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Пазарот на осигурување во Република Македонија во третиот 

квартал од 2018 година 

1. Анализа на осигурителниот пазар во Република Македонија  

Заклучно со 30.9.2018 година на пазарот на осигурување во Република Македонија 
активно работат 16 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на 
неживотно осигурување, додека 5 осигурување на живот. Бројот на осигурително 
брокерските друштва и друштвата за застапување остана непроменет, односно во текот 
на третиот квартал од 2018 година (3К2018) на пазарот на осигурување, осигурително 
брокерски работи вршат 35 осигурително брокерски друштва, работи на застапување во 
осигурување 11 друштва за застапување. На крајот на третиот квартал од 2018 година, во 
доменот на банките кои имаат дозвола за вршење на работи на застапување во 
осигурување функционираат 5 банки. 

Во 3К2018 година е остварена бруто полисирана премија (во понатамошниот текст БПП) 
во вкупен износ од 7,4 милијарди денари, што претставува пораст од 8,86% во однос на 
БПП остварена во истиот период во минатата година (3K2017: 6,79 милијарди денари). 

Во делот за неживотно осигурување остварена е БПП во износ од 6,3 милијарди денари 
(3K2017: 5,85 милијарди денари) или истата изнесува 85,19% од вкупната БПП на 
осигурителниот сектор, што претставува зголемување од 7,77% во споредба со 3К2017 
година. 

Кај осигурувањето на живот e остварена БПП во износ од 1,09 милијарди денари (3K2017: 
947,9 милиони денари), што претставува пораст од 15,59%. Осигурувањето на живот 
учествува со 14,80% во вкупната БПП на осигурителниот сектор. 

Истовремено, во вкупната остварена БПП најзначајно учество има осигурувањето кај 
моторните возила со 52,29% (3K2017: 54,02%), при што осигурувањето од автомобилска 
одговорност (АО) учествува со 44,20% (3K2017: 45,55%), а доброволното осигурување на 
моторни возила (каско) со 8,10% (3K2017: 8,46%). Потоа, следува осигурувањето на имот 
(од пожар, природни непогоди, кражби и други ризици) со 17,83% (3K2017: 16,77%), и 
осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) со учество од 6,69% (3K2017: 
7,73%).  

Во рамки на одделните класи на осигурување, продолжува трендот на пораст на 
премијата и тоа кај осигурувањето од автомобилска одговорност од 5,62% со БПП од 3,27 
милијарди денари (3K2017: 3,1 милијарди денари), здравствено осигурување со 
значителен пораст од 105,65% со БПП од 111,4 милиони денари (3K2017: 54 милиони 
денари), каско осигурувањето на моторни возила со зголемување од 4,18% и БПП од 
599,38 милиони (3K2017: 575,3 милиони денари) и пораст на патничкото. 

Кај осигурувањето на имот се забележува пораст од 15% со БПП од 1,32 милијарди 
денари (3K2017: 1,13 милијарди денари), при истовремен пораст на бројот на склучени 
договори од 16%. Одделено по групи на осигурување на имот, кај физичките лица има 
пораст од 18,08% на бројот на склучени договори, а БПП е зголемена за 35,42%. Бројот на 
договори кај правните лица бележи зголемување од 10,04%, а БПП е зголемена за 10,83%.  

Кај осигурувањето од незгода се забележува пад од 5,72% со БПП од 495 милиони денари 

(3К2017: 525 милиони денари), при истовремен пораст на бројот на склучени договори 

од 9,43%.    
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Најголемо учество во осигурувањето на живот зазема мешаното осигурување со вкупна 
БПП од 514 милиони денари, што претставува 46,96% од вкупното осигурување на 
живот, потоа следува мешаното осигурување со тешко болна состојба (ТБС) со вкупна 
БПП од 133 милиони денари, што претставува 12,13% од вкупното осигурување на 
живот, потоа следи ризико осигурување со вкупна БПП од 166 милиони денари, што 
претставува 15,14% од вкупното осигурување на живот, осигурувањето на живот во 
случај на доживување со 91 милиони денари, што претставува 8,34% од вкупното 
осигурување на живот и осигурување на живот од смрт (доживотно) со 2 милиони 
денари односно 0,19% од вкупното осигурување на живот. Дополнителното осигурување 
во осигурувањето на живот учествува со БПП од 75 милиони денари, што претставува 
6,86% од вкупното осигурување на живот и бележи раст од 3,6% во однос на 3K2017. 

Во понудата на производи на осигурување на живот сѐ позастапено е осигурувањето на 
живот кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот (англ. unit linked) кое во 
вкупното осигурување на живот учествува со 10,3%. Во 3K2018 година беа склучени 
1.735 договори, што претставува 11,63% од вкупниот број на склучени договори за 
осигурување на живот во периодот, додека пак вкупната БПП во периодот изнесува 112,8 
милиони денари, што претставува пораст од 72,21% во однос на истиот период од 
минатата година (3K2017: 65,53 милиони денари). 

Во периодот 1.1.2018-30.9.2018 склучени се 1.152.812 договори, што претставува пораст 
од 5,58% во споредба со 3К2017 година  кога беа склучени 1.091.864 договори. По класи 
на осигурување зголемување од 9,43% бележи осигурувањето од незгода, каско моторни 
возила 5,58%, осигурувањето на имот 16,00%, потоа следи автомобилска одговорност со 
4,79%. Кај осигурувањето на живот исто така имаме пораст на бројот на склучени 
договори од 22,49%, а исто така кај осигурувањето на живот кога инвестицискиот ризик 
е на товар на осигуреникот има значителен пораст на бројот на склучени договори од 
66,67% (Табела 1). 

Табела бр.1: Бруто полисирана премија и број на склучени договори 

  
Бруто полисирана премија                           

(во 000 МКД)    
Број на склучени договори 

  3K2018 3K2017 промена 3K2018 3K2017 промена 
АО (вкупно) 3.271.607 3.097.576 5,62% 605.877 578.157 4,79% 
Живот 981.957 882.383 11,28% 13.182 11.139 18,34% 
Имот останато 852.386 774.123 10,11% 69.289 59.355 16,74% 
Каско моторни возила 599.385 575.337 4,18% 34.971 33.122 5,58% 
Незгода 495.528 525.587 -5,72% 387.758 354.328 9,43% 
Имот од пожар и 
др.опасн. 

467.758 365.867 27,85% 71.597 65.906 8,64% 

Туристичка помош 175.113 163.735 6,95% 369.025 348.409 5,92% 
Општа одговорност 169.420 165.331 2,47% 30.064 28.396 5,87% 
Oсиг. на живот кога 
инвестициониот 
ризик е на товар на 
осигуреникот 

112.852 65.530 72,21% 1.735 1.041 66,67% 

Здравствено 111.394 54.168 105,65% 3.566 1.533 132,62% 
Карго 62.225 55.872 11,37% 2.217 2.199 0,82% 
Финансиски загуби 57.576 30.478 88,91% 1.305 1.365 -4,40% 
Каско воздухоплови 29.221 30.142 -3,06% 10 10 0,00% 
Одговорност 
воздухоплови 

6.307 6.471 -2,53% 39 41 -4,88% 

Гаранции 4.091 3.710 10,27% 4.051 178 2175,84% 
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Одговорност пловни 
објекти 

2.521 2.435 3,53% 652 619 5,33% 

Кредити  1.330 0 100,00% 8 2 300,00% 
Брак или породување 889 0 100,00% 2 0 100,00% 
Каско пловни објекти 698 1.018 -31,43% 35 41 -14,63% 

Правна заштита 12 11 9,09% 14 13 7,69% 

ВКУПНО 7.402.270 6.799.774 8,86% 1.152.812 1.091.864 5,58% 

Извор: Квартални извештаи, АСО 

Друштвата за осигурување анализираниот период исплатиле бруто - износ на штети од 
2,73 милијарди денари и во споредба со 3K2017 година бруто исплатените штети 
бележат пораст од 12,10% (3K2017: 2,44 милијарди денари). Истовремено, бројот на 
ликвидирани штети се поголеми за 12,39% во однос на 3K2017 (Табела бр.2). 
Учеството на реосигурувањето во бруто исплатените штети  во неживотното 
осигурување изнесува 13,44% а соосигурувањето учествува со 0,09% во бруто 
исплатените штети. Во осигурувањето на живот реосигурувањето во бруто исплатените 
штети изнесува 4,80%. 

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

  
Бруто исплатени штети                                         

(во 000 МКД) 
Број на ликвидирани 

штети 

  3K2018 3K2017 промена 3K2018 3K2017 промена 
АО (вкупно) 1.388.618 1.279.515 8,53% 20.341 19.631 3,62% 
Каско моторни возила 393.374 364.020 8,06% 6.283 6.389 -1,66% 
Имот останато 290.988 205.853 41,36% 5.083 4.652 9,26% 
Незгода 276.245 269.008 2,69% 5.729 5.430 5,51% 
Живот 193.719 163.921 18,18% 1.676 1.514 10,70% 
Имот од пожар и др.опасн. 92.293 67.620 36,49% 908 734 23,71% 
Туристичка помош 42.689 37.851 12,78% 2.880 2.129 35,27% 
Општа одговорност 24.863 40.097 -37,99% 196 182 7,69% 
Здравствено 23.819 6.724 254,24% 3.377 676 399,56% 
Oсиг. на живот кога 
инвестициониот ризик е на 
товар на осигуреникот 

2.614 398 556,78% 17 16 6,25% 

Карго 2.147 2.777 -22,69% 49 40 22,50% 
Финансиски загуби 1.281 118 985,59% 30 39 -23,08% 
Каско пловни објекти 973 817 19,09% 1 1 0,00% 
Одговорност воздухоплови 161 0 100,00% 0 0 0,00% 

ВКУПНО 2.733.784 2.438.719 12,10% 46.567 41.433 12,39% 

Извор: Квартални извештаи, АСО 

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 3. При тоа, 
учеството на пазарните водачи е следното: Триглав осигурување со 18,10%% (3K2017: 
17,54%), Еуролинк со 13,28% (3K2017: 11,63%) и Осигурување Македонија со 11,63% 
(3K2017: 11,97%). Во делот на осигурување на живот доминантно учество заземаат 
Кроација живот со 45,89% (3K2017: 42,65% ) и Граве со 30,88% (2K2017: 35,68%).  

Во структурата на каналите на продажба најголемо учество има директната продажба со 
50,88% (3К2017: 51,10%). Разложено по групи на осигурување, кај друштвата за 
осигурување на живот најзначаен канал на дистрибуција се осигурително брокерските 
друштва со 45,43% (3К2017: 49,93%), додека пак кај неживотното осигурување доминира 
каналот на директната продажба со 56,67% (3К2017: 56,73%) (Табела бр.3). 
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Табела бр.3: Структура на канали на продажба по групи на осигурување 

  неживот живот вкупно 

3К2018 
БПП (во 

000 МКД) 
Учество 

БПП (во 
000 МКД) 

Учество 
БПП (во 

000 МКД) 
Учество 

Директна продажба 3.573.786 56,67% 192.398 17,56% 3.766.184 50,88% 
Осиг. брокерски 
друштва 1.437.880 22,80% 497.763 45,43% 1.935.643 26,15% 
Друштва за 
застапување во 
осигурување 545.478 8,65% 124.069 11,32% 669.547 9,05% 
Туристички агенции 27.804 0,44% 0 0,00% 27.804 0,38% 
Автосалони  5.878 0,09% 0 0,00% 5.878 0,08% 
Банки 43.922 0,70% 192.415 17,56% 236.337 3,19% 
Застапници во 
осигурување 658.772 10,45% 88.993 8,12% 747.765 10,10% 
Останати 
дистрибутивни канали 12.949 0,21% 0 0,00% 12.949 0,17% 
Вкупно 6.306.469 100,00% 1.095.638 100,00% 7.402.107 100,00% 

Извор: Квартални извештаи, АСО 
 
На крајот на 3К2018 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување изнесува 
6,27 милијарди денари. Маргината на солвентност како главен индикатор за проценка на 
стабилноста на осигурителниот сектор изнесува 1,49 милијарди денари (кај 
неживотното осигурување 1,19 милијарди денари, а кај осигурувањето на живот 303 
милиони денари), со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,2 пати над потребното 
ниво на маргината на солвентност. 

Во периодот 1.1-30.9.2018 година осигурителниот сектор оствари добивка пред 
оданочување во износ од 409,53 милиони денари. Кај друштвата за неживотно 
осигурување, 10 друштва остварија добивка во износ од 376,08 милиони денари, а додека 
пак 1 друштво оствари загуба во износ од 44,97 милиони денари. Кај друштвата за 
осигурување на живот, друштвата остварија добивка во износ од 78,43 милиони денари, 
и тоа 4 друштва остварија добивка од 83,90 милиони денари, а 1 друштво прикажа загуба 
во износ од 5,47 милиони денари. 

Со состојба на 30.9.2018 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 6,56 
милијарди денари и покриваа 108% од техничките резерви кај овие друштва. Кај 
друштвата кои што работат осигурување на живот, пак,  вкупните вложувања на 
средствата кои ги покриваат техничките резерви и математичката резерва на 30.6.2018 
година изнесуваат 4,83 милијарди денари, односно покриеноста на техничките резерви и 
математичката резерва изнесуваше 104%. 

Во 3K2018 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 (47,45%), депозити кај домашните банки (43,57%), 

удели во инвестициски фондови (6,79%), акции (1,05%) и во долгорочни хартии од 

вредност издадени во ЕУ или ОЕЦД (1,14%). 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 (76,24%), депозити 

кај домашните банки (21,40%), удели во инвестициски фондови (1,60%) и во други 

финансиски инструменти (0,76%). 


