
средства во износ од 24,4 милиони денари,  додека капиталот изнесуваше 12,5 милиони денари. 
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Друштвата за застапување во осигурувањето ја завршиле деловната 2011 година со добивка по 
оданочување во износ од 3,7 милиони денари. 

Иако застапеноста на друштвата за застапување во продажбата на полисите беше релативно 
помала во однос на другите продавачи на осигурување, сепак, со нивната појава на пазарот се 
очекува понатамошен развој на осигурувањето и доближување на осигурителните производи и 
услуги до крајните потрошувачи. 

Табела бр.18: Регистар на друштва за застапување во осигурување 

Назив на друштвото 

Друштво за застапување во осигурување АКТИВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје 

Друштво за застапување во осигурувањето ТРЕНД-МР АД Скопје 
Акционерско друштво за застапување во осигурување САФЕ ИНВЕСТ Македонија 
АД Скопје 
Акционерско друштво за застапување во осигурување ВДС МАГМА 
Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД 
Скопје 
Акционерско друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје 

 

Во текот на 2011 година друштвата за застапување во осигурување реализирале вкупно 49.863 
договори за осигурување (полиси) од кои 1.043 полиси се од групата на осигурување на живот. 
Друштвата за застапување во осигурување учествувале со 0,52% во вкупната БПП на ниво на цел 
сектор. 

Друштвата за застапување во осигурувањето од друштвата за осигурување наплатиле провизија во 
износ од 28.313 илјади денари, а пресметаните премии изнесуваа 227.049 илјади денари. 

 

 

 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Претседател на Советот на експерти, 

д-р Климе Попоски 
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