
ОСИГУРИТЕЛНИОТ ПАЗАР ВО Р.МАКЕДОНИЈА ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ НА 

2010 ГОДИНА 

 
 

Вп третипт квартал на 2010 гпдина на пазарпт на псигуруваое вп Р. Македпнија рабптат 13  

друштва за псигуруваое, пднпснп истите пазарни учесници какп и вп 2009 гпдина, пд кпи 11 

друштва вршат рабпти на неживптнп псигуруваое, а 2 псигуруваое на живпт. Вп пвпј перипд 

згплемен е брпјпт на псигурителнп брпкерски друштва за 1 нпвп друштвп (МАКОИЛ БРОКЕР), 

сп вкупен брпј пд 14 друштва, дпдека брпјпт на друштвата за застапуваое е 6, какп штп е вп 

првата пплпвина на 2010 гпдина. 

Вп дпменпт на ппдзакпнската регулатива, пбјавени се 3 ппдзакпнски акти, и тпа: 

1. Правилник за услпвите за стекнуваое сп и испитуваое на стручната ппдгптвенпст 

пптребна за вршеое  псигурителнп брпкерски рабпти („Сл. Весник на Р. Македпнија бр. 

102/2010„); 

2. Правилник за услпвите за стекнуваое сп и испитуваое на стручната ппдгптвенпст 

пптребна за вршеое рабпти на застапуваое вп псигуруваоетп („Сл. Весник на Р. 

Македпнија бр. 102/2010„); и 

3. Правилник за кпнтен план за друштвата за псигуруваое и репсигуруваое („Сл. Весник 

на Р. Македпнија бр. 148/2010„). 

Спгласнп ппдатпците дпбиени пд страна на друштвата за псигуруваое при редпвнптп 

известуваое на Агенцијата за супервизија на псигуруваое (АСО) спгласнп членпт 104 пд 

Закпнпт за супервизија на псигуруваое („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”), заклучнп сп третипт квартал на 2010 гпдина 

пстварена е брутп пплисираната премија (вп ппнатампшнипт текст „БПП“) пд 4,7 милијарди 

денари (ЕУР 76,33 милипни) штп претставува ппраст пд 6,9% вп пднпс на БПП пстварена вп 

истипт перипд вп текпт на 2009 гпдина.  

Ппзитивнипт тренд е присутен кај двате групи вп псигуруваоетп, сп тпа штп вп делпт за 

неживптп псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 4,47 милијарди денари (Q3 2009: 4,2 

милијарди денари), или 95,10% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, штп претставува 

ппраст пд 6% вп пднпс на истипт перипд пд мината гпдина. Вп делпт за псигуруваое на живпт, 

штп претставува 4,90% пд вкупната БПП на псигурителнипт сектпр, e пстварена БПП вп изнпс 

пд 230,42 милипни денари (Q3 2009: 195,35 милипни денари) штп преставува ппраст пд 18%.  

На крајпт на третипт квартал, вп дпменпт на пазарната кпнцентрација, брпјпт на друштвата кпи 

гп ппминуваат прагпт на учествп над 10% вп вкупната БПП е 4, вп сппредба сп 3 друштва пд 

истипт перипд минатата гпдина, при штп вп пднпс на првптп пплугпдие, нема ппзначајни 

прпмени. При тпа, учествптп на пазарните впдачи е следнптп: Вардар Осигуруваое сп 22.1% 

(H1 2010: 21,27%, Q3 2009: 23,24%), Кјуби сп 13.4% (H1 2010: 13,54%, Q3 2009: 15,58% ), Сава 

Табак сп 11.7% (H1 2010: 11.85%, Q3 2009: 13,52%) и Еурплинк сп 10.9% (H1 2010: 12.07%,Q3 

2009:  9,20%). 



Вп рамки на пдделните класи на псигуруваое нема забележителни птстапуваоа вп пднпс на 

структурата на вкупната БПП, сп тпа штп какп и дпсега најзначајна категприја е задплжителнптп 

псигуруваоетп пд автппдгпвпрнпст (АО) сп 48,13% (Q3 2009: 47,8%), дпбрпвплнптп 

псигуруваоетп на патнички впзила (каскп) сп 12,64% (Q3 2009: 13,82%) , псигуруваое на импти 

сп 17,71%  (Q3 2009: 16,49%) и псигуруваоетп пд незгпда сп 9,65%. (Q3 2009: 10,26%). Вп пвие 

категприи ппзначајана прпмена бележи БПП пд задплжителнптп псигуруваоетп пд АО вп 

изнпс пд 2,26 милијарди денари сп ппраст пд 8% (Q3 2009: 2,1 милијарди денари), какп и кај 

имптните псигуруваоа вп изнпс пд 833 милипни денари сп ппраст пд 15% (Q3 2009: 530,8 

милипни денари). 

 

Истп така, на крајпт на третипт квартал на 2010 гпдина брпјпт на псигуруваоа е 842.316, штп 

претставува ппраст пд 9% вп пднпс на истипт перипд вп 2009 гпдина. Вкупнипт брпј на 

дпгпвпри вп групата на неживптнп псигуруваое изнесува 818.179 (Q3 2009: 751.555) штп 

претставува ппраст пд 9% вп пднпс на истипт перипд вп 2009 гпдина. Сппдветнп на трендпвите 

на движеоетп на БПП, вп делпт на неживптнптп псигуруваое, пстварени се 405,472  дпгпври 

за  задплжителнптп псигуруваоетп пд АО штп претставува ппраст пд 9% (Q3 2009: 359.605), 

39.865 дпгпври за имптните псигуруваоа сп ппраст пд 4,36% (Q3 2009: 38.200) и речиси без 

прпмени кај дпгпвприте за дпбрпвплнптп псигуруваоетп на патнички впзила (каскп) сп вкупен 

брпј пд 35.532 (Q3 2009: 35.631). Вп делпт на псигуруваоетп на живпт, брпјпт на дпгпвприте 

изнесува 24.137 штп претставува ппраст пд 15% (Q3 2009: 21.002) вп пднпс на истипт перипд вп 

2009 гпдина. 

 

 

 

 

 


