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Пазарот на осигурување во Република Македонија во вториот квартал 

од 2016 година 

1. Анализа на осигурителниот пазар во Република Македонија 

Заклучно со 30.6.2016 година на пазарот на осигурување во Република Македонија работат 15 

друштва за осигурување (11 неживотно осигурување и 4 осигурување на живот). Бројот на 

осигурително брокерските друштва во споредба со 2015 година се  зголеми за 2 нови друштва 

(Џокер Инс Брокер АД Гевгелија и ЕОС Брокер АД Скопје) со што вкупниот број на осигурително 

брокерски друштва е 32. Бројот на друштвата за застапување и банки остана непроменет, 

односно во текот на 2К2016 на пазарот на осигурување делуваа 13 друштва за застапување и 3 

банки вршеа работи на застапување во осигурување.  

Во 2К2016 година е остварена бруто полисирана премија (во понатамошниот текст БПП) во 

вкупен износ од 4,48 милијарди денари, што претставува пораст од 4,04% во однос на БПП 

остварена во 2К2015 година (2К2015: 4,31 милијарди денари). 

Во делот за неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 3,93 милијарди денари 

(2К2015: 3,85 милијарди денари), или истата изнесува 87,64% од вкупната БПП на 

осигурителниот сектор, што претставува пораст од 2,12% во споредба со 2К2015 година.  

Кај осигурувањето на живот e остварена БПП во износ од 554,31 милиони денари (2К2015: 

461,66 милиони денари), што претставува зголемување од 20,07%. Осигурувањето на живот 

учествува со 12,36% во вкупната БПП на осигурителниот сектор. 

Во вкупната остварена БПП во 2К2016 година најзначајно учество има осигурувањето кај 

моторните возила со 48,97% (2К2015: 47,38%), при што осигурувањето од автомобилска 

одговорност (АО) учествува со 40,30% (2К2015: 39,29%), а доброволното осигурување на 

моторни возила (каско) со 8,68% (2К2015: 8,09%). Потоа, следува осигурувањето на имот (од 

пожар, природни непогоди, кражби и други ризици) со 23,35% (2К2015: 26,50%), и 

осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) со учество од 7,90% (2К2015: 8,13%).  

Во рамки на одделните класи на осигурување, продолжува трендот на пораст на премијата за 

автоодговорност од 6,69% со БПП 1,81 милијарди денари, осигурувањето од незгода од 1,07% 

со БПП 354,03 милиони денари и каско осигурувањето од 11,62% со БПП 389,07 милиони 

денари. Кај осигурувањето на имот се забележува пад од 8,33% на вкупната БПП која изнесува 

1,05 милијарди денари. Исто така, пад од 6,60% е остварен и кај осигурувањето на туристичка 

помош со БПП 81,08 милиони денари. 

Во периодот 1.1.2016-30.6.2016 склучени се 583.341 договори при што се забележува пораст 

од 9,832% во однос на 2К2015 кога беа склучени 531.143 договори. По класи на осигурување 

зголемување од 18,77% бележи осигурувањето од незгода, осигурувањето на живот со 27,08%, 

потоа следи осигурувањето од автомобилска одговорност со 7,84% и каско осигурувањето со 

0,79%. Кај осигурувањето на имот и осигурувањето на туристичка помош се забележува пораст 

на склучените договори при истовремено намалување на БПП. (Табела 1)  
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Табела бр.1: Бруто полисирана премија и број на склучени договори 

  
Бруто полисирана премија                           

(во 000 МКД)    
Број на склучени договори 

  2Q2016 2Q2015 промена 2Q2016 2Q2015 промена 

АО (вкупно) 1.806.961 1.693.594 6,69% 334.618 310.281 7,84% 

Имот вкупно 1.047.083 1.142.285 -8,33% 46.844 46.101 1,61% 

Живот 534.116 461.662 15,69% 4.108 3.767 9,05% 

Каско моторни возила 389.074 348.585 11,62% 21.655 21.485 0,79% 

Незгода 354.026 350.273 1,07% 198.913 167.478 18,77% 

Општа одговорност 116.823 106.953 9,23% 15.395 12.187 26,32% 

Туристичка помош 81.081 86.812 -6,60% 155.567 146.349 6,30% 

Карго 43.721 38.301 14,15% 1.315 1.207 8,95% 

Здравствено 36.156 2.397 1408,39% 938 244 284,43% 

Каско воздухоплови 35.379 47.556 -25,61% 3 4 -25,00% 

Oсигурување на живот кога 
инвестициониот ризик е на 
товар на осигуреникот 

20.198 0 100,00% 679 0 100,00% 

Финансиски загуби 13.973 22.613 -38,21% 827 107 672,90% 

Одговорност воздухоплови 3.915 7.138 -45,15% 21 20 5,00% 

Одговорност пловни објекти 941 961 -2,08% 252 324 -22,22% 

Гаранции 402 689 -41,65% 143 117 22,22% 

Каско пловни објекти 256 168 52,38% 12 9 33,33% 

Правна заштита 0 0 0,00% 1 1 0,00% 

ВКУПНО 4.484.105 4.309.987 4,04% 583.341 531.143 9,83% 

Извор: Квартални извештаи, АСО 

Друштвата за осигурување во текот на 2К2016 година исплатиле бруто - износ на штети од 1,88 

милијарди денари. Во споредба со 2К2015 година бруто исплатените штети бележат 

зголемување од 18,95% (2К2015: 1,58 милијарди денари). Истовремено, бројот на 

ликвидирани штети се зголемил за 8,95% во однос на 2К2015. (Табела бр.2)  

Табела бр.2: Бруто исплатени штети и број на ликвидирани штети 

  
Бруто исплатени штети                                         

(во 000 МКД) 
Број на ликвидирани штети 

  2Q2016 2Q2015 промена 2Q2016 2Q2015 промена 

АО (вкупно) 781.589 782.738 -0,15% 13.051 11.594 12,57% 

Каско воздухоплови 398.420 0 100,00% 1 0 100,00% 

Незгода 204.945 188.705 8,61% 3.947 3.479 13,45% 

Каско моторни возила 202.578 181.041 11,90% 3.685 3.471 6,17% 

Живот 106.071 57.144 85,62% 856 838 2,15% 

Имот останато 144.952 272.726 -46,85% 3.132 3.177 -1,42% 

Туристичка помош 18.525 19.806 -6,47% 926 966 -4,14% 

Општа одговорност 15.668 75.031 -79,12% 114 88 29,55% 

Карго 3.979 1.177 238,06% 42 15 180,00% 

Здравствено 828 471 75,80% 22 25 -12,00% 

Одговорност воздухоплови 783 97 707,22% 1 1 0,00% 

Финансиски загуби 43 53 -18,87% 20 23 -13,04% 

Кредити  40 0 100,00% 0 0 0,00% 

Каско пловни објекти 0 119 -100,00% 0 1 -100,00% 

ВКУПНО 1.878.421 1.579.108 18,95% 25.797 23.678 8,95% 

Извор: Квартални извештаи, АСО 
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На крајот на првиот квартал од 2016 година, во доменот на пазарната концентрација во делот 

на неживотното осигурување, бројот на друштвата кои го поминуваат прагот на учество над 

10% во вкупната БПП е 4. При тоа, учеството на пазарните водачи е следното: Триглав 

осигурување со 18,03% (2К2015: 17,61%), Осигурување Македонија со 14,29% (2К2015: 14,05%),  

Винер со 11,77% (2К2015: 10,86%) и Еуролинк со 11,32% (2К2015: 13,73%). Во делот на 

осигурување на живот доминантно учество заземаат Кроациа живот со 40,54% (2К2015: 

41,39%)  и Граве со 37,58% (2К2015: 42,91%).  

Во структурата на каналите на продажба најголемо учество има директната продажба со 

49,20%. Разложено по групи на осигурување, кај друштвата за осигурување на живот 

најзначаен канал на дистрибуција се осигурително брокерските друштва со 50,11%, додека пак 

кај неживотното осигурување најзначаен канал е директната продажба со 52,59% (Табела 

бр.3). 

Табела бр.3: Структура на канали на продажба по групи на осигурување 

  неживот живот вкупно 

2Q2016 
БПП (во 

000 МКД) 
Учество 

БПП (во 
000 МКД) 

Учество 
БПП (во 

000 МКД) 
Учество 

Директна продажба 1.994.809 50,76% 96.978 17,50% 2.091.787 46,65% 

Осиг. брокерски 
друштва 

776.890 19,77% 299.240 53,99% 1.076.130 24,00% 

Друштва за 
застапување во 
осиг. 

445.423 11,33% 67.431 12,17% 512.854 11,44% 

Туристички агенции 14.785 0,38% 0 0,00% 14.785 0,33% 

Автосалони  2.907 0,07% 0 0,00% 2.907 0,06% 

Банки 14.475 0,37% 31.171 5,62% 45.646 1,02% 

Застапници во 
осигурување 

680.441 17,31% 59.419 10,72% 739.860 16,50% 

Останати 
дистрибутивни 
канали 

61 0,00% 0 0,00% 61 0,00% 

Вкупно 3.929.791 100,00% 554.239 100,00% 4.484.030 100,00% 

Извор: Квартални извештаи, АСО 

На крајот на вториот квартал од 2016 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување 

изнесува 5,49 милијарди денари. Маргината на солвентност како главен индикатор за 

проценка на стабилноста на осигурителниот сектор изнесува 1,31 милијарди денари (кај 

неживотното осигурување 1,11 милијарди  денари, а кај осигурувањето на живот  196,72 

милиони денари),  со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,19 пати над потребното ниво 

на маргината на солвентност. 

Во периодот 1.1-30.6.2016 година осигурителниот сектор оствари добивка по оданочување во 

износ од 258,29 милиони денари. Кај друштвата за неживотно осигурување, 8 друштва 

остварија добивка во износ од 260,65 милиони денари, додека пак 3 друштва остварија загуба 

во износ од 17,40 милиони денари. Кај друштвата за осигурување на живот, друштвата 

остварија добивка во износ од 15,03 милиони денари, и тоа три друштва остварија добивка од 

22,15 милиони денари, а едно друштво прикажа загуба во износ од 7,13 милиони денари. 
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Со состојба на 30.6.2016 година, друштвата за неживотно осигурување го исполнија 

минималното потребно ниво на средства коишто ги покриваат техничките резерви. 

Вложувањата на средствата од техничките резерви во рамки на оваа група изнесуваа 6,38 

милијарди денари и покриваа 105,48% од техничките резерви кај овие друштва. Кај друштвата 

коишто работат осигурување на живот, пак,  вкупните вложувања на средствата кои ги 

покриваат техничките резерви и математичката резерва на 30.6.2016 година изнесуваат 3,10 

милијарди денари, односно покриеноста на техничките резерви и математичката резерва 

изнесуваше 101,78%. 

Во 2К2016 година, друштвата за неживотно осигурување најголем дел од средствата коишто ги 

покриваат техничките резерви ги пласираа во должнички хартии од вредност издадени од 

Република Македонија (49,27%), депозити во банки (43,04%), удели во инвестициски фондови 

(4,46%), акции (0,95%) и во хартии од вредност со седиште на издавачот во ЕУ или ОЕЦД 

(2,29%).  Друштвата за осигурување на живот најголем дел од средствата коишто ги покриваат 

техничките резерви ги пласираа во должнички хартии од вредност издадени од Република 

Македонија (76,48%), банки (21,50%), инвестициски фондови (1,26%) и во други финансиски 

инструменти (0,76%). 

 


