
0 
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП 

 

 

              

 

 

 

               

                     ОСИГУРУВАЊЕТО ВО  

 Р. МАКЕДОНИЈА 
 

                            - МАГИСТЕРСКИ ТРУД - 

 

 

 

 

 

 

Изработил:                                         Ментор: 

Мариетка Нешкоска                    Проф. д-р Глигор Бишев 

 

 

                            Прилеп, 2012 година 

 

 



1 
 

С О Д Р Ж И Н А : 

ПРВ ДЕЛ 

1. Вовед...............................................................................................................3  

ВТОР ДЕЛ 

2. Што е осигурување, неговиот развиток низ времето и неговите 

функции...............................................................................................................9 

    2.1. Поим за осигурување............................................................................16 

    2.2. Развиток на осигурувањето...................................................................19 

    2.3. Функции на осигурувањето...................................................................24 

           2.3.1. Функција на непосредно и посредно заштитување и чување на 

имотот................................................................................................................24 

           2.3.2. Финансиско-мобилизаторска функција на осигурувањето.......26 

           2.3.3. Развојна функција на осигурувањето.........................................29 

           2.3.4. Социјална функција на осигурувањето......................................30 

ТРЕТ ДЕЛ 

3. Ризик – фундаментален проблем со кој се занимава осигурувањето.....32 

    3.1. Дефинирање на ризикот........................................................................34 

    3.2. Класификација на ризикот....................................................................37 

    3.3. Методи за справување со ризикот........................................................41 

    3.4. Процес на управување со ризикот........................................................44 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

4. Видови осигурување, соосигурување и реосигурување.......................52 

    4.1. Поделба на осигурувањето според природата на ризикот.................58 

    4.2. Поделба на осигурувањето според начинот на настанување............58 

    4.3. Поделба на осигурувањето според предметот на осигурување........61 



2 
 

    4.4. Поделба на осигурувањето според бројот на осигурени....................68 

    4.5. Поделба на осигурувањето според начинот на осигурување............69 

    4.6. Поделба на осигурувањето според начинот на изразување на 

ризикот...............................................................................................................69 

    4.7. Поделба на осигурувањето според просторот во кој се склучува 

договорот за осигурување................................................................................71 

    4.8. Видови соосигурување.....................................................................72 

    4.9. Видови реосигурување.....................................................................75 

ПЕТТИ ДЕЛ 

5. Осигурителни институции и посредници во осигурување.........................80 

    5.1. Друштва за осигурување.......................................................................90 

    5.2. Застапници во осигурување................................................................103 

    5.3. Брокерски друштва за осигурување...................................................107 

    5.4. Агенти за осигурување........................................................................122 

    5.5. Банкоосигурување...............................................................................126 

ШЕСТИ ДЕЛ 

6. Осигурителниот пазар во Р. Македонија...................................................133 

    6.1. Видови осигурителни производи.......................................................133 

    6.2. Начини на продажба на осигурителните производи........................146 

    6.3. Видови осигурителни компании.........................................................147 

СЕДМИ ДЕЛ 

7. СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БРОКЕРСТВОТО ВО 

ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА.............................................149 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА..........................................................................165 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА............................................................................168 



3 
 

ПРВ ДЕЛ 

1. Вовед 
                         Растењето е процес на постојано експериментирање, 

      серија од проби, грешки и временски победи. 

„Неуспешните“ експерименти, исто така, се дел 

од патот кон успехот1. 

 

Во секојдневниот живот опкружувањето го сочинуваат многубројни 

неконтролирани ризици што влијаат директно или индиректно врз нашите 

животи и имаат негативни последици. Со појавата на сè поголемата 

конкуренција, претпријатијата мора да го оптимизираат своето работење. 

Секојдневно се пронаоѓаат нови начини и постапки што овозможуваат сè 

поголема ефикасност во работењето, односно профитабилност. Една од 

таквите пристапи е и теоријата за примена на осигурувањето во 

современото работење. 

Осигурувањето овозможува финансиска заштита од влијанието на 

директни или индиректни ризици што се присутни во нашето секојдневје. 

Тоа го нудат сите оние осигурителни друштва што имаат добиено дозвола 

за работа со продажба на осигурителен производ, како и сите оние 

посредници што вршат продажба на договори за осигурување. 

Луѓето често се во дилема кога носат одлука, дали да склучат 

договор за осигурување и кои ризици ги вклучува избраниот договор за 

осигурување. Што добиваат кога имаат полиса за осигурување, а што губат 

(се мисли на трошоците што се направени при купување на полисата за 

осигурување). Истото се случува и во правните субјекти. Менаџерите треба 

да направат добра анализа за тоа кои ризици да ги осигурат, кои ризици се 

присутни почесто, кои ризици носат поголеми материјални и нематеријални 

загуби, а да можат да бидат осигурени.  

Најчесто применуван начин на склучување на договорот за 

                         
1 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004 год., стр.50 
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осигурување е кога осигуреникот или договарачот директно оди во 

друштвото за осигурување за кое има информации дека е најдобро или се 

јавува кај агент којшто е некој негов пријател или член од својата поширока 

фамилија и полисата за осигурување ја добива дома, без да троши време и 

средства за патни трошоци. Но, дали на овој начин е направен вистински 

избор кога се избира компанија за осигурување? Дали луѓето го прифаќаат 

автоматски продолжувањето на полисата? Автоматско продолжување на 

полисата настанува кога полисата истекува и компанијата или застапникот 

во осигурување ја обновува без да го праша осигуреникот дали да го 

направи тоа, а потоа го известува дека полисата е обновена да си ја земе 

или да му ја достави на домашна адреса. На овој настан луѓето не можат 

да се спротивстават со цел избегнување расправии и кавги, а и не ја 

поседуваат информацијата дека тоа може да го пријават во Агенцијата за 

супервизија на осигурување.  

Луѓето често ги изедначуваат поимите брокер за на берза и брокер 

во осигурување. Кога ќе го слушнат поимот брокер во осигурување, 

помислуваат дека тоа е брокер што работи на берза. Тоа е резултат на 

слабата информираност на луѓето и правните субјекти за поимот брокер за 

осигурување, како и неговата слаба застапеност на осигурителниот пазар 

во Р. Македонија.  

Колку луѓето се запознати со поимот брокер за осигурување, со 

неговите права и обврски, со функциите што ги врши, како и крајните цели 

што ги има поставено, останува да се види во седмиот дел од овој 

магистерски труд, каде што се обработени резултатите од спроведеното 

истражување во правните субјекти со користење анкетен лист.        

       Бројот на осигурителните производи што ги користат како правните 

субјекти, така и физичките лица, расте од година во година. Ризиците со 

кои се соочуваат менаџерите растат исто толку колку што растат 

промените во опкружувањето. За да ја намалат финансиската загуба по 

настанат можен осигурен штетен настан, менаџерите на правните субјекти 

се одлучуваат да склучат договори за осигурување од различни ризици.  
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Во денешно време кога имаме сè поголем број конкурентни правни 

лица, намалувањето на загубата е еден од факторите да се биде 

поконкурентен. Вистинско решение за намалување на загубата е 

користењето полиси од различни класи на осигурување. Голем број 

менаџери на познати компании откако ќе настане некаква штета во 

компанијата, а таа би можела да биде осигурена, се каат поради 

несклучениот договор за осигурување за штетата што веќе настанала.  

Речиси секој човек барем еднаш во животот има купено некој од 

видовите осигурителни полиси, како поединец или во состав на правниот 

субјект каде што е вработен. На тој начин за малку пари си обезбедува 

материјална заштита на својот живот или предметите што ги користи во 

секојдневјето. Поединецот сам со сопствени средства не може да обезбеди 

соодветна заштита. Затоа се формира заедницата во која со свој придонес 

се обезбедува покривање на претрпената штета. Осигурувањето е 

институција преку која се надоместува определена штета настаната во 

општеството, во неговото стопанство или кај луѓето поради дејството на 

уништувачки сили и од несреќни случаи.  

Основен мотив за користење секаков вид осигурување е желбата за 

економска заштита од ризик, односно потребата од економска заштита. 

Општиот стопанско-технолошки развој се одразува и врз настанувањето на 

осигурувањето. Осигурувањето има примена во трговијата, сообраќајот, 

индустријата, техниката и др. Со осигурувањето им се дава економска 

заштита на сите. Економските последици се отстрануваат или се 

ублажуваат кај лицата чиј имот е уништен или оштетен. На тој начин 

настанатата штета се распоредува на целата заедница.  

Денес никој не ја оспорува извонредната улога на осигурувањето за 

стопанството на една земја. На друштвото за осигурување како посредник 

меѓу лицата што се осигуруваат му се доверува ракување со еден голем 

капитал што претставува национално штедење што е резервирано за 

непредвидени случаи2. Создавањето на еден фонд со ваква намена е 

                         
2 Ж. Периќ – д-р М. Бартош, Изедначење права о осигурању, Београд, 1935 год., стр.9 
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економска потреба на секое општество.  

Големата сума пари што се создава преку осигурувањето 

овозможува осигурување врз база на надомест на причинетите штети и на 

тој начин го отстранува застојот во производството. Исто така, овој капитал 

може да се користи и како средство за инвестиции, со тоа што тие можат 

да се здружуваат и со средствата на банката заради давање кредити или 

непосредно да се вложуваат во инвестиции и во хартии од вредност3.  

Осигурувањето има и превентивна и репресивна функција што 

укажува и на нашето позитивно законодавство. Успешното функционирање 

на осигурителната дејност се темели врз четирите закони што се најважни 

во осигурувањето, а тоа се: Законот за задолжително осигурување во 

сообраќајот4, Законот за супервизија на осигурување5, Законот за 

облигациони односи6 и Законот за трговски друштва7.  

Резултатите од имплементирањето на брокерството во 

осигурувањето ќе ги оправда вложувањата во него, а придобивките ќе ги 

почувствуваат како организациите и корисниците, така и целото општество. 

Основната цел е предноста во користењето на брокерските услуги во 

осигурувањето, нивните позитивни страни и нивното значење. Примената 

на услугите од осигурителен брокер им дава можност на правните субјекти 

да изнајдат оптимални решенија за намалување на ризиците што им се 

закануваат во нивниот животен циклус и одлуките какви осигурителни 

полиси да се купат и од кои друштва за осигурување.  

        Осигурувањето e доста актуелна тема во нашето секојдневје. 

Полисите за осигурување се предмет за набавка како за физичките лица, 

така и за правните лица. Но, за да се одбере најдобра понуда по најдобра 

цена, потребно е да се потроши доста време за да се оди од едно друштво 

                         
3 Д-р Предраг Ж. Шулевиќ, Права осигурања, Београд, 1937 год.,стр. 14 и 15  
4 „Службен весник на РМ“,бр.88/2005, 70/2006, 81/2008 
5 „Службен весник на РМ“,бр.27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/200, 8/2008, 

88/2008 ,67/2010 
6 „Службен весник на РМ“,бр.18/2001, 04/2002, 84/2008, 81/2009, 161/2009 
7 „Службен весник на РМ“,бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 47/2010 
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за осигурување до друго и да се соберат понуди за осигурување за некои 

ризици. Знаеме дека времето е најскап ресурс. За да се избегне овој 

трошок, се користат услугите на осигурителниот брокер, кој за оваа 

активност не наплаќа ништо, а ги добиваме сите понуди од сите друштва 

за осигурување. Но, колку се користат брокерските услуги во 

осигурувањето, останува да видиме до крајот на овој магистерски труд 

каде што е извршено истражувањето за користење на брокерството во 

осигурувањето. Токму тоа, застапеноста на брокерските друштва за 

осигурување, е предмет на истражување во овој труд, со посебен акцент 

на нејзината примена и нејзиното имплементирање во деловните субјекти 

во нашата земја. Врз основа на предметот на истражувањето, основните 

цели на истражувањето се: 

 давање научна фундаментална подлога за важноста и значењето на 

осигурувањето кај нас; 

 идентификување на ефектите што произлегуваат од неговата 

имплементација; 

 подлабоко осознавање на концептот на осигурувањето, како од 

теоретски, така и од практичен аспект и да се прошират знаењата за 

него како средство за заштита од ризиците; 

 согледување на состојбите за примена на услугите од брокерите за 

осигурување во компаниите во Р.  Македонија; 

 давање препораки, насоки и предлози за подобрување на состојбите 

и максимизирање на користа од тоа; 

 добивање јасна претстава за тоа колку е применето брокерството за 

осигурување во деловните субјекти. 

Поаѓајќи од предметот и целите на истражувањето, ќе ги определиме 

и основните задачи на истражувањето, а тоа се следниве: 

 определување на поставеноста на брокерството на осигурителниот 

пазар; 

 определување на условите за осигурување; 
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 утврдување на информациите врз чија основа се избира најдобар 

брокер за осигурување или друштво за осигурување; 

 утврдување на применливоста на брокерството во осигурување и 

потенцирање на неговите позитивни страни; 

 истражување на практична примена на брокерите за осигурување 

преку анкетно истражување спроведено на деловните субјекти во    

Р.  Македонија. 

Со елаборирање на овие задачи и нивната разработка, се остварува и 

целта на самото истражување за на крајот да се изведе заклучок, односно 

да се даде одговор на прашањата поврзани со имплементирањето на 

брокерството во осигурувањето, колку тоа е применето од страна на 

деловните субјекти во нашата држава. 

Методологијата на истражувањето на теоретските основи на 

концептот на брокерството во осигурувањето и неговата практична 

примена е определена од самите карактеристики на овој концепт. 

Истражувањето е извршено со примена на анкета преку објективно 

собирање, испитување, анализирање и интерпретирање на податоците 

преку кои е претставена проблематиката во овој магистерски труд. 

Основната цел на примената на анкетата е да се направи научен 

преглед и научно согледување на прибраните податоци за 

имплементирањето на брокерските друштва за осигурување од страна на 

деловните субјекти во нашава земја. На тој начин најреално ќе се 

согледаат вистинските состојби за истражуваната проблематика, затоа што 

таа претставува основа од каде што се користат податоците. 

Овој магистерски труд ќе придонесе во разјаснувањето на 

застапеноста на брокерството во осигурителниот пазар, услугите што ги 

нудат брокерите за осигурување, како и предноста да се има свој брокер за 

осигурување, кој е целосно одговорен за вашите договори за осигурување, 

што е од доста големо значење за успешно работење на организацијата. 
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ВТОР ДЕЛ 

    2. Што е осигурување, неговиот развиток 

низ времето и неговите функции 

 
   „Плачев дека немам обувки додека не видов човек кој 

немаше нозе„8 

 

Осигурувањето претставува економска институција, која има функција 

да ги надоместува штетите што можат да му се случат на осигуреникот и 

можат да бидат предизвикани од елементарни непогоди и разни други 

штетни дејства, несреќни случаи и др. За да се исплати штета на веќе 

настанат штетен настан, потребно е да постои договор за осигурување за 

тој штетен настан. 

Договорот за осигурување е двострано обврзувачки, неформален, 

алеаторен, атхезионен и сукцесивен. Двострано обврзувачкиот карактер на 

договорот за осигурување произлегува од правата и обврските што ги 

имаат двете страни со потпишувањето на договорот за осигурување. Она 

што е право за едната страна претставува обврска за другата. Исплатата 

на премија е обврска на осигуреникот, а право на осигурителот. 

Неформалноста (консензуалноста) на договорот за осигурување 

произлегува од тоа што неговото склучување не мора да се врши во некоја 

посебна форма и тој се смета за склучен кога договорот е потпишан од 

договарачите. Овој договор има и формален карактер затоа што за да 

важи на територијата на Р. Македонија, мора да биде во писмена форма. 

Алеаторноста произлегува од правата и обврските на договорените страни 

и зависат од неизвесноста што не демне во иднина. Некои сметаат дека 

овој договор е антиалеаторен затоа што осигуреникот за да се заштити од 

неизвесноста, го склучува договорот за осигурување. Овој договор е 

атхезионен, пристапен каде што едната страна им пристапува на 

понудените услови наведени во понудата за осигурување од другата 

                         
8 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004 год., стр.46 
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страна. Нив има право да ги прифати или да ги одбие или да даде предлог 

за други услови. Значи правата и обврските на договорените страни важат 

сè додека трае полисата за осигурување, без разлика дали премијата се 

плаќа еднократно или на рати.  

Секој договор за осигурување мора да има предмет којшто е битен 

елемент во договорот и без негово постоење, договорот го нема своето 

правно дејство. Предмет на договорот за осигурување може да биде 

осигурено лице или осигурена ствар, кој е определен, можен, дозволен и 

има определена вредност. Тој е заштитен од настанување иден, неизвесен 

и штетен настан. При склучувањето на договорот за осигурување, потребно 

е да се почитуваат одредбите од: 

 Законот за облигациони односи – ЗОО од 2001 година, дополнет и изменет 

во 2002 година, 2003 година, 2008 година и 2009 година; 

 Законот за супервизија на осигурување, донесен во 2002 година, изменет и 

дополнет неколку пати во 2004 година, 2005 година, 2007 година, 2008 

година и 2010 година; 

 Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, донесен во 2005 

година, изменет и дополнет 2006 година и 2008 година; 

 Законот за трговските друштва – ЗТД од 2004 година, изменет и дополнет 

во 2005 година, 2007 година, 2008 година и 2010 година; и  

 Општите услови на друштвата за осигурување.   

Пред да се склучи договорот за осигурување, му претходи фаза на 

разговори, понуда и преговори со цел усогласување на барањата на 

договорените страни. Понудата за осигурување претставува предлог за 

склучување на договорот за осигурување и таа ги содржи сите потребни 

елементи на договорот, а со нејзиното прифаќање, се склучува договорот 

за осигурување. Друштвото за осигурување ја доставува во писмена форма 

директно до потенцијалните осигуреници или индиректно преку агенти, 

брокери, преку интернет и сл. Во понудата за осигурување се наведени 

ризиците што може да се осигурат и условите под кои може да бидат 
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осигурени. Може да има и усна форма. Таа може да ја даде и договарачот 

и во неа се наведени ризиците од кои тој сака да биде осигурен и условите 

под кои би се осигурил. Осигурителот може да достави два вида понуди: 

општа понуда за неопределен број лица и понуда за конкретно лице. 

Понудата треба да ги содржи следниве битни елементи: договорени 

страни, ризикот што се осигурува, лицето или стварта што се осигурува од 

тој ризик, премијата, вредноста на осигурените ствари, надоместот и други 

обврски за двете страни во зависност од видот на договорот. Доколку 

понудата стигне до осигурителот, ако тој не одговори во рокот за давање 

одговор наведен во понудата, а ако е потребен лекарски преглед, тогаш за 

30 дена таа се смета дека е прифатена од негова страна, освен ако во 

понудата не е поинаку наведено. Начинот на прифаќање на понудата може 

да биде: во писмена форма, во слободна форма, со самото плаќање на 

премијата, во форма што ќе ја договорат странките или со молчење.  

Често се поставува прашањето дали испраќањето каталози, ценовници, 

тарифи и други известувања, како што се огласите направени преку 

печатот, со летоци, по радиото, телевизиите или на некој друг начин 

претставува понуда? Не, тоа е покана да се повикаат потенцијалните 

осигуреници да дојдат и да направат понуда под наведените услови. 

Доколку понудениот ја прифати понудата со задоцнување, таа се смета 

како нова понуда од негова страна. 

Според Законот за облигациони односи, времето на склучување на 

договорот за осигурување е оној момент кога понудувачот ќе добие 

позитивен одговор од понудениот дека понудата е прифатена. Ако 

договорот има формален карактер, времето на склучување на договорот е 

оној момент кога двете договорени страни ќе го потпишат договорот за 

осигурување или листата на покритие. Доколку договорот е неформален 

(по молчелив пат), неодговарањето на понудата значи дека таа понуда е 

прифатена во моментот кога стигнала до осигуреникот (доколку понудата е 

испратена од осигурителот) или осигурителот (доколку понудата е 

испратена од осигуреникот) и тие треба да одговорат најдоцна во рок од 8 

дена доколку во договорот не е определен пократок рок.  
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Според член 23 од Законот за облигациони односи објавен во Службен 

весник на Р. Македонија бр.18 на 5.3.2001 година, за место на склучување 

на договорот за осигурување се смета местото каде што понудувачот има 

свое седиште или живеалиште во моментот кога ја направил понудата. 

Постои можност на договорот за осигурување да му претходи 

преддоговор во кој е потребно да биде наведен рокот до кога треба да се 

склучи договорот за осигурување. Доколку формата на преддоговорот е 

идентична со главниот договор, тогаш членовите од Законот за 

облигациони односи важат и за преддоговорот. Листата на покритие е еден 

вид преддоговор што се издава кога не се располага со сите потребни 

елементи за склучување полиса за осигурување. Листата на покритие е во 

интерес на двете страни и со неа се заштитува осигуреникот со покривање 

на ризикот во периодот пред да се склучи договорот. 

Во член 958 од Законот за облигациони односи се наведени елементите 

што треба да ги содржи полисата за осигурување доколку ги покрива 

ризиците на територијата на Р. Македонија, а тоа се:  

 настани врз чија основа настанува обврска на друштвото за осигурување 

за плаќања што произлегуваат од договорот за осигурување, како и 

настани поради кои обврската на друштвото за осигурување во однос на 

плаќањето престанува; 

 износот и условите за плаќање на премијата, како и правните последици во 

случај на неплаќање; 

 начин на извршување, обем и достасување на обврските на друштвото за 

осигурување; 

 период на важност на договорот за осигурување, во кој се наведуваат: 

           - начини на автоматско обновување на договорот за осигурување; 

           - начини за откажување на договорот за осигурување, делумно или 

целосно прекинување, како и обврските на друштвата за осигурување во 

тие случаи; 
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 последици од побарувања што произлегуваат од договори за осигурување 

во случај на пропуштање на предвидените рокови; и  

 кога станува збор за животното осигурување, во договорот за осигурување 

се наведени роковите, условите и обемот на авансните плаќања согласно 

со полисите за осигурување, роковите и условите што се однесуваат на 

учеството на осигурениците во добивката на друштвото за осигурување, 

критериумите за пресметка на нивното учество, условите и методите за 

пресметка и исплата на откупна вредност. 

Кај осигурувањето на правна заштита во договорот за осигурување 

треба да биде наведено дека се покриваат само трошоците за правно 

застапување преку адвокат или друго лице назначено од друштвото за 

осигурување. Договорот за осигурување не треба да биде во спротивност 

со одредбите од законите што ги регулираат. 

Кај осигурувањето живот или осигурувањето од последици на несреќен 

случај со право на поврат на еден дел од премијата за осигурување, 

известувањето на осигуреникот, покрај претходно наведените податоци, 

треба да ги содржи и следниве податоци: 

 основи и критериуми за распределба на добивката; 

 минимална премија и минимално времетраење на осигурувањето потребни 

за капитализација на договорот за осигурување и правата што ги има 

осигуреникот во тој случај; 

 табела на откупната вредност на полисата; 

 во случај кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, 

издвоените средства што ја покриваат математичката резерва за тоа 

осигурување, како и структурата на вложување на тие средства; 

 даночната регулатива што се однесува на осигурувањето. 

      Во текот на периодот на важење на договорот за осигурување, 

друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштво,  друштвото 

за застапување во осигурувањето или застапникот во осигурувањето се 
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должни да го известат осигуреникот за: 

 промена на назив, правен статус, седиште или адреса на друштвото за 

осигурување или филијалата преку која бил склучен договорот за 

осигурување; 

 промена на претходно наведените податоци доколку тие се променети како 

резултат на измените на некои прописи. 

     Текстот во полисата што се однесува на општите и посебни услови, како 

и известувањето треба да биде на македонски јазик на јасен и разбирлив 

начин. 

      Друштвата за осигурување се должни во секое време да располагаат со 

соодветен капитал во зависност од обемот на работа и класите во кои 

вршат осигурување, како и ризиците на кои се изложени при извршувањето 

на тие работи. Тоа не треба да ги пречекорува законски предвидените 

ограничувања. Во своето работење друштвата за осигурување треба да ги 

применуваат принципите на ликвидност – во секое време намирување на 

достасаните долгови и солвентност – редовно покривање на сите свои 

обврски. 

       Осигурителот е должен да му ги достави на осигуреникот во писмена 

форма општите и посебни услови за осигурување доколку тие не се 

испечатени на самата полиса. Полисата може да гласи на определено лице 

по наредба или на доносител. Осигурувањето без полиса постои во оние 

случаи кога договорените односи настануваат со самото плаќање на 

премијата. Доколку договарачот на осигурувањето не добие одобрение од 

осигуреникот, тој за обврските одговара пред осигурителот.  

 Во Р. Словенија осигурителниот систем функционира со почитување 

на следниве закони: 

- Закон за осигурување [ZZAVAR], донесен на 27 јануари 2000 година 

до денес има претрпено измени и дополнувања, со него се уредува 

прашањето за основање, работење и затворање на осигурителните 

друштва во Р. Словенија; 
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- Закон за задолжително осигурување од одговорност на моторни 

возила [ZOZP], Службен весник на Р. Словенија бр.110/06, кој 

регулира: осигурување од несреќа на патници во јавен превоз (освен 

патници во воздухоплови), осигурување од одговорност кон трети 

лица на моторни возила, воздухоплови, пловни објекти, осигурување 

од штета на патници, багаж и товар; 

- Закон за здравствено осигурување [ZZVZZ], Службен весник на Р. 

Словенија бр.72/06, кој ги поставува рамките на здравствената 

заштита и здравственото осигурување, обемот на правата и 

обврските на осигурениците и институциите одговорни за 

здравствена заштита и нивните задачи, ги уредува односите меѓу 

давателот на услуги за здравствено осигурување и корисникот на тие 

услуги; 

- Закон за пензиско и инвалидско осигурување [ZPIZ-1], Службен 

весник на Р. Словенија бр.109/06, кој ги уредува задолжителното 

пензиско и инвалидско осигурување и дополнителното доброволно 

пензиско и инвалидско осигурување; 

- Закон за финансиски конгломерати [ZFK], Службен весник на Р. 

Словенија бр.43/06, за дополнителна супервизија на кредитните 

институции, друштвата за осигурување и инвестициски фирми во 

финансиски конгломерат. До 2011 во Р. Словенија постојат два 

финансиски конгломерата. 
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2.1. Поим за осигурување 

       Поимот осигурување низ развитокот на осигурувањето како дејност  

поминал низ неколку промени при обидот да се определи попрецизна 

дефиниција за осигурувањето. При определувањето на суштината на 

осигурувањето доаѓа до поврзување на општествените, економските и 

правните карактеристики на осигурувањето, па се наидува на тешкотија 

при формирање на дефиницијата за осигурување, која води до многубројни 

и „жестоки“ дискусии. 

      Поимот осигурување (assurance, insurance) претставува начин на 

обезбедување парични средства по пат на здружување на средствата. 

Осигурувањето, според Тихомир Јовановски,9 „претставува на доброволна 

или на задолжителна основа организирана форма на колективно 

формирање парични средства за осигурување (фонд за осигурување) врз 

начелата на заемност и солидарност по пат на здружување на средствата 

со посредство на специјализирани институции“. Тоа има цел по пат на 

користење статистички методи индивидуално да се поделат за покривање 

на идните и во својата целина материјални потреби, предизвикани од 

случајни или од масовни случаи меѓу членовите на заедницата за 

осигурување, односно заедницата на ризици. 

       Осигурувањето е институција што ги надоместува штетите во едно 

општество во рамките на неговото стопанство или кај луѓето поради 

дејството на природните стихии и несреќни случаи. Осигурувањето 

претставува однапред организирање за обновување на економските добра, 

кои би се изгубиле под дејство на стихии.  

       Постојат неколку групи дефиниции за осигурување. Една група 

дефиниции ја сочинуваат економските дефиниции за осигурувањето. Во 

оваа група ги сретнуваме следниве дефиниции: 

1. Дефиниција на сигурност, според која, целта на која се базира 

осигурувањето е сигурноста. Имено, осигурувањето овозможува сигурност 

                         
9 проф. д-р Тихомир Јовановски - Економика на осигурувањето, Скопје 2005 год., стр.26 
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во тоа дека ќе се обнови она што е уништено, односно последиците од 

ризикот сигурно ќе бидат отстранети, а оштетениот имот ќе биде 

надоместен; 

2. Дефиниција на потребите, според која, осигурувањето се дефинира како 

заемно меѓусебно покривање на случајните потреби од пари што можат да 

се проценат, на многубројните на ист начин загрозени субјекти; 

3. Дефиниција на надомест на штета, според која, осигурувањето е 

институција што ја надоместува штетата на граѓаните, економските 

субјекти и на општеството, настаната како резултат на дејствување на 

некои стихии или несреќни случаи; 

4. Дефиниција на фондот за осигурување според која, осигурувањето 

најдобро може да функционира кога со средствата на осигурувањето се 

формира фонд на осигурување. Средствата од тој фонд се користат 

според однапред утврдени правила на однесување. 

       Другата група дефиниции ја сочинуваат правните дефиниции коишто 

ги определуваат оние карактеристики каде што осигурувањето се јавува 

како правен однос. Во овие дефиниции осигурувањето се одделува од 

игрите на среќа и обложувањето.  

      Осигурувањето претставува сложен однос заснован врз начелото на 

заемност, кој настанува меѓу стопански организации и физички лица од 

една страна, и осигурителните организации што го спроведуваат 

осигурувањето, од друга страна. Поради тоа, осигурувањето не може да се 

изедначи со обичните стопански дејности10. Во зависност од тоа која 

гледна точка се набљудува осигурувањето, можни се различни дефиниции 

и толкувања за поимот осигурување. Поради сложеноста на 

осигурувањето, многу е тешко да се даде конечна дефиниција за поимот 

осигурување. Меѓутоа, правната наука има дадено голем број дефиниции 

за поимот осигурување. 

                         
10 проф. д-р Владимир Јовановиќ – Прирачник о осигурању, Загреб, 1965 година,  стр.9 
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      Осигурувањето од правно гледиште, впрочем, е договорен однос меѓу 

две договорни страни, осигурител и осигуреник. Според тој договор, едната 

договорна страна (осигурителот) се обврзува дека со наплата на 

определени премии на осигурување ќе ѝ ги надомести штетите од 

осигурувањето (отштети) на другата договорна страна (осигуреникот), кои 

настанале од осигурителните ризици на осигурените предмети (интерес на 

осигурувањето) до определена висина (сумата на осигурувањето)11 . 

      Самиот институт на осигурувањето е специфична стопанска активност, 

која со својата опфатност го заштитува човекот во сите негови стопански 

активности, дури и неговиот живот. Дејствувањето на осигурувањето не е 

само во националните граници на една држава, туку и пошироко во 

меѓународни рамки, особено по пат на осигурување и реосигурување. 

Поради тоа, во осигурувањето и во неговата проблематика се јавуваат 

разновидни и сложени стопански, правни и општествени односи и 

интереси, кои проучувањето на тоа подрачје го прават специфично, 

комплексно и сеопфатно. 

      Осигурувањето како специфична економска категорија во себе ги 

содржи следниве специфични карактеристики: 

 постоењето ризик што е сигурен, и тоа како веројатност и можност да се 

случи осигурен случај што ќе предизвика материјална штета; 

 да се остварува распределба на штетата во определено време; 

 да се задоволат објективните потреби на правни и физички лица за 

покривање на можните штети; 

 враќање на премиите на осигурување на мобилизираните во Фондот за 

осигурување, и тоа во вид на надоместок од осигурување. 

 

 

                         
11проф. д-р Звонимир Аржек и проф. Гавро Бадовинац - Транспорт и осигурање, Загреб, 

1981 год. стр. 25 
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2.2 Развиток на осигурувањето 

       Осигурувањето претставува економска категорија што настанала на 

определен степен на развој на производните сили од потребите на 

поединците, во границите на можноста, да се заштитат од штетните 

последици настанати поради определени стихии и некои други вонредни 

настани на кои се изложени нивните животи, нивното здравје и нивните 

имоти. 

      Луѓето во текот на својот еволутивен развиток прво се бореле и 

правеле сè што било во нивна моќ за да ги намалат и да ги отстранат 

несреќите, а со тоа и последиците од тие збиднувања и несреќи и второ, 

откако ќе се случеле збиднувањата или несреќите, се правело сè за да се 

отстранат последиците од тие несреќи, да се обнови сето она што било 

уништено или онеспособено. Првата активност била превенција, а втората 

осигурување.  

       Осигурувањето низ времето постепено се развивало од своите 

ембрионални примитивни форми, па до денешниве развиени форми, а 

постои и зависност од развитокот на производните сили на општеството. 

Во тој поглед можат да се разликуваат три квалитетно одвоени фази на 

развојот на осигурувањето. 

       Првата фаза го опфаќа времето од појавата на првите елементи и 

примитивни форми на осигурувањето, па до првите самостојни договори за 

осигурување до крајот на средниот век. Втората фаза го опфаќа времето 

од појавата на договорот за осигурување, па до основањето на големите 

капиталистички друштва за осигурување во XIX век. Третата фаза го 

опфаќа временскиот период од основањето на големите друштва за 

осигурување до денес кога во социјалистичките земји се појавија нови, 

социјалистички форми на осигурување со нови задачи и функции12.  

       Денес се смета дека осигурувањето првпат настанало тогаш кога во 

                         
12д-р Вељко Томашиќ - Осигурање у спољној трговини, Београд, 1968 год. стр.3-4 

  



20 
 

историјата на општествениот развиток почнало да се врши размена на 

производите меѓу оддалечени места и меѓу земјите по сувоземни или 

поморски патишта. Тоа значи дека првите елементи на осигурувањето се 

врзани за трговијата и транспортот. Како причина за тоа се наведуваат 

бројноста и разновидноста на транспортните ризици, а стоката што се 

превезувала имала голема вредност. Стоката за време на превозот била 

изложена на разни елементарни непогоди, незгоди на превозните 

сообраќајни средства, напади од разни разбојници, непријатели, гусари и 

сл. Поради сите тие случаи, стоката пропаѓала или била премногу 

оштетена што за трговците претставувало ненадоместлива загуба. Тогаш 

се појавило карванското осигурување во Вавилон, заедниците во Грција, 

кои врз заемна основа ги надоместувале загубите што настанувале при 

превоз на море, бродските заедници во Персискиот Залив, му набавувале 

нов брод на сопственикот чиј брод ќе потонел. Подоцна во феудалниот 

период се појавиле локални и сталешки заедници, кои на своите членови, 

врз основа на заеми, им давале економска заштита, т.н. цековско 

осигурување. 

       Во XIV и XV век со брзиот развој на занаетчиството и трговијата и 

почетоците на развитокот на капиталистичките односи, средствата на 

локалните гилди и еснафското осигурување не биле доволни за да им 

дадат заштита од ризикот на големите работилници, индустрии, трговски 

продавници и друг имот од поголема вредност. Тие локални и мали 

заедници немале можност меѓу себе да ја распределат штетата, која 

можело да биде многу висока. Таквата положба ја условила потребата од 

формирање поголеми заедници, заедници со голем број учесници што ќе 

можат да распределат и најголема штета.  

      Првите самостојни договори во осигурувањето настанале во почетокот 

на XIV век во Италија, со што се овозможило квалитетна промена во 

развитокот на осигурувањето. Со појавата на овие договори, првпат ѝ е 

дадена јасна и недвосмислена правна форма на економската содржина на 

осигурувањето, што дало силен поттик тоа да стане значајна важна 

стопанска дејност.  
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       Со договорите за осигурување се овозможува формирање на многу 

пошироки ризични заедници со поголема поделба на ризиците и подобро 

изедначување (со компензација) на ризиците, односно штетите. Договорите 

се склучуваат редовно со поголем број лица, трговци што почнале да се 

занимаваат со осигурување како своја редовна работа. За да ја намалат 

опасноста на која се изложени, подучени од искуството, лицата земале во 

осигурувањето само еден мал дел од вредноста на одредената стока, 

односно брод, а истовремено земале во осигурување и дел од вредноста 

на други бродови, односно стоки што пловеле по различни мориња. На тој 

начин се овозможувало обезбедување во случај да пропадне едниот брод 

или стока, да ги компензираат своите загуби со големите заработувачки 

што ќе ги постигнат на среќно пристигнатите осигурени бродови на местото 

на пристигнувањето. Ова претставувало прво свесно организирање на 

ризичните заедници меѓу лица изложени на лични опасности, но на разни 

места и во различно време, и тоа од страна на едно лице што се занимава 

со организирање на такви ризични заедници. Тоа се првите осигурители во 

вистинска смисла на зборот. 

      Со енормно големиот пораст на производните сили и на меѓународната 

трговија, дури во XIX век, во времето на капитализмот, се основани силни 

финансиски осигурителни друштва, кога техниката на осигурување многу 

повеќе се усовршила користејќи ги резултатите од науката и техниката, а 

пред сè, од математиката и статистиката, осигурувањето добило 

квалитетна нова содржина. На тој степен на општествениот развој улогата 

на создавање на тие големи заедници ја презеле специјални организации, 

кои во вид на трговија почнале да се занимаваат со осигурување. 

      Во тоа време се појавуваат и првите интервенции на државата во 

осигурувањето, така што во втората половина на XIX век се појавуваат и 

голем број закони што се однесуваат на контролата на работењето на 

осигурителните друштва или на договорните односи меѓу осигурителите и 

осигурениците.  

      Во XIX век доаѓа до развој и на реосигурувањето, а во XX век се 
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јавуваат и нови гранки на осигурување, кои покрај старите (пожар, живот, 

поморски превоз и др.), претставуваат потреба во модерниот живот 

(осигурување моторни возила, машини, кредити, атомски ризици и др.). 

      Осигурувањето е прифатено и од социјалистичките земји како важен 

инструмент на економската заштита од ризик. За потребата од еден таков 

инструмент позитивно гледиште има заземено и Маркс. Во делото „Критика 

на готската програма“, вели дека од целиот општествен производ треба да 

се одбие „резервниот фонд или фондот за осигурување од несреќни 

случаи, од елементарни непогоди и др. Тие одбивања се економска 

нужност“13. 

     Големо влијание врз вкупниот развиток на осигурувањето има појавата и 

развитокот на реосигурувањето, кое овозможило преземање големи 

ризици. Добро позната е изреката - на секое добро осигурување му 

претходи реосигурување, односно нема осигурување без 

реосигурување. Со анализата на некои трендови и промени во светскиот 

и европскиот пазар на осигурување и реосигурување упатува на следниве 

неколку сознанија: 

 поради природните катастрофи и големите финансиски товари од 

покривање на тие штети, поради недоволните резерви за штетите во 

осигурувањето од одговорноста и недоволната дисциплина при 

преземањето на осигурување во последните неколку години, 

консолидацијата на глобалниот пазар на осигурување сè уште трае. Од 

почетокот на 1990 година во САД шеснаесет професионални 

реосигурители и во другите земји од светот близу сто друштва за 

реосигурување се јавуваат на пазарот на осигурувањето и 

реосигурувањето. Во исто време 149 синдикати на Loyd’s се распуштени. 

Консолидацијата се остварува кај помалите реосигурители, кои не 

располагаат со голем капитал. Ако се земе како критериум бонитетот на 

реосигурителите како критериум, од стоте најголеми друштва за 

                         
13 Маркс - Критика годског програма, Београд, 1949 год., стр. 21 
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реосигурување во 1994 година, 84 спаѓаат во рејтинг-категоријата ААА до 

ВВВ, а другите 16 се смета дека се осетливи на нарушување; 

 волуменот на нето-промените на неживотните гранки на осигурување, 

остварен во 1993 година изнесуваше 12 милијарди фунти, што претставува 

3% од учеството на светскиот пазар. Со учество на светскиот пазар на 

поморското осигурување со 37% и во осигурувањето на авиони со 45%, 

лондонските осигурители и реосигурители беа водечки во светот. На 

лондонскиот пазар тие гранки заедно со осигурувањето на транспортот 

учествуваа со 44% во волуменот на нето-премијата. Од 1987 до 1992 

година лондонскиот пазар го задржал своето учество на светскиот пазар, 

1987 и 1998 година волуменот на премиите се намалувал, потоа стагнирал, 

а во 1991 и во 1992 година повторно почнал да расте. Капацитетот на 

лондонскиот пазар во 1995 година значително се намалил во однос на 

просечното ниво од 1988/89 година; 

 во Европската унија, како резултат на прифаќањето и потпишувањето на 

т.н. трета генерација на насоки од областа на осигурувањето, уште од 1 

јуни 1994 година осигурител, кој е регистриран кај надзорниот орган за 

осигурување кај земја-членка на ЕУ во која има седиште, може да работи 

на целокупното подрачје на Унијата. Но, тоа не е остварено во целост 

поради постоењето на правните пречки. Од тие причини, сè уште не е 

можно да се развие т.н. „европска“ полиса на осигурување; 

 како резултат на користењето на заедничките канали на дистрибуција, 

осигурителниот и банкарскиот сектор, но и како резултат на поголем број 

причини, се појавило банкоосигурувањето, кое е обработено во петтиот дел 

од овој магистерски труд;   

 во светот, во високоразвиените пазарни економии сè повеќе се размислува 

во врска со продажбата на осигурителните услуги во иднина. Станува збор 

за користење на најновите технички и технолошки иновации - 

електрониката и електронските медиуми. Со користењето на интернетот, 

одделни институции за осигурување започнаа да го користат интернетот за 

презентирање на проспектите на своите претпријатија. Исто така, голем 
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број институции за осигурување го користат интернетот за собирање 

искуства за поуспешно масивно користење на погодностите на интернетот 

во областа на осигурувањето по воспоставување сопствен модул за 

осигурување. Користењето на интернетот во осигурувањето придонесе за 

порационално продавање на услугите во осигурувањето, поразличен начин 

на одбирање на осигурителот, напуштање на традиционалната продажба 

на услугите во осигурувањето, и тоа од изборот на осигурител до 

ликвидација на ризикот. 

 

2.3. Функции на осигурувањето 

       Осигурувањето во услови на пазарно стопанисување, во теоријата и 

практиката, ги има следниве функции:  

 функција на непосредно и посредно заштитување и чување на имотот; 

 финансиско-мобилизаторска функција на осигурувањето; 

 развојна функција на осигурувањето; 

 социјална функција на осигурувањето. 

 

2.3.1. Функција на непосредно и посредно заштитување и 

чување на имотот 

       Чувањето на имотот е основна - примарна функција на осигурувањето. 

Ваквата функција се остварува на два начина: непосредно и посредно. 

       Непосредното чување на имотот може да се спроведува на два начина. 

Според првиот начин, таа функција се состои од предупредување и 

спречување. Се отстрануваат причините за настанувањето на стихиските и 

несреќните случаи, односно осигурувањето презема т.н. превентивни 

мерки, и тоа било да се работи за осигурување имот или осигурување 

лица. Како пример може да се земе преземањето соодветни мерки 

зградите да не бидат изложени на пожар, односно да бидат поотпорни на 

пожар. Како втор начин за исполнување на непосредната функција на 
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осигурувањето е водењето борба со веќе настанатите стихиски или 

несреќни случаи, со цел нивно ликвидирање или смалување на нивната 

разорна моќ. Како пример се зема преземањето или помагањето на 

осигурувањето во организирањето на противпожарни екипи. 

       Современото осигурување не се ограничува само на надоместување 

на штетите направени со стихиски или несреќни случаи, тоа презема и 

обемни мерки за спречување настанување штета, за спречување на 

случаите што се неповолни за човекот и имотот. Осигурувањето презема 

однапред превентивни и репресивни мерки за стихиските и несреќните 

случаи. Со тоа осигурувањето придонесува за зголемување на 

производните сили, а со тоа и зголемување на народното богатство. 

        Осигурувањето ја врши својата функција со помош на разни средства. 

Тоа се посебни системи на мерки што ги презема осигурувањето со цел да 

обезбеди подобра заштита на имотот од вонредни економски штетни 

настани. Сите тие системи може да се поделат на три вида, и тоа: 

 систем на материјални мерки; 

 систем на намалување на премијата и 

 систем на казни. 

     Прва задача на осигурувањето е да создаде материјални услови за 

борба против стихиите, намалување на штетите и ризиците, а со цел 

заштита на имотот. Тие материјални услови осигурувањето ги создава на 

тој начин што еден дел од паричните средства прибрани во вид на премија 

се трошат за да се спречат штетните настани или доколку не можат 

целосно да бидат спречени, штетата да биде што помала. Како пример се 

зема подигањето или потпомагањето изградба на фабрики за производство 

на материјали што се помалку подложни на пожар или друго оштетување. 

Финансирањето на тие мерки за непосредно чување на имотот паѓа на 

товар на премијата, односно плаќањето се врши од наплатената премија. 

      Втора мерка за заштита на имотот е правото на намалување на 

премијата што го овозможуваат друштвата за осигурување, со цел сите 
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сопственици на стварите да се мобилизираат што повеќе во чување на 

својот имот од настанувањето разни штети. Намалувањето на премијата се 

одобрува во оние случаи кога ќе се констатира дека поради посебното 

внимание на осигуреникот, настанала помала штета отколку што навистина 

би требало да биде. 

      Третата мерка претставува систем на санкции од два вида. Првиот вид 

е случајот кога ќе настане штета што е предизвикана од самиот осигуреник, 

тогаш од осигурителниот фонд не се исплатува никаков надомест на 

штета, туку штетата останува на самиот осигуреник. Втор вид настанува 

кога осигуреникот ја занемарува обврската за чување на имотот, не ги 

презел сите потребни мерки, и во таков случај не се надоместува штетата 

од осигурителниот фонд. Системот на санкции дејствува во насока на 

зголемување на премијата за сите оние осигуреници кај кои често 

настанува штета. 

      Надоместокот од осигурувањето може да се разгледува од две 

гледишта. Првото гледиште е интересот на единката. Второто гледиште е 

интересот на заедницата каде што надоместот служи како средство за 

обнова на уништениот или оштетениот имот. Со надоместот од 

осигурувањето се отстрануваат од заедницата штетните последици што 

настануваат од реализација на осигурениот штетен настан. 

 

2.3.2. Финансиско-мобилизаторска функција на 

осигурувањето 

       Во осигурувањето примарна функција е функцијата на економска 

заштита со која се врши надомест на штетата и исплатување на сумата на 

осигурување. Осигурителот ја врши оваа функција од здружените 

средствата што ги исплатиле осигурените за полисите кои имаат важност 

во осигурениот период. Прибраните средства од премиите за осигурување 

се наменски средства и стојат пократко или подолго време резервирани за 

остварување на оваа функција. Со одвојувањето на овие парични средства 
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се намалуваат парите во оптек. Осигурувањето, покрај тоа што му дава 

сигурност и стабилност на стопанството, му дава поддршка на човекот во 

тешки моменти, го чува неговиот имот од ненадејни и несреќни случаи, со 

финансиско-мобилизаторската функција осигурувањето претставува и 

извор на акумулација. 

       Парите што се платени за премии на осигурување може да бидат 

потрошени за некој вид лична или заедничка потрошувачка или би 

останале неупотребени. Осигурувањето врши и акумулаторска функција, 

која во суштина е финансиска функција. Во услови на забрзан стопански 

развој на националната економија, осигурувањето претставува елемент на 

сигурност, елемент на стабилност, елемент на напредокот и елемент на 

зголемување на производството, а со сето тоа елемент за подобрување на 

условите за живот.  

        Парично-мобилизаторската функција на осигурувањето се согледува 

во мобилизација и концентрација на паричните средства од премиите на 

осигурениците. Ситните уплати на име премии се трансферираат преку 

механизмот на осигурувањето во крупни финансиски средства, слично како 

и кај прибирањето депозити (штедни влогови) од страна на деловните 

банки. Како пример може да се земе осигурувањето живот и карактерот на 

ова осигурување, осигурувањето е еден вид колективно штедење и 

своевиден институт за акумулирање и мобилизирање наменски уплатени 

финансиски средства 

       Позната е поврзаноста на осигурувањето со кредитниот, односно 

банкарскиот систем. Еден дел од акумулацијата на средствата од 

осигурувањето се користат за формирање резервен фонд, т.н. фонд на 

сигурност. Тоа се т.н. специјални резерви коишто служат за неутрализација 

на отстапувањата од предвидувањата базирани врз статистички податоци. 

Тие средства се чуваат во банките или со нив се купуваат обврзници кога 

се распишуваат заеми за развој. Сите други средства што се собираат од 

наплатените премии за осигурување се чуваат кај комерцијалните банки. 

Овие средства за комерцијалните банки претставуваат значаен извор за 
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пополнување на нивниот кредитен потенцијал, на тој начин се создаваат 

услови за одобрување нови кредити и заеми за развој. Доколку во една 

национална економија осигурувањето се постави правилно и ако 

осигурувањето достигне повисоко ниво на развиток, ако фондот на 

осигурување биде рационално организиран и опфати поширок круг на 

ризици, осигурувањето станува сè позначаен фактор во формирањето 

финансиски средства, коишто можат да се користат во финансирањето на 

стопанскиот развиток. 

       Кога станува збор за финансиско-мобилизаторската функција на 

осигурувањето, треба да се знае и тоа дека постои тесна врска меѓу 

осигурувањето и штедењето. Осигурувањето се смета за најсовршен и 

најсовремен облик на штедење. Кај штедењето постои момент на слободно 

одлучување кај субјектите што штедат, а кај осигурувањето постои и 

момент на „економска принуда“ детерминирана од потребата за 

намалување или отстранување ризик или ризици, односно од зачувување 

на интегритетот на имотот. 

      Во современиот свет средствата што се формираат од осигурувањето 

играат значајна улога во одделни национални економии, посебно во 

стопанството на високоразвиените економии. За големото работење на 

друштвата за осигурување потврдува податокот за високите износи на 

наплатените премии и исплатени надоместоци за штети.  

 Во развиените пазарни економии сè позначајно место во 

меѓународните стоковно-парични односи заземаат осигурувањето и 

реосигурувањето. Високоразвиените земји настојуваат да ги продадат 

своите стоки со сопствено осигурување, а да купат стоки без осигурување и 

да склучат сопствено осигурување на стоките од увоз. Во таква состојба, 

земјите во развој и земјите што немаат развиено национално осигурување 

и реосигурување, перманентно се во зависност од монополите во 

осигурувањето и другите финансиски монополи во високоразвиените 

пазарни економии. Познато е дека во меѓународната нестоковна соработка 

и размена, многу позначајна е улогата на капиталот од работите во областа 
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на осигурувањето, бидејќи приливот на средства од осигурувањето од 

странство директно ја зголемува активата на билансот на плаќањата на 

националната економија.  

       Акумулираните и здружени средства од осигурувањето имаат значајна 

улога во банкарскиот и кредитниот систем на секоја земја. Со законски 

прописи е определено паричните средства од осигурувањето да се 

здружуваат, да се вложуваат или да се депонираат преку финансиските 

организации. Целта на ова е да се оствари: 

 зачувување на вредноста на средствата од осигурувањето; 

 остварување определени цели и интереси на осигурените; и 

 поефикасно користење на средствата од осигурувањето по пат на 

определување на намената на нивното користење. 

      При пласирањето на средствата од осигурувањето мора да се води 

сметка за ликвидноста на друштвото за осигурување и извршување на 

обврските од осигурувањето и за степенот на сигурност на пласираните 

средства. 

2.3.3. Развојна функција на осигурувањето 

      Во развиените пазарни економии, покрај примената на претходно 

наведените функции на осигурувањето, сè поголем акцент се става на 

развојната функција на осигурувањето. Економскиот развој резултираше со 

сè поголем број губитници како последица на изложување поголеми 

ризици. Голем број современи светски ризици може да се согледаат како 

на национално, така и на меѓународно ниво. Се јавува значителен број 

комерцијални и деловни активности, а заедно со нив и ризици што се 

производ на интернационализација, односно глобализација во 

меѓународните економски и финансиски движења и односи. 

       Со успешното раководење на таквите ризици и со нивното 

осигурување, се намалуваат штетните последици што ги предизвикуваат. 

Со тоа, во голема мера се влијае врз успешното динамизирање на 

стопанскиот развој во последните национални економии и во светски рамки 
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бидејќи се создаваат понормални услови на процесот на репродукција. Во 

исто време со димензионирањето на стопанскиот развиток се создаваат 

услови и можности за поуспешно управување со ризиците и 

посовременото организирање на осигурувањето. 

       Ако се тргне од податокот дека развиениот пазар на осигурување и 

реосигурување се смета за еден од основните показатели за економската 

развиеност на една земја, тогаш се доаѓа до сознание според кое 

осигурувањето е значајна детерминанта на економскиот развиток на 

земјата. 

       Доколку се почитува сознанието дека осигурувањето помага во 

одржувањето на финансиската ликвидност и стабилност, ја намалува 

финансиската неизвесност во земјата, влијае врз забрзувањето на 

производството и трговијата, придонесува за поефикасна алокација на 

капиталот, тогаш е видлива позитивната улога на осигурувањето на 

динамизирањето на стопанскиот развој на земјите, одделни региони и во 

светот во целина.   

 

2.3.4. Социјална функција на осигурувањето 

       При извршувањето на својата задача во областа на економската 

заштита на човекот и неговиот имот при почитување на принципите на 

заемност и солидарност во заедницата за осигурување, осигурувањето 

извршува и специфична социјална функција во општеството. Во 

остварувањето на грижата и мерките за економското опкружување на 

човекот и зачувување на неговиот имот е содржана социјалната страна на 

осигурувањето. Осигурувањето се појавило и се развило врз основа на 

почитување на социјалното начело на меѓусебна помош: „Сите за еден, 

еден за сите“. Поради тоа, обврската од осигурувањето, која ја исполнува 

заедницата со посредство на осигурителите кога ќе настане осигурениот 

случај кај одделни членови на таа заедница, претставува исполнување на 

определени општествено-социјални обврски. Исто така, непосредната 

економска заштита и посредната општествена корист за сите членови на 



31 
 

заедницата, која произлегува од финансиско-акумулациската функција на 

осигурувањето, даваат свој прилог во одржувањето и зголемувањето на 

животниот стандард на луѓето и во поддржување на натамошниот 

општествен развој. 

       Социјалната функција на осигурувањето се остварува на два начина: 

непосредно по пат на осигурување лица и посредно по пат на осигурување 

имот и по пат на акумулацијата што се остварува во осигурувањето. 

Познато е дека по пат на осигурувањето лица за случај на смрт или за 

случај на доживување, исто и за случај на болест или неспособност, 

непосредно се влијае врз подобрувањето на условите за живот. 

Осигурувањето му овозможува материјална поддршка на човекот 

тогаш кога му е неопходна. На овој начин осигурувањето непосредно 

влијае врз подобрувањето на животот на човекот и посредно, по пат на 

осигурување на имотот на луѓето.  

       Осигурувањето е тоа што создава акумулација со што претставува 

елемент и услов за напредок, влијае посредно врз стандардот на живеење. 

Со создавањето на акумулацијата се остварува сè поголема благосостојба, 

се помага во формирањето материјална база на стопанството и за 

социјалниот живот. 

       Осигурувањето овозможува подобрување на условите за работа, со 

што се влијае врз подобрувањето на здравјето и животот на граѓаните. 

Слично се остварува со осигурувањето на посреден начин. Ако некој објект, 

куќа или фабрика не се осигурени, тогаш нивниот сопственик би останал 

социјален случај доколку настане несреќен случај со кој ќе се уништи 

имотот, а со тоа и можноста за заработување за егзистенција. 

       Социјалната функција на осигурувањето многу јасно се согледува кај 

осигурувањето на животот, бидејќи тој вид осигурување има и посебен 

третман во однос на другите видови осигурување. Средствата од овој вид 

осигурување се водат одвоено, при што не смеат да се користат за 

покривање штети од други видови осигурување.  
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ТРЕТ ДЕЛ  

3.  Ризик – фундаментален проблем со 

кој се занимава осигурувањето 

Нема ризик - нема осигурување 

Осигурувањето е засновано врз постоењето и неизвесноста на 

ризикот. На прв поглед, поимот ризик претставува едноставна категорија. 

Кога некој ќе најави дека за одредена ситуација би постоел некаков ризик, 

тоа значи дека во одредена ситуација постои несигурност за крајниот 

резултат и дека постои можност тој да биде неповолен.  

       Ризикот е можност за настанување на еден економски штетен настан 

регулиран со условите: 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

Слика 1. Елементи на ризикот 

Ризикот е еквивалент и обврска на осигурувањето договорен во 

Елементи 
на ризикот 

Од научен 
аспект 

1) Ризикот како причина за некој штетен настан 
(осигуран објект); 

2) Ризикот како осигуран објект – зграда, возило, 
лице; 

3) Ризикот како штета (остварен ризик); 
4) Ризикот во смисла на осигурување (кога се врши 

реосигурување). 

1) Можност – нешто што може да се случи; 
2) Економска штетност (само таа може да е 

предмет на осигурување); 
3) Неизвесност – непознат и неочекуван настан; 
4) Независност – од волјата на човекот; 
5) Распореденост во простор и време (дисперзија); 
6) Достапност – за статистичка евиденција; 
7) Повторливост на настанот. 
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полисата за осигурување.  

Ризикот зависи од: 

 сумата на осигурување – да е реална пазарна вредност; 

 траење на осигурувањето – за одреден период или неодреден; 

 степенот на веројатност за настанување штета; 

 интензитетот на штета – секој ризик  е различен. 

     Честопати доаѓа до изедначување на значењето на поимите ризик, 

опасност и хазард. Многу е важно да се направи разлика меѓу овие поими. 

Опасноста е причина за загуба. Пример, опасност од пожар, бура, град или 

од кражба. Секој од нив е причина за настаната загуба. Хазард е состојба 

што може да доведе или да ја зголеми шансата за загуба што произлегува 

од дадена опасност. Можно е една иста состојба да биде и опасност и 

хазард. Пример, болеста е опасност што може да предизвика економска 

загуба, но исто така е и хазард што ја зголемува шансата за загуба од 

опасноста „прерана смрт“. 

       Хазардите обично се класифицираат во три категории: 

 физички хазарди, кои ги содржат оние физички својства што ја зголемуваат 

шансата за загуба од различни опасности. Пример за физички хазард што 

ја зголемува можноста за загуба од опасноста пожар се типот градба, 

локацијата на имотот и запоседнатоста на објектот; 

 хазард заради морал, се однесува на зголемување на веројатноста од 

загуба поради нечесни намери во карактерот на осигуреното лице. Тоа се 

нечесните намери на осигуреното лице што може да го наведат да се 

обиде да ја излаже осигурителната компанија. Нечесното лице со надеж 

дека ќе наплати од осигурителната компанија може намерно да предизвика 

загуба или да прикаже поголема сума загуба со цел да добие поголема 

сума од она што му следува. Измамата е значителен проблем кај 

осигурителните компании и ги зголемува осигурителните трошоци. 

 морален хазард е различно од хазард заради морал и се однесува на 
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зголемување на загубите каде што постои осигурување, што не мора да 

биде поради нечесност, туку поради различните ставови кон загубите што 

ги покрива осигурувањето. Кога луѓето имаат осигурување, заземаат 

поневнимателен став во спречувањето на загубите или може да имаат 

различен став кон трошоците за надоместување на штетата. Моралниот 

хазард се одразува и кај лицата што не се осигурени. Тенденцијата на 

лекарите да обезбедат поскапа медицинска нега кога трошоците ги 

покрива осигурувањето е дел од моралниот хазард. Слично на тоа, 

склоноста на поротите да пресудуваат поголеми надоместоци кога загубата 

ја покрива осигурувањето – таканаречениот синдром на длабок џеб е уште 

еден пример за морален хазард. Моралниот хазард се стреми да ги 

зголеми зачестеноста и сериозноста на загубите кога нив ги покрива 

осигурувањето. 

 

3.1. Дефинирање на ризикот 

      Економистите, статистичарите, теоретичарите и осигурителите долго 

време дискутирале околу концептот на ризик и несигурноста во обидот да 

се направи дефиниција за ризикот што ќе биде корисна во сите области на 

истражувањето. Заедничките елементи на сите дефиниции за ризикот се: 

 неодреденоста – исходот мора да биде неодреден. Кога ќе се каже ризик, 

мора секогаш да има најмалку два можни исхода. Ако со сигурност знаеме 

дека ќе настане загубата, тогаш нема ризик. Кога се инвестира во имот, 

треба да се знае за физичката амортизација на имотот и опаѓањето на 

неговата вредност. Овде исходот е сигурен и не постои ризик. 

 загуба – најмалку еден од можните исходи е непожелен. Може да биде 

загуба во општа смисла кога нештото што го поседува едно лице е 

загубено или може да биде добивка помала од онаа што се очекува. 

Пример имаме кај инвеститорот што не успева да ја искористи можноста и 

ја „губи“ добивката што можел да ја оствари. Инвеститорот соочен со 

изборот меѓу двете алтернативи што ги имал на располагање, би изгубил 

доколку ја избере онаа алтернатива што носи вредност, која е помала од 
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другата што не е избрана. 

      „Ризикот е состојба во која постои можност за неповолна девијација 

од посакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме“14. 

      Кога велиме за некој настан дека е можен, тоа значи дека постои 

веројатност меѓу 0 и 1 и дека не е ниту невозможен ниту определен. Не се 

бара можноста да биде мерлива, туку таа мора да постои. Можеби може 

или не може да се измери степенот на ризик, а веројатноста од 

неповолниот исход мора да биде меѓу 0 и 115. 

      Непосакуваниот настан е опишан како „несакана девијација од 

посакуваниот исход, кој се очекувал или на кој сте се надевале“. Кај 

осигурувачот, актуарите прогнозираат некој одреден број загуби, сумата на 

загубите и врз основа на тие претпоставки ја наплатува премијата. Ризикот 

е можност загубата да отстапува спротивно од она што се очекува.   

       Ризикот е можност за настанување на еден економски штетен настан 

регулиран со условите за осигурување (најширока дефиниција за ризикот). 

 

 

 

 

 

Слика 2. Поделба на ризикот 

 

Дополнителните ризици се факултативни ризици, осигуреникот сам ги бара 

со плаќање дополнителна премија што се утврдува во тарифата. 

 

                         
14 Агенција за супервизија на осигурување – Прирачник за подготвување стручен испит за 

вршење осигурително брокерски работи, Скопје, 2010 год. , стр.4 
15 Агенција за супервизија на осигурување – Прирачник за подготвување стручен испит за 

вршење осигурително брокерски работи, Скопје, 2010 год. , стр.5 

видови ризици  

константен ризик варијабилен ризик 
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- пожар и удар на гром; 

- експлозија (освен нуклеарна); 

- луња; 

- град; 

- удар со сопствено моторно 
возило во осигурен објект; 

- паѓање на воздушни летала; 

- манифестација и демонстрација.  

- поплава, порој; 

- лизгање и одронување на 
земјиштето; 

- излевање вода од водоводни и 
канализациони цевки; 

- самозапалување на залихи; 

- истекување течности. 

Слика 3. Поделба на ризикот во практиката 

                Научна дефиниција за ризикот е: ризик = веројатност х 

последици. 

      Оваа дефиниција може да се објасни со следниов пример. Сообраќај и 

патување со разни видови превозни средства и можноста да се случи 

судир (несреќа) со смртни последици (осигурување – АО, АК, ПЗО, 

патници, животно осигурување, незгода). Секој ден се случуваат судири на 

автомобили, но само во некои случаи се со смртни последици. Судирот на 

воз со друго превозно средство може да биде причина за загуба на стотина 

животи, но во практиката е познато дека патувањето со воз е многу 

помалку ризично од патувањето со автомобил, затоа што веројатноста за 

судир меѓу два воза е многу помала од веројатноста за судир меѓу два 

автомобила. Кога луѓето примаат информации дека се случила авионска 

несреќа, потоа прават мала пауза на патување со авион. Но, тоа не влијае 

да се избегне возењето на сопствениот автомобил.  

ризици во практиката 

основни ризици дополнителни ризици 
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      Под ризик во осигурително-правна смисла се подразбира можност за 

случување извесен настан што може да предизвика шета на имотот или да 

го повреди телесниот интегритет на човекот, односно да му нанесе повреди 

со смртни последици. Во можноста од случување на ризикот се изразува 

неговата неизвесност, која е нужна за да може еден ризик да биде 

осигурен. Тоа значи дека треба да постои можност од случување пожар, 

поплава, експлозија, кражба и др. за да може да се склучи осигурување од 

овие ризици.   

 

3.2. Класификација на ризикот 

      Постојат различни класификации на ризиците, но најчесто применувана 

е следнава класификација: 

I. Финансиски и нефинансиски ризици. Поимот ризик во најширока смисла 

на зборот ги вклучува сите состојби каде што има изложеност на незгода. 

Во некои случаи несреќата вклучува финансиска загуба, додека во други 

не. Постојат елементи на ризик во секој аспект од човековото вложување и 

многу од овие ризици немаат финансиски последици (или само 

инцидентно). 

II. Статички и динамички ризици. Динамички ризици се оние што се 

резултат на промени во економијата. Промените во цените, вкусот на 

потрошувачите, приходот, производството и технологијата можат да 

предизвикаат финансиски загуби на економските субјекти. Овие динамички 

ризици се од корист за општеството на подолг рок, бидејќи тие се резултат 

на приспособување на погрешната алокација на ресурсите. Иако овие 

динамички ризици може да влијаат врз голем број индивидуи, тие се 

сметаат за понепредвидливи од статичките ризици бидејќи не настануваат 

со некој точен степен на регуларност. Статичките ризици ги вклучуваат 

оние загуби што би настанале дури и да нема промени во економијата. И 

покрај тоа што можеме да ги држиме константни вкусовите на 

потрошувачите, производството, приходот и нивото на технологијата, сепак, 

некои индивидуи претрпуваат финансиска загуба. Овие загуби се јавуваат 
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од други причини, а не како последица на промени во економијата, како, на 

пример, од природните опасности и нечесноста на други лица. Статичките 

ризици не се извор на добивка за општеството. Статичките загуби 

вклучуваат или уништување на имотот или промена на сопственоста како 

резултат на нечесност или човечка слабост. Статичките загуби настануваат 

со одреден степен на регуларност со текот на времето и како резултат на 

тоа, обично се предвидливи. Бидејќи се предвидливи, статичките ризици 

повеќе се предмет на осигурување отколку динамичките. 

III. Фундаментални и посебни ризици. Разликата меѓу фундаменталните и 

посебните ризици се заснова врз разликата во потеклото и последиците од 

загуби. Фундаменталните ризици вклучуваат загуби од неперсонално 

потекло и последици. Тие се групни ризици, кои најчесто настануваат од 

економски, општествени и политички феномени, иако може да бидат и 

резултат од физички случувања. Тие влијаат врз огромни сегменти или врз 

целата популација. Посебните ризици вклучуваат загуби што потекнуваат 

од индивидуални настани и повеќе се чувствуваат кај индивидуални лица 

отколку кај цела група. Тие можат да бидат статички и динамички. 

Невработеноста, војните, инфлацијата, земјотресите и поплавите се 

примери за фундаментални ризици. Пожар на куќа или грабеж на банка се 

посебни ризици. Бидејќи фундаменталните ризици настануваат од состојби 

што се помалку или повеќе надвор од контролата на индивидуите што 

претрпуваат загуби и бидејќи не се грешка на никој особено, се смета дека 

општеството има повеќе одговорност да се справи со нив отколку 

поединецот. Иако со некои од фундаменталните ризици се занимава 

приватното осигурување16, тоа е несоодветен инструмент за осигурување 

на повеќе фундаментални ризици. Обично се употребува некој вид 

социјално осигурување или друга владина програма за трансфер за 

справување со фундаменталните ризици. Невработеноста и несреќите при 

работа се фундаментални ризици што ги покрива социјалното 

                         
16

 на пример: Осигурување од земјотрес е возможно кај приватните осигурители во 
најголемиот дел од земјата, а осигурувањето од поплава често е вклучено во договорите 
што се однесуваат на личните движни работи. Осигурувањето од поплава на недвижност е 
возможно кај приватните осигурувачи само до одреден степен. 
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осигурување. Штетата од поплава или земјотрес се покрива со дел од 

буџетски средства. Посебните ризици се сметаат за индивидуална 

одговорност и не се предмет на дејства од страна на општеството како 

целина. Со нив поединецот се справува преку осигурување, спречување на 

загубата или некоја друга техника. 

IV. Чисти и шпекулативни ризици. Разграничувањето на ризикот на чист и 

шпекулативен е најзначајно разграничување. Разграничувањето меѓу 

чистиот и шпекулативниот ризик е многу значајно бидејќи обично само 

чистите ризици се осигурливи. Шпекулативниот ризик се однесува на 

ситуација каде што постои можност за загуба, но исто така постои можност 

и за добивка. Како добар пример се посочува коцкањето. Кај коцкањето 

ризикот намерно се создава со надеж за остварување некаква добивка. 

Студент што се обложил на 1000 денари за резултатот од некој фудбалски 

натпревар се соочува со можност за загуба, но тоа е проследено и со 

можност за добивка. Претприемачот се соочува со шпекулативен ризик во 

потрага со профит. Инвестицијата може да се изгуби доколку производот не 

биде прифатен на пазарот по цена доволна да ги покрие трошоците, но 

овој ризик се понесува во замена за можноста за профит. Поимот чист 

ризик, од друга страна, се употребува за опишување на оние состојби каде 

што постои само можност да настане или да не настане загуба. Еден од 

најдобрите примери за чист ризик е можноста за загуба поврзана со 

сопственоста на некој имот. Лицето што купува возило, на пример, веднаш 

се соочува со можноста дека нешто може да се случи и да го оштети или 

уништи возилото. Можните исходи се или загуба или нема загуба. 

Осигурувањето не се занимава со заштита на поединци кај оние загуби 

што потекнуваат од шпекулативните ризици. Шпекулативниот ризик 

доброволно се прифаќа поради неговата дводимензионална природа, која 

вклучува можност за добивка. Не сите чисти ризици се осигурливи, па 

понатаму може да се направи поделба на осигурливи и неосигурливи чисти 

ризици. 

Класификација на чистиот ризик. Чистите ризици за поединци или 

бизнис-компании може да се класифицираат во следниве поделби: 
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- Лични ризици. Овие ризици ја содржат можноста од загуба на приход или 

средства како резултат на губење на способноста да се заработи приход. 

Во глобала, моќта за заработка подлежи на 4 опасности: прерана смрт, 

зависност на стари години, болест или инвалидитет и невработеност. 

- Имотни ризици. Секој оној што поседува некаков имот се соочува со овој 

ризик, а како резултат на неговото дејствување, настанува уништување или 

губење на сопственоста. Имотните ризици вклучуваат два различни типа 

загуби: директна загуба и индиректна (последователна) загуба. Директната 

загуба е едноставна за разбирање: ако куќата е уништена од пожар, 

сопственикот ја губи вредноста на куќата. Ова е директна загуба. Меѓутоа, 

покрај тоа што ја губи вредноста на самата куќа, нејзиниот сопственик нема 

веќе место за живеење и во периодот додека се изгради куќата, 

сопственикот ќе има дополнителни трошоци бидејќи ќе живее на друго 

место. Оваа загуба на можноста за користење на уништениот имот е 

индиректна загуба. Подобар пример е случајот со некое претпријатие, во 

кое доколку се уништени неговите простории, се губи не само вредноста на 

тој капацитет, туку и приходот што би можел да се заработи од неговата 

употреба. Оттука произлегува дека кај имотните ризици има два типа 

загуби: загуба на имотот и загуба од користење на имотот, којшто 

резултира во изгубен приход или дополнителни трошоци. 

- Ризици од одговорност. Основната опасност кај ризиците од одговорност е 

ненамерната повреда на други лица или оштетување на нивниот имот 

поради небрежност и невнимание; меѓутоа, одговорноста исто така може 

да биде како резултат од намерни повреди или штети. Според нашиот 

правен систем, оној што повредил друго лице или направил штета на 

нечија сопственост поради небрежност или друго е одговорен за 

причинетата штета. Поради тоа, ризиците од одговорност ја вклучуваат 

можноста за загуба на сегашни средства или иден приход како резултат на 

проценетите штети или правната одговорност, која потекнува од намерна 

или ненамерна вина или нарушување на правата на другите. 

- Ризици што потекнуваат од потфрлање на другите. Кога друго лице ќе 
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се согласи да направи некоја услуга за вас, тоа ја презема обврската за 

која вие се надевате дека ќе ја исполни. Кога потфрлањето на тоа лице да 

ја исполни оваа обврска резултира во финансиска загуба, тогаш постои 

ризик. Примери за вакви ризици се неуспехот на договарачот навреме да го 

заврши проектот за изградба или неплаќањето на должниците според 

очекувањето. 

3.3. Методи за справување со ризикот   

      Сите постојано се обидуваат да го намалат ризикот при патување – 

авиокомпании, железнички компании, произведувачите на автомобили, 

владите. Намалувањето на ризикот може да се направи преку намалување 

на веројатноста за судир (несреќи) со технички средства: семафори, 

ограничување на брзината во сообраќајот, автоматски кочници итн., или со 

смалување на последиците од реализација на ризикот: на пример, со 

вградување воздушни перничиња, сигурносни појаси итн.  

      „Прв ризик“ – осигурувања склучени по методот на прв ризик е таков 

вид осигурување каде што осигурената сума ја претставува горната 

граница што ја гарантира осигурувачот. Сумата на осигурување на „прв 

ризик“ се одредува во зависност од предвидениот обем на штетата што 

може да настане при еден штетен настан. 

       Постоењето на ризикот не може да се избегне, а човекот постојано 

бара нови начини како да се справи со него. Со некои ризици, обично оние 

од фундаментална природа, се справуваме со заеднички напори на 

општеството и на владата. Општинската полиција и противпожарната 

служба се добар пример за колективно финансирани пристапи за 

справување со ризикот, но има и многу други што може да се истакнат. 

Иако општеството и владата можат да помогнат во отстранувањето на 

товарот од ризици во многу области, постојат некои ризици за кои се смета 

дека се одговорност на поединецот. 

      Постоењето на ризикот е извор на неудобност за многу луѓе, а 

несигурноста што го придружува предизвикува вознемиреност и грижа. 

Бидејќи ризикот е непријатен, човечката рационална природа води кон тоа 
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човекот да се обиде да направи нешто. Обично, луѓето се справуваат со 

ризикот на пет начини. Тие го избегнуваат, го задржуваат, го пренесуваат, го 

споделуваат или го намалуваат. 

 Избегнување на ризикот. Избегнувањето на ризикот е еден од методите за 

справување со ризикот, но повеќе се смета за негативна отколку за 

позитивна техника. Ризикот се избегнува во оние случаи кога индивидуата 

одбива да прифати ризик дури и за момент. Ова се постигнува со 

неангажирање во дејство каде што има појава на ризик. Доколку не сакате 

да ризикувате да ја изгубите вашата заштеда во опасен потфат, тогаш 

изберете еден каде што има помал ризик. Ако сакате да го избегнете 

ризикот поврзан со сопственоста на имотот, тогаш не купувајте го тој имот, 

туку изнајмете го. Личниот напредок на поединецот и прогресот во 

економијата бараат преземање ризик. Ако избегнувањето на ризикот се 

користи интензивно, ќе страдаат и поединецот и општеството. Од оваа 

причина, избегнувањето е незадоволителен пристап во справувањето со 

многу ризици. 

 Задржување на ризикот. Ова е најчестиот начин на справување со 

ризикот. Кога лицето не презема некое позитивно дејство за да го избегне, 

да го намали или да го пренесе ризикот, постои можност за загуба и тој 

ризик е задржан. Задржувањето на ризикот може да биде свесно и 

несвесно. Свесно задржување на ризикот постои кога ризикот е забележан 

и не е пренесен или намален. Кога нема согледување за ризикот, тогаш 

ризикот е несвесно задржан. Во овие случаи, лицето што е изложено ги 

задржува финансиските последици без да сфати дека го прави тоа. 

Задржувањето на ризикот може да биде доброволно или недоброволно. 

Доброволното задржување на ризикот се карактеризира со согледување 

дека ризикот постои и со премолчен договор се претпоставува дека се 

вклучени загуби. Одлуката за доброволно задржување на ризикот се 

донесува бидејќи нема поатрактивни алтернативи. Недоброволното 

заржување исто така се случува кога ризикот не може да биде избегнат, 

пренесен или намален. Задржувањето на ризикот е законски метод за 

справување со ризикот и во повеќето случаи тоа е најдобриот начин. Секое 
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лице треба претходно добро да размисли кои ризици ќе ги задржи, а кои ќе 

ги избегне или трансферира врз основа на неговата граница за 

непредвидени трошоци или личната способност да ја поднесе загубата. 

Загубата што можеби е финансиска катастрофа за некој поединец или 

семејство, друг може лесно да ја издржи. Како општо правило, ризиците 

што треба да се задржат се оние што можат да доведат до релативно мали 

загуби. 

 Пренесување на ризикот. Ризикот може да се пренесе од едно лице на 

друго, кое повеќе може да го поднесе ризикот. Пример за ова е процесот на 

заштита (hedging), каде што поединецот се заштитува од ризикот на 

промена на цените кај еден имот со купување или продажба на друг, чија 

цена се менува во изедначувачка насока. Како пример можат да се земат 

пазарите за фјучерси, кои им овозможуваат на земјоделците да се 

заштитат од промена на цената на нивните фјучерси меѓу сеидбата и 

жетвата. Земјоделецот го продава договорот за фјучерси, што, всушност, 

претставува ветување дека производот во иднина ќе се испорача по 

фиксна цена. Ако вредноста на жетвата на земјоделецот се намали, 

вредноста на идната позиција на земјоделецот се покачува за да ја 

надомести загубата. Како дополнителен чекор, ризикот може да биде 

преместен или поместен со помош на договори. „Hold-harmless“ договорот 

во кој едно лице ја презема можноста за загуба е пример за ваков пренос. 

На пример, потстанарот може да се согласи на условите од договорот за 

закуп, да плати какви било пресуди против сопственикот на имотот коишто 

произлегуваат од користењето на просториите. Осигурувањето е исто така 

средство за заменување или пренесување на ризикот. Во врска со 

одредена уплата од една страна (премија), втората страна се договара да 

ѝ надомести на првата до некоја одредена граница за некоја загуба што ќе 

настане или нема да настане.  

 Споделување на ризикот. Ризикот се споделува тогаш кога постои некој 

договор за споделување на загубите. Ризиците се споделуваат на многу 

начини во општеството. На пример, акционерското друштво е форма на 

бизнис каде што инвестициите на голем број луѓе се здружуваат. Голем 
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број инвеститори можат да го задржат својот капитал, при што секој носи 

само дел од ризикот доколку акционерското друштво пропадне. 

Осигурувањето е друг инструмент направен за справување со ризикот 

преку споделување. Една од основните карактеристики на осигурителниот 

инструмент е поделба на ризикот по членови на група. 

 Намалување на ризикот. Ризикот може да се намали на два начина. 

Првиот начин е со спречување на загубата и контрола. Не постои речиси 

никаков извор на загуба каде што не можат да се направат напори да се 

спречи загубата. Безбедносни програми и превентивни мерки, како на 

пример: медицинска нега, противпожарни бригади, ноќни чувари, системи 

за прскање, аларми против провала, се примери за обиди за справување 

со ризикот преку спречување на загубата или намалување на можноста за 

нејзино настанување. Некои од техниките се направени да го спречат 

настанувањето на загубата, додека, пак, други, како што се системите за 

прскање, се направени да ја контролираат сериозноста на загубата 

доколку се случи. Од еден аспект, спречувањето на загубата е 

најпосакуваниот метод за справување со ризикот. Ако целосно се 

елиминира можноста за загуба, тогаш и ризикот би бил елиминиран. Од 

друга страна, пак, спречувањето на загубите се смета за неадекватен 

пристап во справувањето со ризикот. Без разлика на тоа колку многу се 

трудиме, невозможно е да се спречат сите загуби. Во некои случаи 

спречувањето на загубите може да чини повеќе од самите загуби. Исто 

така, ризикот во глобала може да се намали со користење на законот на 

големи броеви. Со комбинирање на голем број изложни единици, возможно 

е да се направи точна оцена на идните загуби за групата. Организацијата, 

врз основа на овие пресметувања, може да ја преземе можноста од загуба 

на секое изложување, а самите тие да не се соочат со истата можност за 

загуба.      

 

3.4. Процес на управување со ризикот 

       Управувањето со ризикот е научен пристап за справување со чистиот 
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ризик. Тоа е нешто повеќе од управувањето со осигурувањето. 

Управувањето со ризикот има пошироко значење отколку управувањето со 

осигурувањето.  

       Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со 

соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во чии рамки 

врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при 

вршење на тие работи. Друштвото за осигурување треба да работи на 

начин што нема да ги надминува ограничувањата предвидени со ЗСО. Тоа 

треба да работи ликвидно – во секое време да ги намири достасаните 

долгови и солвентно – редовно да ги покрива сите свои обврски.  

       Капиталот на друштвото за осигурување се состои од основен и 

дополнителен капитал и се пресметува на начин утврден согласно со 

одредбите од ЗСО. 

         При пресметување на основниот капитал на друштвото за 

осигурување се земаат следниве ставки: 

 уплатен акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски 

капитал од кумулативни приоритетни акции; 

 резерви на друштвото (законски и статутарни) што не произлегуваат од 

договорите за осигурување; 

 пренесена нераспределена добивка; 

 нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и 

другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата) доколку 

износот на добивка е потврден од овластен ревизор. 

        Кога се пресметува основниот капитал на друштвото за осигурување, 

следниве ставки се сметаат за одбивни: 

 сопствени акции што ги поседува друштвото за осигурување; 

 долгорочни нематеријални средства; 

 пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година. 

       Резервите на сигурност се средства наменети за покривање на 
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обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. 

Друштвото за осигурување е должно во овие резерви да издвои 1/3 од 

остварената добивка искажана по годишна сметка ако добивката не се 

користи за покривање на загубите од претходните години. Друштвото за 

осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 

50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две 

години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за 

индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се 

распоредува остварената добивка, не е должно да издвојува од добивката 

во резервите на сигурност.  

       При пресметка на дополнителниот капитал на друштвото за 

осигурување ќе се земаат предвид следниве ставки: 

 уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции; 

 субординирани должнички инструменти; 

 хартии од вредност со неопределен рок на достасување. 

        При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, 

дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% 

од основниот капитал. Субординирани должнички инструменти се хартии 

од вредност и други финансиски инструменти, кои во случај на стечај или 

ликвидација на издавачот, можат да се наплатат само по намирување на 

другите долгови на издавачот, а кои се соодветни за покривање на можните 

загуби што настанале како резултат на ризиците на кои е изложено 

друштвото за осигурување.  

       При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на 

основниот и на дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки: 

 вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани 

должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или 

друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел 

од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени 

во пресметка на капиталот на тие субјекти; 
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 вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани 

должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или 

финансиски институции, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на 

друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени 

во претходната точка. 

      Друштвата за осигурување имаат можност да ги вложат средствата на 

капиталот во банки (освен за капитални вложувања) и да одобрува заеми 

на правни лица со обезбедување банкарска гаранција неограничено, 

притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. 

Заемите се одобруваат со рок на враќање најмногу до една година. 

Вкупните финансиски вложувања на друштвото за осигурување во една 

банка може да изнесува најмногу до 25% од капиталот на друштвото за 

осигурување. Вкупните финансиски вложувања на друштвото за 

осигурување кај поединечен субјект што не е банка, може да изнесува 

најмногу до 10% од капиталот на друштвото за осигурување.  

      Под вкупни вложувања се сметаат вкупните финансиски вложувања и 

вложувањата во недвижности (земјиште и градежни објекти). Под вкупни 

финансиски вложувања се сметаат капитални вложувања на друштвото за 

осигурување (вложувања во акции), купени должнички хартии од вредност, 

дадени заеми, дадени депозити во банки, како и пресметана камата по 

основ на овие вложувања.  

      За трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите 

за осигурување  друштвото за осигурување е должно да формира технички 

резерви, кои се состојат од: 

 резерви за преносни премии; 

 резерви за бонуси и попуст; 

 резерви за штети; 

 други технички резерви. 

      Друштвата за осигурување, по претходна согласност од Агенцијата за 

супервизија на осигурување, можат да издвојат и еквилизациона резерва 
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во однос на оние класи на осигурување кај кои врз основа на статички 

податоци, може да се очекува значително отстапување во годишниот износ 

на настанати штети. Исклучок од претходно наведеното е тоа што 

друштвата за осигурување се должни да издвојуваат еквилизациона 

резерва во однос на осигурувањето кредити. 

       Друштвата за осигурување што вршат осигурување живот и/или други 

осигурувања за кои се однесуваат табелите на веројатност и пресметките 

кои се слични со осигурувањето живот, се должни исто така да издвојат и 

математичка резерва во утврден процент од уплатените премии по овие 

осигурувања согласно со техничките основи. За оние осигурителни полиси 

кај кои инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, друштвото за 

осигурување е должно во однос на тие осигурителни полиси да издвои 

посебни средства што ги покриваат техничките резерви. 

       Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од 

премијата што се пренесува во идниот пресметковен период и 

преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.  

      Резервите за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски, 

кои друштвото за осигурување е должно да ги намири, врз основа на 

договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до 

крајот на пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, 

вклучувајќи ги сите трошоци што произлегуваат од ненавременото 

извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирани 

оштетени барања. Резервите за штети, покрај проценетите обврски за 

пријавени, а сè уште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценети 

обврски за настанати на непријавени штети.  

            Еквилизациона резерва се издвојува заради израмнување на 

нерамномерното настанување штети, односно израмнување на каков било 

технички дефицит или натпросечен коефициент на штети.  

      Други технички резерви ќе се издвојат за планираните идни обврски и 

ризици од поголеми штети што произлегуваат од осигурителното покритие 

за одговорност на фармацевтски производител, земјотрес, поплава, како и 
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други обврски и ризици од договорите за осигурување. 

       Средствата што ги покриваат техничките резерви се оние средства на 

друштвото за осигурување што служат за покривање на идните обврски на 

друштвото за осигурување, кои произлегуваат од договорите за 

осигурување, како и можните загуби во однос на оние ризици поврзани со 

вршење работи на осигурување за кои друштвото за осигурување е должно 

да издвои средства за технички резерви. Друштвото за осигурување е 

должно да вложи средства во висина барем еднаква на вредноста на 

техничките резерви. 

     При изборот на видот вложување на средствата што ги покриваат 

техничките резерви, друштвото за осигурување е должно да ги земе 

предвид класите во чии рамки вршат работи на осигурување, на начин што 

ќе обезбеди сигурност, профитабилност и ликвидност на вложувањата. 

Средствата што ги покриваат техничките резерви мора да бидат 

диверзифицирни на начин што ќе обезбеди дека не постои значително 

потпирање на каква било категорија на средства, пазар или инвестиција. 

      Средствата што ги покриваат техничките резерви може да бидат во 

форма на: 

 обврзници и други хартии од вредност што ги издала или за кои гарантира 

Народна банка на Р. Македонија; 

 банкарски сметки и депозити во банка што имаат дозвола издадена од 

Народна банка на Р. Македонија; 

 хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банка што имаат 

дозвола издадена од Национална банка на Р. Македонија; 

 сертификати за депозит и други хартии од вредност издадени или 

гарантирани од банки што имаат дозвола издадена од Народна банка на Р. 

Македонија; 

 обврзници и други хартии од вредност што ги издава или за кои гарантира 

Р. Македонија; 

 акции издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од 
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вредност, кои се регистрирани на првиот или вториот пазар на 

Македонската берза или на друг организиран пазар на хартии од вредност 

што го контролира Комисијата; 

 обврзници и други хартии од вредност издадени од акционерски друштва 

во Р. Македонија врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од 

вредност, кои се регистрирани на првиот или вториот пазар на 

Македонската берза или на друг организиран пазар на хартии од вредност 

што го контролира Комисијата; 

 комерцијални записи издадени од првокласни акционерски друштва во Р. 

Македонија; 

 документи за удел и акции на инвестициски фондови во Р. Македонија што 

работат врз основа на Законот за инвестициски фондови; 

 обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и 

централни банки на земји-членки на Европската унија, Јапонија или САД; 

 обврзници и други хартии од вредност со фиксен приход издадени од 

недржавни, странски компании или банки од земји-членки на ЕУ, Јапонија 

или САД; 

 акции и хартии од вредност со кои се тргува на главните берзи во земји-

членки на ЕУ, Јапонија или САД; 

 документи за удели и акции издадени од овластени инвестициски фондови 

со седиште во земја-членка на ЕУ, Јапонија и САД, што инвестирале 

претежно во регистрирани акции на берзите во тие земји; 

 форвард-договори што гласаат на валутни курсеви и финансиски деривати, 

доколку тоа вложување има цел заштита од валутен ризик; 

 друг вид вложување согласно со правилата на АСО. 

      Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) може да пропише и 

други видови вложувања на средствата што ги покриваат техничките 

резерви и ограничувања кај одделни вложувања, притоа водејќи сметка тие 

да ги задоволат принципите на сигурност, профитабилност и можност за 
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тргување.  

      Друштвата за осигурување, тргувањето со хартии од вредност го вршат 

регулирано на  секундарни пазари на капитал, освен во случај на државни 

хартии од вредност и банкарски сертификати за депозит, кои можат да се 

стекнат директно од издавачот, како и документи за удели и акции на 

инвестициски фондови, кои исто така можат да се стекнат директно или 

индиректно од отворен или од затворен инвестициски фонд. 

      Вредноста на средствата во математичката резерва во секое време 

треба да биде барем еднаква на висината на потребното покритие. 

Друштвото за осигурување е должно да отвори посебна сметка кај 

Централниот депозитар за хартии од вредност за секое средство што ја 

покрива математичката резерва, а е вложено во хартии од вредност. 

     Друштвото за осигурување е одговорно да управува со средствата на 

начин што ќе му овозможи во секое време да одговори на достасаните 

обврски. За да се обезбеди од ризикот на ликвидност, друштвото за 

осигурување е должно да спроведува политика на редовно управување со 

ликвидноста преку: 

 планирање на тековните и на можните одливи на парични средства и нивни 

соодветен прилив; 

 редовна контрола на ликвидноста и  

 усвојување соодветни мерки за спречување или отстранување на 

причините на неликвидност. 

      Секое друштвото за осигурување има обврска да го пресметува 

дневниот коефициент на ликвидност. Органот за управување на друштвото 

за осигурување е должно да ја извести Агенцијата за супервизија за 

осигурување доколку: 

 е загрозена ликвидноста или солветноста на друштвото за осигурување; 

 финансиската состојба на друштвото за осигурување се променила до 

степен кога друштвото за осигурување повеќе не го обезбедува потребното 

ниво на маргина на солвентност.   
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ЧЕТВРТИ ДЕЛ  

4.  Видови осигурување, соосигурување и 

реосигурување 

„Осигурување – не можеш со него, 

но не можеш и без него“ 

       Во осигурувањето, на меѓународен план, сè уште не постои некој 

унифициран систем според кој би се извршило групирање на видовите 

осигурување, како што е класификацијата на дејностите на меѓународен 

план. Во рамките на Организацијата на Обединетите нации е изготвен и се 

применува децималниот систем на класификација на дејностите. Со 

примената на меѓународната номенклатура, сите дејности се делат на 

десет области, секоја област се дели на десет гранки, секоја гранка се дели 

на десет групи, секоја група се дели на десет подгрупи. Осигурувањето е 82 

гранка. 

       Секоја земја си има свој систем на групирање на видовите 

осигурување во зависност од степенот на стопанскиот развиток, од 

развитокот на финансиската структура, од нивото на развиток на пазарните 

односи, степенот на ризичност на секојдневното живеење и работење, 

степенот на отвореноста на националната економија спрема странство, од 

нивото на културниот развиток, од традициите во осигурувањето кај 

граѓаните и населението итн.    

      Во практиката групирањето на одделни видови осигурување се врши 

според определени заеднички карактеристики и при нивно проучување се 

издвојува она што е карактеристично и заедничко за целата група. Врз 

основа на тоа се прават споредби на една група со друга група 

осигурување, нивните позитивни и негативни страни. 

      Според член 5 од Законот за супервизија на осигурување, 

осигурувањето може да се врши во рамките на следниве класи на 
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осигурување: 

1. Осигурување од последица на несреќен случај – незгода (вклучувајќи 

индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или 

нарушување на здравјето, поради повреди, вклучува: 

- исплата на осигурената сума во еден целосен износ; 

- исплата на осигурената сума во рати; 

- комбинација на исплати од претходните два случаја; 

- исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници. 

2. Здравственото осигурување покрива: 

- еднократен паричен надомест за инвалиднина; 

- надомест на трошоците за болничко лекување; 

- комбинација на плаќањата од претходните два случаја. 

3. Осигурувањето моторни возила (каско) ги покрива штетите за: 

- моторни возила со сопствен погон, освен шински; 

- влечни патни возила. 

4. Осигурувањето шински возила (каско) ги покрива штетите настанати на 

шински возила; 

5. Осигурувањето воздухоплови (каско) ги покрива штетите настанати на 

воздухоплови; 

6. Осигурувањето пловни објекти (каско) ги покрива штетите настанати на 

речни или езерски пловни објекти; 

7. Осигурувањето стока во превоз (карго) ги покрива штетите или губиток на 

стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот; 

8. Осигурувањето имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или 

губитоците на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 

7 ) во случај на: 

- пожар; 
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- експлозија; 

- луња; 

- природни непогоди, освен луња; 

- земјиште што тоне или се лизга. 

9. Другите осигурувања на имотот ги покриваат штетите или губитоците на 

имот (освен штетите на имот предвидени со токите од 3 до 7) поради град 

или мраз, други штети, освен оние од точка 8 (на пример, во случај на 

кражба); 

10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила; 

11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива 

штетите настанати од употреба на воздухопловот, вклучувајќи ја 

одговорноста на сопственикот; 

12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива 

штетите настанати од употреба на пловните објекти, вклучувајќи ја 

одговорноста на сопственикот; 

13. Општото осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од 

одговорност од други одговорности, освен оние од точките од 10 до 12; 

14. Осигурувањето кредити покрива: 

- ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или 

други околности; 

- извозни кредити и други ризици во врска со извозот, трговијата и 

инвестирањето на странски и домашен пазар; 

- кредити со отплата на рати; 

- хипотекарни и ломбардни кредити; 

- земјоделски кредити. 

15. Осигурувањето гаранции ги покрива директно или индиректно гарантира за 

исполнувањето на обврските на должниците;  

16. Осигурувањето од финансиска загуби ги покрива финансиските загуби што 
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се јавуваат како резултат на: 

- ризик при вработување; 

- недоволен приход; 

- временски непогоди; 

- загубен приход; 

- непредвидени општи трошоци; 

- непредвидени трговски трошоци; 

- загуба на пазарната вредност; 

- загуба на рентата или приходот; 

- индиректни трговски загуби, освен оние наведени во претходните случаи; 

- други финансиски загуби (освен трговски) и 

- други видови финансиски загуби. 

17. Осигурувањето правна заштита ги покрива трошоците за правна помош и 

судски спорови; 

18. Осигурувањето туристичка помош за лица што се соочуваат со проблеми 

при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното 

место на живеење. 

19. Осигурување живот (освен она наведено во точките од 20 до 23); 

20. Осигурување брак или породување; 

21. Осигурување живот во врска со удели во инвестициски фондови кога 

осигуреникот го презема инвестицискиот ризик во однос на промена на 

вредноста на инвестициските купони или други хартии од вредност на 

инвестициските фондови; 

22. Осигурување на тонтина (здружение на рентиери) е осигурување лица 

здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и 

соодветно на тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства меѓу 

лицата што достигнале одредена возраст или, пак, меѓу корисниците на 
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осигурувањето на починатите лица; 

23. Осигурувањето средства за исплата се базира врз актуарски пресметки при 

што во замена за еднократна или периодични уплати осигурените лица 

добиваат побарувања со одредено времетраење и износ.  

      Секое друштво за осигурување, според член 6 од Законот за 

супервизија на осигурување, врши работи на осигурување во една или во 

повеќе класи на осигурување во рамките на една од двете групи 

осигурување: неживотно осигурување или животно осигурување. За тоа кои 

ризици ги осигурува секое осигурително друштво ќе бидат опишани во 

шестиот дел од овој магистерски труд.  

       Кај животното осигурување осигуреникот врши една или повеќе уплати 

на име премија за осигурување,  осигурителот е должен да изврши исплата 

на одреден износ на средства (надоместок, осигурен износ или рента) по 

настанувањето на осигурениот случај. Постојат следниве видови животно 

осигурување: 

1. Доживотно осигурување во случај на смрт; 

2. Осигурување во случај на смрт (ризико-осигурување); 

3. Осигурување капитал во случај на доживување;  

4. Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување; 

5. Осигурување живот на одреден рок; 

6. Осигурување лична рента (одложена и неодложена рента); 

7. Кредитно животно осигурување. 

      Примарната распределба на ризикот му припаѓа на соосигурувањето, а 

секундарната распределба на ризикот му припаѓа на реосигурувањето. 

Соосигурувањето претставува распределба на еден ризик на повеќе 

делови, а реосигурување претставува осигурување на осигурителот за дел 

од обврските што не може да ги покрие со своите средства.   
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Поделба на осигурувањето 
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4.1. Поделба на осигурувањето според природата на 

ризикот  

      Во зависност од природата на ризикот, разликуваме копнено, поморско 

и воздушно осигурување. Во копнената група осигурување се сместени: 

осигурување моторни возила (каско), осигурување шински возила (каско), 

осигурување стока во п 

ревоз по копнен пат (карго) и осигурување од одговорност од употреба на 

моторни возила. Во поморската група осигурувања спаѓаат: осигурување 

пловни објекти (каско), осигурување стока во превоз по воден пат (карго) и 

осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти. Како воздушно 

осигурување се смета: осигурување воздухоплови (каско), осигурување 

стока во превоз по воздушен пат (карго) и осигурување од одговорност од 

употреба на воздухоплови. 

 

4.2. Поделба на осигурувањето според начинот на 

настанување 

     Во зависност од начинот на одлучување на договорените страни при 

склучување на договорот за осигурување, осигурувањето е поделено на 

две групи: законско (задолжително) осигурување и договорно (доброволно) 

осигурување. Задолжителното осигурување настанува како резултат на 

обврска пропишана со закон. Овој вид осигурување се сретнува само во 

три случаи: 

1. право (вистинско) осигурување кога осигурувањето настанува по сила на 

законот; 

2. со закон се пропишуваат определените случаи каде треба да се склучи 

договорот за осигурување, дејството започнува со склучување на 

договорот за осигурување и тоа се нарекува квази задолжително 

осигурување; 

3. договорно автоматско задолжително осигурување како комбинација од 
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задолжителните осигурувања, каде што се стекнува право на оштетени 

лица и при несклучен договор за задолжително осигурување. 

      Најважно е да се знае дека принципот на повратност на средствата не 

само што се применува кај договорното осигурување, туку важи и кај 

законското осигурување. Задолжителното осигурување ги вклучува 

следниве карактеристики: 

 сеопфатност (универзално), кога се опфаќаат поголем број предмети или 

лица. Пример кај осигурувањето патници во јавен превоз, полиса што се 

вади за патниците во автобус, за патниците во такси-возила, патниците во 

трамваи, шинобуси, возови, бродови, авиони. Кога станува збор за 

предмети, како пример го имаме осигурувањето на пратките што се 

превезуваат со железница; 

 нормираност се однесува на сумата за која осигурителот има обврска да 

му ја исплати на осигуреникот доколку настане осигурителниот настан. Тие 

суми  ги определува осигурителот. Нормираноста може да биде апсолутна 

и релативна. Апсолутна нормираност постои кога самиот закон ја 

определува едногодишната сума на осигурување во парични единици. 

Релативната нормираност постои кога самиот закон ја определува сумата 

на осигурување како процентуален дел од вредноста на предметот на 

осигурување; 

 безрочност постои кога осигурувањето нема важност за определено 

време. Тоа се однесува на задолжителното осигурување кое е без 

определен рок, а осигурениот предмет е постојано изложен на некаков 

ризик; 

 автоматичност, осигурените предмети што спаѓаат во групата на 

задолжително осигурување се смета дека се автоматски осигурени со 

самото тоа што се дел од групата на којашто ѝ припаѓаат. Пример имаме 

кај лицата што патуваат со автобус. Без разлика дали патниците имаат или 

немаат купено карта, без разлика на времето кога патуваат, тие автоматски 

се осигурени со полисата на задолжително осигурување патници во јавен 

превоз, која се вади во комбинација со полисата за автоодговорност при 
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регистрација на моторни возила, кои пренесуваат повеќе од 8 патници; 

 минималност, со оваа карактеристика во практиката при определувањето 

на премијата не се земаат предметите што имаат најголема вредност ниту, 

пак, оние што имаат средна вредност. При определување на сумата на 

покритие се земаат предметите што имаат најмала вредност, а спаѓаат во 

тој вид осигурување. На овој начин се избегнува состојбата предметите 

што имаат најмала вредност да плаќаат поголема премија од оние што 

осигуруваат предмети со поголема вредност; 

 независност, осигурителното друштво е должно да ја исплати штетата за 

настанат штетен настан за кој има склучено договор, без разлика дали 

премијата е платена или не; 

 присилност, доколку осигуреникот не ја плати премијата навреме, тогаш 

наплаќањето се врши по присилна постапка. 

      Договорите за осигурување со доброволен карактер се склучуваат врз 

основа на заеднички интерес и желба за склучување. Осигурителот воден 

од желбата да оствари што поголем профит кој се остварува со продажба 

на договори за осигурување, продава договори за доброволно 

осигурување. Осигуреникот со цел да се заштити од ризиците што се 

зголемуваат од ден на ден склучува договори со доброволен карактер.  

        Од ова произлегува дека и осигурителот и осигуреникот имаат некакви 

материјални интереси, кои ги задоволуваат со склучување доброволен 

договор за осигурување од кој произлегуваат правата и обврските за двете 

страни потписници на договорот. Државата ги дефинира правилата на 

однесување на одделни субјекти при остварување на правата и обврските 

што произлегуваат од склучените договори за доброволно осигурување. Во 

земјите со развиена пазарна економија најголемиот дел од склучените 

договори за осигурување им припаѓаат на доброволните договори за 

осигурување. 
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4.3. Поделба на осигурувањето според предметот на 

осигурување 

      Според субјектот или објектот што може да биде предмет на 

осигурување, сите видови осигурувања се групирани во две групи: 

осигурување имот и осигурување лица.   

 Договорот за осигурувањето имот се склучува со цел да се заштити 

осигуреникот од штетата што би можела да настане доколку настане 

осигурениот случај.  Овој вид осигурување е доброволен, само во случај на 

земање хипотекарен кредит, овој договор е задолжителен елемент во 

постапката за добивање на хипотекарниот кредит. Право на склучување на 

ваков вид договор има секој оној што сака да си го заштити својот имот од 

осигурителните ризици.  

 Со овој вид договор за осигурување се опфатени: 

 определени предмети коишто можат да бидат подвижни или 

неподвижни: градежни објекти (куќи, станови, фабрики, викендички, 

продавници), посеви, возила, накит, уметнички слики и сл.; 

 Осигурување имотен интерес – заштита на имотното право: 

осигурување од одговорност, гаранциско осигурување и сл.; 

 Осигурување одделни видови домашни животни.  

       Групата осигурување имот има две подгрупи: осигурување материјални 

добра и други имотни осигурувања. 

Гранки на подгрупата осигурување материјални добра се: 

 осигурување од пожар; 

 транспортно осигурување; 

 осигурување стоки; 

 осигурување посеви; 

 осигурување добиток; 

 осигурување од кражба. 



62 
 

Во подгрупата други имотни осигурувања спаѓаат: 

 осигурување од законска одговорност; 

 домашно осигурување – осигурување во случај на прекинување на 

работата; 

 реосигурување. 

Во сегашната практика во имотно осигурување спаѓа: 

 Осигурување во индустријата: 

 осигурување на индустриски, трговски и услужни друштва од пожар и 

некои други видови опасност; 

 осигурување машини од кршење и од некои други видови опасности; 

 осигурување објекти во изградба; 

 осигурување објекти во монтажа; 

 осигурување објекти во изградба и монтажа според меѓународни 

услови; 

 гаранциско осигурување; 

 осигурување од прекин на работата како резултат на избиен пожар 

или други видови опасности; 

 осигурување филмско производство; 

 осигурување стоки во складишта и во ладилници; 

 осигурување предмети во рудници со подземна експлозија. 

 Цивилно осигурување – осигурување цивилни објекти: 

 осигурување од пожар и некои други опасности; 

 осигурување стоки од кршење; 

 осигурување од опасности при провала, кражба и разбојништво; 

 осигурување спортски, уметнички и слични приредби на отворен 

простор од врнежи на дожд или снег; 
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 осигурување материјални резерви; 

 осигурување домаќинства; 

 осигурување од општа одговорност. 

 Осигурување во земјоделството: 

 осигурување домашни и други видови животни; 

 осигурување земјоделски култури (посеви) и плодови од билно 

производство; 

 Осигурување моторни возила: 

 осигурување моторни возила и работни машини – автокаско 

осигурување; 

 други каско осигурувања – осигурување багажи и осигурување 

возачи од регрес на осигурителот; 

 Осигурување од општа одговорност – обврска осигурителот да надомести 

штета на трето лице на кое е предизвикано штета доколку за неа е 

одговорно лице – осигуреник. 

       Осигурувањето лица е посебна група осигурувања што вклучува 

осигурување живот, здравје и работна способност. Осигурената сума се 

определува спогодбено меѓу договорените страни и се запишува во 

договорот за осигурување. Откако е веќе потпишан договорот и е уплатена 

премијата на осигурување, започнува важноста на договорот за 

осигурување. Доколку настане осигурен случај за кој постои важечки 

договор за осигурување, осигурителот е должен да ја исплати 

договорената сума на осигурување наведена во полисата за осигурување. 

За неа осигурителот нема никакво право на регрес од страна на трето лице 

одговорно за настанување на осигурениот случај.  

       Во сегашната практика осигурувањето лица опфаќа две подгрупи: 

животно осигурување и осигурување од несреќен случај.  

      Животното осигурување вклучува осигурување на човечкиот живот и 

договорениот случај или рок, во кој зависи настанување на обврската за 



64 
 

исплата на осигурената сума. Во сегашната практика е познато тоа дека 

осигуреник може да биде здраво лице на возраст од 14 до 65 години. 

Лицата што сакаат да склучат договор за осигурување живот, а не се 

наполно здрави или се над 65 години се осигуруваат под посебни услови за 

осигурување (осигурување при зголемени ризици) кои не важат при 

осигурување рента. Душевно неспособните лица и лицата неспособни за 

деловна активност се исклучени од можноста за склучување договор за 

животно осигурување. Осигурителот има право на одложување на 

почетокот на обврската по склучувањето на договорот за осигурување 

(каренца во осигурувањето), која најчесто е во траење од 6 месеци. Таа 

може да важи за ризикот во целина или само за некои опасности.  

Каренцата може да биде предмет на договарање, кое треба да биде 

наведено во самиот договор за осигурување. Ако смртта на осигурениот 

настане за време на траењето на каренцата, осигурителот има право да 

исплати 50% од осигурителната сума. 

      Правата и обврските за договорените страни се наведени во договорот 

за осигурување. Осигурувањето живот е врзано со ризикот смрт и/или 

доживување договорен рок. Се користи таблица на смртност при 

определување на големината на ризикот. Позначајни видови животно 

осигурување се: договорени суми за случај на смрт, договорени суми за 

случај на доживување, договорени суми за случај на мешовито 

осигурување (за случај на смрт и доживување) и осигурување рента. 

1. Осигурување договорена сума за случај на смрт. По смртта на осигурениот, 

договорената сума на осигурување му се исплатува на корисникот на 

осигурувањето. Овој договор има две варијанти: доживотно 

осигурување во случај на смрт кога осигурениот износ му се исплатува на 

корисникот на осигурувањето безусловно кога ќе настапи смртта на 

осигуреникот и темпорално осигурување кога осигурената сума се 

исплатув доколку осигуреникот почине во рокот наведен во самата полиса, 

по тој рок, осигурителот нема обврска за исплата на осигурената сума. 

Осигурувањето во случај на смрт е ризико-осигурување, бидејќи премијата 

се пресметува само за ризикот од смрт; 
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2. Осигурување договорена сума за случај на доживување. Осигурителот има 

обврска да ја исплати осигурената сума само во случај кога осигуреникот го 

доживее договорениот рок наведен во договорот за осигурување. 

Обврската на осигурителот за исплата на осигурената сума престанува 

само доколку осигуреникот почине пред договорениот рок. И овој вид 

осигурување живот е ризико-осигурување; 

3. Мешовито осигурување живот. Ова е современ вид осигурување и е 

комбинација од осигурување и наменско штедење со што е изградена 

структурата на техничка премија (ризико-премија и премија на штедење). 

Од премијата на штедење се формира математичка резерва. Со ваков вид 

договор за осигурување осигурителот се обврзува да му ја исплати 

договорената сума на осигурениот во договорениот рок ако осигурениот го 

доживее тој рок или веднаш по смртта на осигурениот доколку осигурениот 

почине пред рокот.  

4. Осигурување рента. Кај ова осигурување се врши еднократно плаќање 

премија или премијата се плаќа на рати. Целта на овој вид осигурување е 

обезбедување своја иднина или иднината на своето семејство. Постои 

лична рента врзана за животот на едно лице. Неа осигуреникот ја прима 

до крајот на својот живот или за определен временски период. Рентата 

на надживување е во корист на трето лице со која осигуреникот по својата 

смрт го обезбедува своето семејство или еден член од своето семејство. 

Според траењето, рентата може да биде временска – плаќањето трае 

определен временски период и доживотна – плаќањето трае до крајот на 

животот на осигуреникот. Според почетокот на примањето на рентата, таа 

може да биде непосредна – која тече веднаш по склучувањето на 

договорот за осигурување и одложена – доколку помине определен 

период од склучувањето на договорот до почетокот на примањето на 

рентата. Според примањето, рентата може да биде декурзивна – ако 

рентата се прима на крајот на годината и антиципативна – ако рентата се 

прима во почетокот од годината. Парцијална рента – доколку рентата се 

прима во еднакви годишни рати. Во зависност од висината на износите во 

кои се прима рентата, таа може да биде постојана или променлива. 
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Според траењето, рентата може да биде: непосредна доживотна, 

одложена доживотна, непосредна временска (привремена) и одложена 

временска (привремена).  

Во Р. Македонија животното осигурување е многу малку развиено на 

осигурителниот пазар. За 2010 година бруто полисирана премија за 

животно осигурување изнесувала 5.764.341 евра и во споредба со 2009 

година во која бруто полисирана премија за животно осигурување 

изнесувала 4.891.333 евра, бележи динамика на раст од 17,85%. Каде е Р. 

Македонија во споредба со бруто полисираната премија на земјите-членки 

на ЕУ. Р. Словенија, земја-членка на ЕУ, за 2010 година има бруто 

полисирана премија за животно осигурување од 516.000.000 евра и има 

раст во споредба со 2009 година кога изнесувала 507.000.000 евра. Значи, 

бруто полисирана премија за животно осигурување на Р. Македонија во 

споредба со Р. Словенија е 1%, што е навистина разочарувачки. Каде е 

проблемот во ниската стапка на бруто полисирана премија за животно 

осигурување? 

Осигурувањето од последица од незгода (несреќен случај). Несреќен 

случај е секој изненаден случај и е независен од волјата на осигуреникот. 

Неговото дејство е надворешно и се одразува врз телото на осигурениот, а 

како последица на ваквото дејствување настапува смрт, целосен или 

делумен инвалидитет, преодна нестабилност или оштетување на здравјето 

за кое е потребен преглед од лекар.  

Најчести несреќни случаи за кои постои осигурително покритие се: 

газење, судир, удар со предмет или во предмет, удар на струја или на гром, 

паѓање, ранување со оружје или со друг предмет, удар или каснување од 

животно итн.  
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Слика 5. Поделба на осигурувањето живот17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                         
17 д-р Јелена Кочовиќ, д-р Предраг Шулејиќ: „Осигурање“, Економски факултет, Београд, 

2002 год.,стр.164  
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4.4. Поделба на осигурувањето според бројот на 

осигурени 

       Според бројот на осигурени лица вклучени во полисата за 

осигурување, осигурувањето може да биде индивидуално и колективно. 

 Индивидуалното осигурување вклучува само едно лице. Премијата 

што се плаќа кај овој вид осигурување е повисока во споредба со 

премијата што се плаќа кај колективното осигурување (станува збор за 

делот што го плаќа секој поединец којшто е вклучен во колективното 

осигурување). Осигурената премија што им се исплаќа на осигурениците по 

настанат осигурен случај е повисока кај индивидуалното осигурување во 

споредба со осигурената премија кај колективното осигурување.  

 Со колективното осигурување се осигурува определена група лица 

што се осигуруваат од определени опасности, односно група ризици. 

Постои колективно осигурување во поширока смисла на зборот и 

колективно осигурување во потесна смисла на зборот. Колективното 

осигурување наречено групно осигурување содржи рамковен договор со 

определена содржина. Пример имаме кога некое правно лице врз основа 

на одредба содржана во договорот за осигурување, од сите припадници на 

определен круг на лица прибира премии на осигурување и ги доставува до 

избраниот осигурител. Ова се применува кај осигурување посеви од град и 

осигурување добиток. Колективното осигурување во потесна смисла на 

зборот ги има следниве карактеристики: 

 постои само еден единствен договор со еден договарач со кого се 

засноваат поголем број односи за осигурување; 

 во договорот за осигурување е опфатена точно обележана група лица; 

 со ова осигурување се осигурува туѓ ризик; 

 ризикот што е предмет за осигурување подеднакво ги загрозува сите 

членови на групата итн. 
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4.5. Поделба на осигурувањето според начинот на 

организирање 

       Според тоа како ќе се покрие ризикот во осигурувањето, 

осигурувањето се групира во две групи: премиско осигурување и заемно 

осигурување. 

      Кај премиското осигурување постои природна премија што се среќава 

кај животното осигурување и се пресметува за една година. Наредната 

година лицето има една година повеќе и ризикот од смрт е поголем. Со 

склучување на новиот договор за осигурување се пресметува и нова 

премија за осигурување. Природната премија одговара на реалната 

премија што ќе ја плати осигуреникот во зависност од возраста. Оваа 

премија ја определуваат актуарите. Средствата од уплатите на природната 

премија одат во фонд кој натаму служи за надомест на смртни случаи во 

наредните години.  

      Овој фонд претставува математичка резерва што содржи ризико-

премија и штедна премија. Штедната премија се издвојува како дел од 

наплатената премија секоја година. Овој дел осигурителните друштва го 

користат за покривање на обврските во иднина. На овој начин 

осигурителните компании не го понесуваат ризикот за целата сума на 

осигурување, туку само разликата меѓу сумата на осигурување и сумата на 

штедна премија. Оваа разлика се нарекува ризико осигурена сума (ризико-

капитал). Ризико-премија е осигурена премија за ризико осигурен капитал. 

 

4.6. Поделба на осигурувањето според начинот на 

изразување на ризикот 

       Според начинот на распределба на ризикот на осигурување постои: 

примарно осигурување, каде што се остварува примарна распределба на 

ризикот (осигурување и соосигурување) и осигурување со секундарна или 

вертикална распределба на ризикот (реосигурување и ретроцесија). 

      Кај осигурувањето и соосигурувањето постои примарна распределба на 
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ризикот. Тоа значи дека доколку осигурителот сам го понесува ризикот или 

при исплаќање на штетата учествува самостојно, тогаш постои 

осигурување. Осигурувањето е средство за заменување или 

пренасочување на ризикот. Кога е склучен договорот за осигурување, 

осигурителот има обврска на осигуреникот да му ја исплати штетата за 

настанатиот осигурен настан. Осигурувањето е економски инструмент, каде 

што индивидуата менува определена мала сума пари (премија) за голема 

несигурна финансиска загуба (можен настан од кој се осигуруваме), кој би 

се случил доколку не се осигури18. Со склучување на договорот за 

осигурување осигуреникот се стекнува со сигурност. Осигурувањето не ја 

намалува неизвесноста дека очекуван настан ќе се случи или нема да се 

случи, но ја намалува веројатноста за финансиска загуба по случен 

осигурен настан. 

      Кај соосигурувањето, како и кај осигурувањето, постои примарна 

распределба на ризикот. Но, во овој случај ризикот се распределува меѓу 

две или повеќе осигурителни друштва и при настанување осигурен штетен 

настан секој осигурител има обврска да ја исплати штетата во зависност од 

делот што го покрива со договорот за соосигурување. Во овој случај се 

потпишува еден договор за осигурување каде што имаме осигуреник и 

повеќе осигурители. Овде постои т.н. хоризонтална поделба на ризикот 

каде што се создава директна поврзана обврска на неколку осигурители 

спрема еден ист осигуреник. 

      Реосигурувањето има „капитална улога“. Осигурителот има можност да 

пренесе дел од својата обврска спрема осигурителот или, пак, целата 

обврска на реосигурител при што се склучува договор за реосигурување. 

Кај реосигурувањето постои секундарна или вертикална распределба на 

ризикот. Осигурителот доколку смета дека настанот е доста ризичен, 

целосно или делумно го реосигура кај реосигурител. Многу добро е позната 

поговорката - доброто осигурување почнува со реосигурување.  

                         
18 Агенција за супервизија на осигурување – Прирачник за подготвување стручен испит за 

вршење осигурително брокерски работи, Скопје, 2010 год. , стр.12 
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4.7. Поделба на осигурувањето според просторот во 

кој се склучува или се остварува осигурувањето 

 

      Во зависност од местото на прифаќање и извршување на обврските на 

осигурување, како и видовите економски и финансиски трансакции што 

можат да бидат предмет на осигурување, постои домашно и меѓународно 

осигурување.  

       Домашното осигурување ги опфаќа активностите од областа на 

осигурувањето во рамките на националната економија. Тие ги реализираат 

националните институции за осигурување. Овие активности можат да ги 

остваруваат и институции за осигурување чии седишта се во други 

национални економии, а во националната економија имаат 

претставништва, филијали и други видови организациски форми. Во 

групата на домашно осигурување спаѓаат речиси сите досега наброени 

видови осигурување.  

      Меѓународното осигурување ги опфаќа активностите што ги врши 

осигурувањето надвор од националната економија. Поголем дел од 

активностите во економските и финансиските трансакции на една 

национална економија со странство можат да бидат предмет на 

осигурување на меѓународното осигурување.  

     Меѓународното осигурување ги опфаќа следниве видови активности: 

 индиректни трансакции во меѓународното осигурување кога има 

преземање на осигурување од странска земја со посредништво на 

официјални филијали или овластени агенции регистрирани во дадената 

земја. Ова осигурување во практиката сè повеќе се намалува и сè повеќе е 

присутна државната интервенција. Тоа се индиректни трансакции во врска 

со животното, инвалидското осигурување, пензиското осигурување, 

осигурувањето штети и каско осигурувањето. Државната интервенција се 

состои во национализација на странските институции за осигурување; 

 директни трансакции меѓу резидентите на една земја и осигурителите во 
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друга земја. Овие трансакции имаат релативно мало значење. Во земји 

каде што има девизна контрола, овие директни трансакции се речиси 

неможни. Државите со либерален режим се ретки. Пример имаме со 

осигурување бродови и нивниот товар во меѓународниот сообраќај; 

 трансакции организирани со посредство на ограноците (subsidiaries) на 

матичната фирма во странската национална економија. Ограноците 

функционираат на ист начин како и филијалите, само што ограноците 

имаат повисок степен на самостојност во однос на матичното претпријатие 

и во помала мера се изложени на рестриктивното законодавство на земјата 

на чија територија работат. Тие не се во целост претпријатија во странска 

сопственост бидејќи матичното претпријатие може да има само контролен 

пакет акции и основен вид работа им е реосигурувањето. Филијалите се во 

целосна сопственост на странска фирма; 

 осигурување на меѓународното движење на стоката, каде што при 

продажба на стоката важат CIF условите, услови каде што во цената на 

стоката е вклучена цената за транспорт и осигурување; 

 меѓународно реосигурување се врши од домашни и странски институции 

кои мораат да функционираат почитувајќи ги меѓународните прописи, 

узанси и правила на однесување. 

 

4.8. Видови соосигурување 

      Соосигурувањето се дефинира како примарна распределба на ризикот, 

како учество на два или повеќе осигурители непосредно во склучувањето 

на еден договор за осигурување, така што секој осигурител презема врз 

себе покривање на определен дел на ризикот што е предмет на 

осигурување. Во овој случај имаме распределба на еден ризик на повеќе 

осигурители. Во договорот за осигурување се наведени сите осигурители 

со висината на делот со кој учествуваат во исплаќање на штетата и 

осигуреникот на кого гласи договорот за осигурување. Тука станува збор за 

хоризонтална поделба на ризикот и директна поврзаност на осигурителите 
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со еден ист осигуреник, а секој осигурител индивидуално го презема својот 

дел на обврската, го покрива делот од ризикот во чие осигурување 

учествува.  

      За да постои соосигурување, потребно е при преземање на еден ризик 

да има најмалку двајца осигурители. Поделбата на ризикот го вршат во 

проценти или квоти. Самата постапка на соосигурување е доста сложена и 

бара доста време да се склучи таков договор.  Секој поединечен случај на 

соосигурување бара нови осигурители, кои имаат доволно средства да 

покријат дел од осигурениот ризик, а и желба да учествуваат во 

соосигурувањето. 

      Пример за соосигурување со цел поимот да биде подетално разјаснет е 

„Окта“ АД Скопје, која сака да се осигури од пожар и од некои други 

опасности. Бидејќи тука имаме голема веројатност осигурениот ризик да се 

случи, се склучува полиса за соосигурување во која учествуваат „Кјуби“ – 

Македонија за осигурување и реосигурување АД со 50%, „Вардар – 

осигурување“ АД со 20%, „Евроинс осигурување“ АД со 15% и „Сава табак 

осигурување’ АД со 15%. Секој од осигурителите учествува во штетата со 

однапред определен процент. Секој од осигурителите има обврска 

директно да учествува во исплатата на штетата на осигурен штетен настан. 

При ваква распределба на обврските ниту еден соосигурител не одговара 

за обврските на другиот соосигурител. Сите соосигурители имаат 

единствен критериум и рамноправен третман кога се определува 

пропорција на учество во висината на штетата, па секој има иста обврска 

за покривање на делот од штетата. 

       Поради тоа што секој соосигурител одговара само за својот дел од 

обврската и за неа во никој случај не одговараат другите соосигурители, па 

овој начин на соосигурување може да биде доста неповолен, во практиката 

се користи можноста за солидарна одговорност на сите соосигурители. 

      Постојат неколку поделби на соосигурувањето, кои се вршат по 

различни основи. Во зависност од обликот на договорот за соосигурување, 

постои автоматско или рамковно соосигурување и факултативно 
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соосигурување. Кај автоматското соосигурување осигурителите се 

договараат за реципрочното учество во распределбата на ризикот, односно 

за автоматска партиципација во распределбата на ризикот. Кај 

факултативното соосигурување карактеристично е тоа што осигурителот на 

кого што му е понудено да преземе определен ризик ја носи одлуката 

самостојно по запознавањето со сите релевантни факти во врска со 

ризикот.  

      Според начинот на вршење на работите, соосигурвањето може да биде 

кога постои еден водечки осигурител и неколку помали и по пат на сите 

осигурители (заеднички). Кога постои соосигурување по пат на водечки 

осигурител, се карактеризира со лидерство на водечкиот соосигурител, кој 

самостојно или по пат на овластување од другите соосигурители ги врши 

сите работи околу преземањето на ризикот. Соосигурување по пат на сите 

осигурители е доста комплицирана работа.    

      Во зависност од пласирањето на вишокот на ризикот, соосигурувањето 

постои во извршување активни и пасивни работи. Активни работи во 

соосигурувањето се оние кога осигурителот презема дел од ризикот од 

други осигурители. Пасивни работи во соосигурувањето се оние кога 

осигурителот го пласира делот од ризикот што го осигурил кај други 

осигурители.  

      Соосигурувањето има ретка примена за исклучителни случаи кога се 

работи за тешки и големи ризици. Осигурителите што учествуваат со 

најголем процент или најголема квота во соосигурувањето составуваат 

колективна полиса. Оваа полиса е потпишана од секој соосигурител што 

учествува во преземањето на ризикот. Пласирањето на вишоците на 

ризици по пат на соосигурување и реосигурување претставува временско 

разграничување, а не и трајно решение.   
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4.9. Видови реосигурување 

      Реосигурувањето, практично, претставува пренесување на вишокот 

ризик од самопридржувањето на друштвото за осигурување на друштво 

што извршува работи од реосигурување19. Тоа е работа што се разликува 

од соосигурувањето по тоа што сите соосигурители имаат обврски кон 

осигуреникот и нивните имиња се наведени во договорот за осигурување, а 

кај реосигурувањето осигурителот, доколку не е во состојба да покрие 

определен ризик, самиот доброволно, делумно или целосно го „осигурува“ 

останувајќи притоа единствен во однос на обврските спрема осигуреникот.  

      Основна цел на реосигурувањето е пренесување на ризиците од 

осигурителите на реосигурителите, кои осигурителите ги примиле за 

осигурување, но не се во можност да ги сервисираат. Секој осигурител има 

свој капацитет што зависи од финансиските средства, т.е. резерви на 

сигурност од кои зависи сопственото самопридржување. 

Самопридржувањето е дел од ризикот што го задржува осигурителот за 

своја сметка. Осигурителот е должен да го реосигурува износот на ризикот. 

кој го надминува сопственото самопридржување. Самопридржувањето 

може да се изрази во апсолутни или релативни износи. 

       Осигурителот (цедент) отстапува дел од својот долг спрема 

осигуреникот на друг субјект -  Реосигурител (цесионер). Реосигурителот 

има право доколку не е во можност да го покрие преземениот ризик од 

сопствениот капацитет, тогаш треба да го реосигури, значи тој е 

ретроцедент, а другиот реосигурител што ја презема обврската за 

реосигурување е ретроцесионер. Во практиката ова се случува кога 

обврската ја преземаат помали реосигурители. Со реосигурувањето се 

обезбедува просторна дисперзија на ризикот со тоа што реосигурителот 

понатаму го пренесува преземениот дел од ризикот од осигурителот на 

друг реосигурител. 

       Спроведувањето на реосигурувањето се врши по пат на општи или 

                         
19 Агенција за супервизија на осигурување – Прирачник за подготвување стручен испит за 

вршење осигурително брокерски работи, Скопје, 2010 год. , стр.250 
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поединечни договори. Општиот договор е многу попогоден од 

поединечниот и најчесто има времетраење од една година и ги надминува 

недостатоците што ги има поединечниот договор за реосигурување. Во овој 

договор прецизно се евидентирани сите предмети и ризици што се 

реосигуруваат, се наведуваат условите на покритие, лимити на одговорност 

на реосигурителот, самопридржувањето на осигурителот, провизија и сл. 

Реосигурителот му одобрува на осигурителот провизија од примената 

премија, која се користи за покривање на неговите трошоци. Можно е 

осигурителот да добие профитна провизија, која реосигурителот му ја дава 

на осигурителот како дел од остварениот профит, а служи како стимул 

осигурителот да води грижа за ризиците. Со поединечниот (факултативен) 

договор осигурителот пренесува некој предмет во покритие на 

реосигурителот (брод, авион, стока, градежен објект и сл.) под нормални 

или посебни услови. Можно е осигурителот да пренесе на реосигурување и 

дел од ризикот што го презема, а го надминува неговото 

самопридржување. Негативната страна на овој факултативен договор е 

времето на чекање за таквото реосигурително покритие да се добие на 

реосигурителниот пазар, па доколку станува збор за итно осигурително 

покритие, му оневозможува на осигурителот да прифати одреден ризик 

што го надминува неговиот капацитет на покритие. 

       Меѓу осигуреникот и реосигурителот нема никаков правен, а во 

извесна смисла ни економски однос. Осигуреникот ги реализира своите 

права од склучениот договор за осигурување од осигурителот со кого го 

склучил договорот.  

       Активното реосигурување постои со преземање на ризикот од цедентот 

во реосигурување од страна на реосигурителот. Многу важно за 

реосигурителот е да обезбеди што е поширок обем на работи од активното 

реосигурување што му овозможува да се изврши поголемо селектирање на 

ризици, формирајќи сопствени фондови што ќе послужат за покривање на 

сопствените трошоци и за создавање и јакнеење на резервите на 

сигурност.  
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      Кај пасивното реосигурување имаме пласирање во реосигурување на 

делот што го надминува дефинираниот износ на сопствено 

самопридржување. Секој реосигурител сам донесува одлука во кој 

портфељ и со колкав дел ќе учествува.  

      Брокерите што посредуваат во реосигурителните работи најчесто се 

занимаваат само со реосигурителни работи. Но, ова се однесува во светот, 

кај нас реосигурувањето помалку е развиено, па еден брокер во исто 

време посредува и во осигурување и во реосигурување. За своето 

посредување тој добива процент од провизија, која се нарекува брокеража. 

Работењето преку брокер има голема предност затоа што брокерот добро 

го познава реосигурителниот пазар и може да обезбеди реосигурител на 

брз и едноставен начин, што цедентот не би можел или би потрошил многу 

време.  

       Договорите за реосигурување можат да бидат пропорционални и 

непропорционални. Пропорционалните договори за реосигурување можат 

да бидат договори за: квотно реосигурување и реосигурување на вишокот 

ризик (екцедентен договор). Кај квотниот договор за реосигурување се 

определува процентот на одреден вид ризик, на пример, 25% и во тој 

процент се предава премијата на реосигурителот што учествува во штетите 

во ист процент, без разлика на големината на штетите. Договорите за 

осигурување на квота точно го определуваат видот на ризикот опфатен со 

реосигурување. Со квотниот договор за реосигурување цедентот се 

заштитува од мали и средни штети. Предноста за реосигурителот се состои 

во учеството во целиот портфељ, а не само во врвовите на ризиците. Овој 

вид договор не го заштитува цедентот од непредвидливото кумулирање на 

големите штети. Екцедентниот договор за реосигурување е 

пропорционален договор и најчесто се користи кај имотните ризици. Во 

зависност од самопридржувањето на осигурителот, се определува и 

износот на делот што се реосигурува. Колку е поголема осигурителната 

вредност, толку е помало и учеството на цедентот. Осигурителот најпрво го 

определува сопственото самопридржување, а осигурената вредност 

којашто го надминува сопственото самопридржување се реосигурува. На 
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пример: еден осигурител има самопридржување од 3.000.000 денари. 

Ризикот што го примил има вредност од 6.000.000 денари. Значи, 3.000.000 

денари од ризикот носи осигурителот 50% и 3.000.000 денари или 50% 

понесува реосигурителот. Реосигурителот во ист процент добива нето-

премија и учествува во штетите на реосигурителот. Овој договор си има 

своја горна граница која се определува т.н. лимит – повеќе придржувања. 

Со бројот на линиите се определува вкупниот капацитет на овој договор. 

Со овој договор цедентот постигнува целосна хомогенизација на ризикот, 

се заштитил од големите ризици, а малите ги задржал во рамките на 

придржувањето со тоа избегнал поголемо одлевање на премија на име 

премија за реосигурување. И овој вид договор не обезбедува заштита од 

акумулирани штети што може да бидат предизвикани од некој штетен 

настан. Негативна страна на овој договор е тоа што треба посебно да се 

пресметува процентот на распределба на премијата и штетите меѓу 

цедентот и реосигурителот. 

           Реосигурителот преферира склучување непропорционални договори 

за реосигурување кај кои плаќањето на премијата од страна на цедентот се 

врши однапред и трошоците се пониски. Непропорцијалните договори за 

осигурување може да бидат: договори на вишок штета (exscess of loss – XL) 

и вишок загуба – договор за реосигурување на технички резултат (stop 

loss). Премијата за реосигурување со договорот за реосигурување на 

вишокот штети (Pr) се пресметува со следнава формула: 

Pr = E- Ec / E x P 

каде што: Е е вкупните штети; 

          Ес се штетите што ги поднесува цедентот; 

          Р е вкупната премија за разгледуваниот портфељ што има 

осигурително покритие. 

      Постојат два вида договори за реосигурување вишок штети: со основа 

на осигурен ризик и врз основа на настан. Договорот за реосигурување 

вишок штети со основа на осигурен ризик му дава обврска на 

реосигурителот за исплата на штети што се обновени во временски период 
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на траење на договорот за реосигурување. Договорот за реосигурување 

врз основа на настан му дава обврска на реосигурителот да ги намири сите 

штети што настанале во текот на една година, без разлика со кој датум е 

склучен договорот. Многу е ризично доколку реосигурителот го раскине 

договорот за реосигурување и цедентот останува без заштита за делот на 

обврските што му преостанале од полисите на кои сè уште не му е истечен 

рокот на траење. Премијата се плаќа однапред како минимална и 

депозитна премија. 

      Провизијата се изразува во релативни показатели и се формира за да 

се покријат административните трошоци настануваат кога цедентот го 

изготвува и го предава ризикот во реосигурување, трошоци за 

комуникација додека трае реосигурувањето и сл. Кога  постои дисперзија 

на ризикот од еден реосигурител на друг, провизијата што му се одобрува 

на првиот реосигурител може да ја подели со цедентот како стимулирачко 

средство за квалитетно работење. Санкционирање на лошото работење се 

врши со т.н скаларна провизија – се одредува највисока и најниска  

провизија, а меѓу е дијапазонот на техничките резултати во кои се движи.  

      Профитната провизија се применува кај пропорционалните договори, 

за разлика од непропорционалните каде што се користи т.н. „нема бонус“. 

Таа претставува дополнително стимулирачка мерка за остварување 

позитивни технички резултати од страна на цедентот. Реосигурителот се 

откажува од дел или од целата остварена добивка од позитивното 

квалитетно работење и им одобрува на цедентите профитна провизија во 

определена пропорција. Таа се наведува и во договорот за реосигурување 

со наведување на нејзината висина во случај цедентот да немал наплатено 

штета по склучениот договор за реосигурување. Кај квотниот договор за 

реосигурување профитната провизија се движи до 25%, а кај 

ексцедентниот до 20%.  
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ПЕТТИ ДЕЛ  

5.  Осигурителни институции и 

посредници во осигурување 

„Дури кога ќе го искачиш врвот на планината, тогаш 
ќе започнеш вистински да се искачуваш“20 

 
ХАЛИЛ  ЏИБРАН 

 

Канали на дистрибуција

директна продажба

вработени

останато

посредници

брокери

агенти

останато

банки

останато

Р. Македонија

18,57%

2,38%

79,05%

Моторно
осигурување

Брокерски друштва

Друштва за застапување

Вработени и 
надворешни застапници

21,96%

2,47%

75,57%

АО

Слика 6. Канали на дистрибуција во Р. Македонија 

                         
20 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004 год., стр.84 
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      Осигурителните активности ги вршат осигурителни институции и 

посредници во осигурување. Многу е важно да се знае разликата што 

постои меѓу институциите и посредниците. Осигурителните институции 

вршат активности поврзани со склучување и извршување договори за 

осигурување за оние класи на осигурување за кои и се регистрирани. 

Можат да бидат регистрирани за вршење само на животно осигурување 

или се регистрирани за вршење неживотно осигурување. Може да 

склучуваат договори за соосигурување и реосигурување како и работи 

поврзани со снимање на ризиците што го загрозуваат животот и имотот на 

луѓето. Преземаат активности за снимање, процена и исплата на штети, 

посредуваат при продажба и продажба на остатоците од осигурени 

оштетени предмети. Воведуваат мерки за спречување, намалување и 

отстранување на штетите и ризиците што претставуваат опасност во 

неживотното осигурување. Укажуваат на други интелектуални и технички 

услуги поврзани со работи на осигурување и реосигурување.  

      Функциите на осигурување во сите национални економии ги извршуваат 

институциите за осигурување, кои можат да се основаат како:  

 акционерско друштво за осигурување; 

 јавно друштво за осигурување; 

 друштво за заемно осигурување; 

 сопствено друштво за осигурување; 

 мешовито друштво за осигурување; 

 пулови за осигурување и реосигурување. 

       Институциите за осигурување можат да бидат основани за вршење 

осигурување, реосигурување или осигурување и ресигурување. 

      Во различни национални економии се применуваат различни видови 

институции за осигурување, а тоа зависи од:  

 нивото на развој на националната економија; 

 карактеристиките на економскиот систем; 
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 карактеристиките на политичкиот систем; 

 карактеристиките на социјалниот систем; 

 системот на социјално осигурување; 

 степенот на развој на финансискиот пазар; 

 степенот на почитување на законската регулатива; 

 традициите во областа на осигурување имот и лица и сл. 

       Посредниците во осигурување претставуваат индиректни канали на 

дистрибуција, поединци или организации, кои вршат пренос на 

осигурителниот производ од понудувачот до крајниот корисник. Основна 

цел на посредниците е да им го обезбедат на потрошувачите бараниот 

производ во вистинско време, на вистинско место и по прифатлива цена. 

Тие ја олеснуваат и ја комплетираат трансакцијата меѓу осигурителот и 

купувачите. Покрај претходно наведените основни функции на посредници, 

тие треба да ги применуваат и следниве функции: 

 информирање – за постојаните и потенцијални купувачи; 

 нарачување – повратна врска за купување меѓу членовите на капиталот; 

 преговарање – за постигнување конкурентен договор; 

 промоција – со користење убедливи информации за одредена понуда; 

 преземање ризик – за работите во каналот; 

 плаќање – со посредување на разни финансиски институции; 

 правен наслов – пренос на сопственоста од една компанија на друга; 

 финансирање – стекнување и распоред на потребните средства за 

покривање на трошоците. 

       Изборот на видот посредник што кој го применуваат друштвата за 

осигурување зависи од нивната големина и организираност, од големината 

на осигурителниот пазар на кој ги пласира своите осигурителни производи 

и од ширината на полето на осигурување. Треба да се има предвид дека 

тоа што е ефикасно и ефективно при продажбата на еден осигурителен 
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производ не значи дека е ефикасно и ефективно за продажба на друг 

производ.   

       Друштвата за осигурување како и посредниците во осигурување треба 

да ги почитуваат и да ги применуваат членовите од Кодексот на етика во 

осигурувањето. Врз основа на точка 7, став 1 од член 228 од Законот за 

супервизија на осигурувањето („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 27/2002, 84/2002 и 98/2002) и член 18б од Статутот на Националното 

биро за осигурување. Националното биро за осигурување на својата 5-та 

редовна седница на Собранието одржана на 26.2.2004 година го донесе 

Кодексот за однесување на друштвата за осигурување. Овој кодекс има 27 

члена распоредени во 4 дела (општ дел, посебни одредби, надзор и мерки, 

завршни одредби). 

      Со Кодексот на етика се детерминираат следниве етички правила на 

однесување: 

 да се држат на највисоко ниво потребите на потрошувачите; 

 да се дадат сите можни услуги кога постои побарувачка за осигурителните 

услуги; 

 да не се применува промоција што е неточна и измамничка; 

 да се игра фер игра спрема конкурентите и да не се влегува во игри што се 

рефлектираат негативно; 

 да се одржи професионалната и јавната доверба при продажбата; 

 продажбата и услугите да се сфатат како кариера и да се применуваат 

законските одредби, да се зголеми знаењето и да се одговара на сите 

прашања од купувачите; 

 прецизно претставување на политиките и обезбедување здрава 

осигурителна заштита на јавноста; 

 да се почитува довербата на купувачите и никогаш да не се презема нешто 

со што би се изиграла нивната доверба; 

 чесно и професионално да се однесуваат со клиентите, соработниците, 
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агентите и брокерите, како и компанијата чии производи се продаваат. 

      Успехот на осигурителните друштва и посредниците во осигурување во 

голема мера зависи од јавната доверба на нејзиниот интегритет и 

принципиелното деловно однесување. Потребно е да се избегнува 

конфликтот на интереси кога приватните интереси се мешаат на кој било 

начин со интересите на компанијата како целина. Позицијата што ја имаат 

лицата во осигурителните компании не треба да биде искористена за 

личен профит. Потребно е да се дејствува фер, етички и искрено во сите 

деловни односи на компанијата, без разлика дали станува збор за 

потрошувачите, набавувачите, конкуренцијата или останатиот персонал на 

компанијата. Не треба да се стекнува нефер предност над некого со 

манипулација, злоупотреба на привилегирани информации, прикривање, 

лажно прикажување материјални факти или каква било друга нефер и 

неетичка постапка. 

       Средствата на компанијата треба да се заштитат и да се обезбеди 

нивна ефикасна и соодветна примена. Кражбата, загубата и негрижата 

имаат директно влијание врз профитабилноста на компанијата.  

        За успешно спроведување на Кодексот на етика е потребна примена 

на следниве процедури: 

 извршување и спроведување на Кодексот; 

 пријавување на прекршувања на Кодексот; 

 воведување 24-часовна телефонска линија за пријавување прекршоци; 

 дисциплински мерки за непочитување; 

 откажувања или исклучоци од Кодексот; 

 потврда за усогласеност. 

       Прифаќањето на Кодексот за однесување на друштвата за 

осигурување мора да биде објавен во годишниот извештај на 

осигурителната компанија наменет за акционерите. 

       За да направиме споредба на премијата за осигурување во Р. 
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Македонија и онаа на земјите-членки, ја користиме следнава табела со 

податоци: 

Табела 121. Вкупна премија за осигурување по земји во 2009 година 

Земја Вкупна 
премија (во 
милиони 
американски 
долари ) 

Дел од 
вкупниот 
премија 
во БДП 
(%) 

Вкупна прем
ија на 
жител (во 
американски 
долари) 

Дел од 
премијата од 
осигурување 
живот  
во вкупната 
премија (%) 

Македонија  134 1,5 66 5,0 

Австрија [AT] 22.884 6,0 2.737 45,2 

Белгија [BE] 40.470 8,0 3.494 62,8 

Бугарија [BG] 1.195 2,6 158 11,9 

Кипар [CY] 1.045 4,4 1.300 42,7 

Р. Чешка [CZ] 7.561 4,0 746 41,8 

Данска [DK] 30.031 9,2 5.208 64,2 

Финска [FI] 22.872 9,6 4.293 79,6 

Франција [FR] 283.070 10,4 4.269 68,6 

Грција [GR] 6.556 2,0 582 52,0 

Ирска [IE] 48.407 9,0 4.458 81,3 

Италија [IT] 169.360 7,8 2.729 68,1 

Лихтенштајн [LI]  8.222 1,7 2.373 94,6 

Луксембург [LU] 27.714 4,9 5.232 88,8 

Унгарија HU] 3.989 3,1 399 50,9 

Малта [MT] 1.214 4,7 906 24,8 

Германија [DE] 239.941 7,1 2.904 46,7 

Холандија [NL] 108.144 13,6 6.555 31,2 

Полска [PL] 16.286 3,8 430 50,9 

Португалија [PT] 19.358 8,2 1.807 72,2 

Романија [RO] 2.898 1,9 1.306 18,4 

Словачка [SK] 2.794 3,2 517 46,7 

Словенија [SL] 2.891 6,0 1.418 30,4 

Шпаниа [ES] 82.775 5,6 1.801 47,3 

Шведска [SE] 32.839 8,1 3.548 75,8 

Велика 
Британија [UK] 

312.165 12,9 4.563 69,4 

ЕУ (27) 1.487.863 8,4 2.772 61,0 

 
Во табелата се вклучени сите земји-членки на ЕУ, освен Литванија и Естонија.      
Бројките за ЕУ [27] не ги вклучува овие две земји. 
 
 
 

                         
21 Annual Report 2010 of Insurance Supervision Agency for R. Slovenia, June 2010 (без Македонија) 
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Графикон 1 . Премија за осигурување по земји 
 
 Посредниците (каналите на продажба) се поделени на 

традиционални канали на дистрибуција, кои имаат повисоки трошоци и 

нови облици на продавање каде што квалитетот на информацијата за 

осигурување се става под прашалник. Во традиционални канали на 

продажба спаѓаат: застапници во осигурување, брокерски друштва за 

осигурување и агенти за осигурување. Нови облици на продавање се: 

банкоосигурување  и интернет-дистрибуцијата. 

 Според овие податоци, Р. Македонија очигледно заостанува зад сите 

земји-членки на ЕУ, со минимална премија за осигурување. Која е 

причината за тоа? Нискиот животен стандард или слабо развиениот 

маркетинг на осигурителните  друштва?  

 Да не го заборавиме и капитално финансираното пензиско 

осигурување во Р. Македонија. Македонскиот пензиски систем е дел од 

социјалното осигурување на Р. Македонија и ја има следнава структура:  

• Осигурување врз основа на генерациска солидарност (т.н. прв столб);  

• Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (т.н. втор 

столб);  

• Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (т.н. трет 

столб); 
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  Пензиските системи во целиот свет обезбедуваат приходи по 

пензионирање, т.е. заштита на старите лица што веќе не работат и не 

заработуваат. Имајќи го предвид значењето  на пензискиот систем за секоја 

земја, во светски рамки постојано е актуелна дискусијата за пензиите, 

најразличните дизајни на пензиските системи и сите видови пензиски 

столбови, проблемите и начините на нивно надминување.   

 Постојат демографски, економски, финансиски и социјални 

несигурности во пензиските системи. Најдобар пристап за државите и 

индивидуалните лица е да користат комбинација на начини за 

обезбедување приход по пензионирањето и диверсификација на ризиците, 

со цел да добијат сигурност во старост. 

 Подолготрајното живеење и помалите стапки на фертилитет значат 

помал прилив на работна сила (која плаќа придонеси), а поголемо учество 

на старото население (кое троши). Оттаму се прават параметрички 

реформи во речиси сите земји  за намалување на пензиите и поттикнување 

на подолготрајно работење, како и темелни реформи со воведување 

повеќе методи на финансирање на пензиите. 

 Согласно со Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално 

финансираното пензиско осигурување (МАПАС) има обврска еднаш 

годишно да изготви и да објави извештај за состојбите во капитално 

финансираното пензиско осигурување во Р. Македонија. 

 Тој содржи опис на карактеристиките на капитално финансираното 

пензиско осигурување, податоци за капитално финансираното пензиско 

осигурување, оцена на извршувањето на прописите во областа на 

капитално финансирано пензиско осигурување и други податоци од 

значење за ова осигурување. 

 Зачленувањето на членовите во задолжителното капитално 

финансирано пензиско осигурување во текот на 2010 година  достигна 

бројка од околу 270.000 члена. Тековно се вршеше инвестирање на 

средствата на задолжителните пензиски фондови, чиј износ достигна околу 
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12,5 милијарди денари (или над 200 милиони евра). Инвестициското 

портфолио на задолжителните пензиски фондови се состои од домашни 

државни хартии од вредност, депозити и акции, а во 2010 година се 

зголемија и инвестициите во странство. На крајот на 2010 година, како 

резултат на работењето на задолжителните пензиски фондови во периодот 

од 2008 до 2010 година, беше остварен просечен принос на 

задолжителните пензиски фондови од околу 3,3%, сведен на годишно ниво.   

 До крајот на 2010 година во доброволното капитално финансирано 

пензиско осигурување се зачленија околу 7.000 члена (како индивидуални 

членови или како учесници во професионални пензиски шеми), со 

значително поголем број членови како учесници во професионални 

пензиски шеми.  

 Инвестициското портфолио на доброволните пензиски фондови се 

состои од домашни државни хартии од вредност, депозити и акции, а има и 

мал дел инвестиции во странство. На крајот на 2010 година средствата на 

доброволните пензиски фондови изнесуваат приближно 43 милиони 

денари (или околу 713 илјади евра). На крајот на 2010 година како резултат 

на работењето на доброволните пензиски фондови за претходните 12 

месеци, беше остварен просечен принос на доброволните пензиски 

фондови од околу 5,5% сведен  на годишно ниво.    

 Во Р. Македонија постојат два задолжителни и два доброволни 

пензиски фонда: 

- Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје со 

идентификациски број 01-01; 

- КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје со 

идентификациски број 02-01; 

- Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус со 

идентификациски број 01-02; 

- КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје со 

идентификациски број 02-02. 
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 Двата пензиски фонда во Р. Македонија имаат седиште во Скопје и 

се основани со одлука за издавање дозвола за основање донесена на 

30.3.2005 година, а на 1.6.2010 е извршено запишувањето на 

доброволните пензиски фондови. Овие фондови имаат различна висина на 

главнината:  

- Висината на основната главнина на друштвото што управува со НЛБ 

ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје и НЛБ Пензија плус е 2.120.000,00 евра; 

- Висината на основната главнина на друштвото што управува со КБ Прв 

отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен 

доброволен пензиски фонд – Скопје е 1.800.00,00 евра. 

 Во Словенија, една од земјите-членки на ЕУ, според Законот за 

пензиско и инвалидско осигурување на Словенија [ZPIZ-1], пензиското 

друштво е правно лице со седиште во Р. Словенија на кое му е доделена 

дозвола да обезбеди услуги за дополнително доброволно пензиско 

осигурување.  [ZPIZ-1] предвидува задолжително и дополнително пензиско 

осигурување. [ZPIZ-1] во 2000 година го воведе дополнителното 

доброволно пензиско осигурување со даночни стимуланси во Р. Словенија. 

Дополнителното доброволно пензиско осигурување претставува 

прибирање на средствата на лични сметки на осигурениците со цел да им 

обезбеди право на дополнителна пензија по постигнување одредена 

возраст или други случаи определени со пензиска шема. Во 2006 година 

беше усвоено изменување и дополнување на Законот за пензиско и 

инвалидско осигурување [ZPIZ-1G] во Службен весник на Р. Словенија 

69/06 со одредбите од Директивата 2003/41/ЕО на Европскиот парламент и 

Советот за супервизија на пензиските институции ОЈ Л 235 од 23 октомври 

2006 г.  

 И покрај владините стимулации, во Словенија очекувањата за 

ваквото осигурување да стане алтернативен облик на штедење не се 

исполнија. Словенија значително заостанува зад еврозоната, а Р. 

Македонија значително заостанува зад Словенија. Во 2010 година во 

Словенија пензиските друштва имаа бруто-премија од 77,5 милиони евра, 
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што е само 1,9 милиони евра, или 2,5% повеќе отколку во 2009 година.  

Скупна пензиското друштво е на прво место со 50,7%, А пензиско друштво 

29,2% и Моја наложба пензиско друштво 20,1% од пазарот. До 31 декември 

пензиските друштва имаат склучено договори со 159.199 лица, 4.223 лица 

повеќе од претходната година. Мнозинството од осигурениците, односно 

154.945 (97,3% од сите осигуреници) склучуваат колективни договори за 

осигурување, додека 4,254 поединечни договори за осигурување. Во 2010 

година просечната месечна исплата на бруто-премија на осигуреник се 

движи во износ од 28,36 до 43,44 евра. Двете друштва имаат лидерска 

позиција на пазарот и во однос на пазарот на акции22. 

 Ако направиме споредба на Р. Македонија со Р. Словенија за 2010 

година, кои имаат исти број жители, Македонија со 7.000 осигурени лица  

во доброволен пензиско друштво е околу 4,5% од бројот на осигурени лица 

во Р. Словенија (159.199). Што се однесува до премијата за доброволно 

пензиско осигурување во 2010 година, во Р. Македонија е 713.000 евра, и е 

неполни 1% од премијата во Р. Словенија, која изнесува 77.500.000 евра. 

 

5.1. Друштво за осигурување 

    Како што претходно наведовме, друштвото за осигурување е правно 

лице што може да биде основано како јавно друштво за осигурување, 

друштво за заемно осигурување, сопствено друштво за осигурување, 

мешовито друштво за осигурување, пулови за осигурување и кај нас 

друштвата за осигурување се формирани како акционерски друштва.  

        Во Р. Македонија, според член 12 од Законот за супервизија на 

осигурување, друштвата за осигурување се основаат како акционерски 

друштва со седиште во Р. Македонија, а дозволата за работа ја добиваат 

од министерот за финансии. Друштва за осигурување може да основаат 

домашни и странски физички и правни лица со усвојување одлука за 

основање и вложување почетни средства во почетниот фонд на друштвото. 
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За да се добие членство во акционерското друштво за осигурување, 

потенцијалните членови треба да ги исполнуваат следниве услови: 

 да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните 

финансии, против платниот промет и стопанството, против службената 

должност или против правниот сообраќај; 

 да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност; 

 да не му е изречена споредна казна: 

  - забрана за добивање дозвола за вршење работи на 

осигурување, застапување во осигурувањето или осигурително брокерски 

работи; 

  - забрана за основање нови правни лица; 

  - одземање на дозвола за вршење работи на осигурување, 

застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи; и 

  - привремена или трајна забрана за вршење дејност од 

областа на осигурувањето. 

 во последните три години да не бил член на орган на управување, 

надзорен орган или лице со посебни права и одговорности во друштво за 

осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка; 

 против него да не е поведена стечајна постапка или постапка на 

ликвидација доколку е правно лице; 

 да не е поврзано со правно лице во кое друштвото за осигурување 

директно или индиректно поседува сопственост на најмалку 10% од 

капиталот или правата на глас во тоа лице; 

 да не работи спротивно од Законот за спречување перење пари и други 

приноси од казниво дело и финансирање тероризам. 

Друштвото за осигурување, според член 4 од Законот за супервизија на 

осигурување, може да се основа како: 

1. Друштво за осигурување, кое ги има следниве активности: 
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- склучување и исполнување договори за осигурување живот и неживотно 

осигурување; 

- склучување и исполнување договори за соосигурување; 

- склучување и исполнување договори за пасивно реосигурување. 

2. Друштво за реосигурување што ги има следниве активности: 

- склучување и исполнување договори за реосигурување, од страна на 

друштвата за осигурување регистрирани за активно реосигурување, на 

вишоците ризици над нивото на максимално покритие на друштвата за 

осигурување. 

3. Друштво за осигурување и реосигурување покрај претходно наведените 

активности ги извршува и следниве активности: 

- посредување во договарање осигурување и реосигурување; 

- операции со фјучерс договори, опции, како и други слични финансиски 

инструменти, доколку се користат како обезбедување од ризици настанати 

како резултат на флуктуации на девизниот курс и каматните стапки, во 

согласност со одредбите од член 87 од Законот за супервизија на 

осигурување; 

- снимање ризици; 

- снимање и процена на штети; 

- посредување при продажба и продажба на остатоците од осигурени 

оштетени предмети; 

- воведување мерки за спречување, намалување и отстранување на 

штетите и ризиците што претставуваат опасност во неживотното 

осигурување; 

- укажување правна помош во осигурувањето и реосигурувањето; 

- укажување на други интелектуални и технички услуги поврзани со работи 

на осигурување и реосигурување. 

       Акционерскиот капитал на друштвото треба да биде најмалку во 
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висина на гарантниот фонд на друштвото за осигурување, кој не смее да 

биде понизок од: 

1)  2.000.000 евра ако друштвото врши работи на осигурување во одделни 

класи на осигурување во групата на неживотно осигурување; 

2) 3.000.000 евра ако друштвото врши работи на осигурување во сите класи 

на осигурување во групата на неживотно осигурување; 

3) 3.000.000 евра ако друштвото врши работи на осигурување во една или во 

сите класи на осигурување во групата на осигурување живот; 

4) 4.500.000 евра ако друштвото врши работи на реосигурување. 

 Министерот за финансии пред да донесе решение за давање 

согласност за стекнување акции, должен е да го извести надлежниот орган 

за супервизија од земјата-членка, доколку заинтересираниот имател на 

квалификувани удели е: 

1.  друштво за осигурување што има дозвола за вршење работи на 

осигурување во таа земја-членка; 

2. владејачко или зависно друштво на друштвото за осигурување. 

       Друштвото за осигурување основано како акционерско друштво е 

единствен организациски облик и можност да ги врши сите работи во 

осигурувањето и реосигурувањето во земјата и во странство. Сите 

претходно наведени облици на организација на друштвата за осигурување 

имаат определени ограничувања во поглед на подрачјето на работа, 

видовите работа, обемот на работа или во областа на остварување 

вистинска економска заштита. 

       Според член 32 од Законот за супервизија на осигурување, кон 

барањето за добивање дозвола за вршење на работи на осигурување се 

приложува и: 

 предлог на акт за основање; 

 предлог на статут; 

 план за работа; 
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 предлог на акти на деловната политика наведени во член 39 од овој закон; 

 предлог членови на органот на управување; 

 доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал и 

организационен фонд на засебни повремени сметки кај носител на платен 

промет; 

 список на акционери, со наведување име, презиме и адреса на физичките 

лица и назив и седиште на правните лица, како и податоци за вкупниот 

номинален износ на поседувани акции и процент на учество во 

акционерскиот капитал на друштвото за осигурување; 

 во однос на акционерите што се иматели на квалификувани удели: 

- копија од уписот во трговскиот регистар доколку акционерот е правно 

лице; 

- информации за меѓусебната непосредна и посредна капитална, 

управувачка и роднинска поврзаност на акционерите и нивната 

финансиска состојба, како и доказ против акционерите/правни лица дека 

не е во тек стечајна постапка или ликвидација, а акционерите/физички 

лица не се осудувани за кривично дело против имотот или од областа на 

финансиското работење; 

- копија од акционерската книга доколку акционерот е акционерско 

друштво, а за акционери/странски правни лица, овој документ треба да се 

презентира со заверен превод; 

- ревизорски извештај од овластено друштво за ревизија за последните две 

деловни години за акционери/правни лица. 

 предлог-договори за вршење надворешни активности ако друштвото за 

осигурување планира да овласти други субјекти за вршење надворешни 

активности; 

 документација врз основа на која може да се констатира дека друштвото за 

осигурување е кадровски, технички и организациско способно за вршење 

работи предвидени со актот за основање на друштвото за осигурување.  
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       Доколку акционерот е странско правно лице или домашно правно лице 

што е непосредно или посредно во мнозинска сопственост на странски 

физички или правни лица, кон барањето за добивање дозвола за вршење 

работи на осигурување, покрај претходно наведената документација, се 

приложува и: 

 доказ од странското друштво за основање дека има дозвола за вршење 

работи на осигурување во матичната земја ако странскиот акционер е 

друштво за осигурување; 

 мислење на странска институција овластена за супервизија на друштвото 

за осигурување, ако странскиот акционер е друштво за осигурување и 

 ревизорски извештај од првокласно друштво за ревизија за последната 

деловна година ако странскиот акционер е правно лице што не е друштво 

за осигурување.  

       Кон барањето за добивање дозвола за вршење работи на осигурување 

е потребно да се приложи и потврда од овластен актуар, дека друштвото 

за осигурување, во однос на планираниот вид и обем на активности, ќе 

може да го обезбеди потребното на маргина на солвентност. 

      Работите што ги врши акционерското друштво за осигурување се 

поделени во две групи: 

 работи што ги врши акционерското друштво како целина во осигурувањето; 

 оперативни работи што се вршат од деловните единици на друштвото. 

      Акционерското друштво за осигурување како целина ги врши следниве 

работи: 

 подготвува услови за осигурување; 

 ги формира тарифите за премиите; 

 подготвува заштита со примена на соосигурување и реосигурување; 

 перманентно го следи техничкиот резултат по видови осигурувања; 

 презема мерки во подрачјето на тарифите на премиите; 
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 перманентно го следи целокупното работење; 

 презема мерки што ќе овозможат трајно извршување на преземените 

обврски; 

 подготвува општи акти; 

 извршува низа други активности што ќе придонесат за успешно 

функционирање и работење на друштвото за осигурување како целина. 

      Оперативните работи што ги вршат деловните единици на 

акционерското друштво за осигурување се следниве: 

 склучување договори за осигурување; 

 пласирање на одделни ризици во осигурувањето и реосигурувањето; 

 увид, процена и ликвидација на штети; 

 вложување и пласирање на паричните средства. 

       Средствата на акционерското друштво за осигурување се формираат 

од премии на осигурување и од други приходи. Премиите за осигурување 

се изразуваат во парични единици и нив ги плаќаат осигурениците како 

цена на полисата за осигурување за да се заштитат од економски штети и 

заради превентива. Премијата за осигурување се состои од два дела: 

функционална премија и режиски додаток. Функционалната премија се 

состои од техничка премија (делот за надоместување на штетите) и од 

придонес за превентива. Режискиот додаток содржи средства што служат 

за извршување на осигурувањето.  

Функционална премија + режиски додаток = бруто-премија на осигурување 

      Бруто-премијата на осигурување се дели според претходно утврдена 

структура ,која се разликува според класи осигурување, групи осигурување, 

видови осигурување итн. 

      Орган на управување на друштвото за осигурување е управниот одбор, 

односно извршните директори на друштвото за осигурување. За членство 

во органот на управување имаат право лицата што ги исполнуваат 
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следниве услови: 

1) да имаат соодветна стручна подготовка и искуство за управување со 

друштвото за осигурување, а ова ќе се смета за исполнето доколку лицето 

има високо образование и најмалку 3 години работно искуство на 

раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно 

искуство на раководни места во банки или во други финансиски институции 

со сличен обем на активности како друштвото за осигурување; 

2) да ги познава прописите од областа на осигурувањето.  

      Членовите на органот на управување треба да имаат постојан работен 

однос во друштвото за осигурување и барем еден од членовите да го 

познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и да има постојано 

живеалиште во Р. Македонија. 

       Друштвото за осигурување поднесува барање за добивање согласност 

за член на органот на управување придружено со потребната 

документација до Агенцијата за супервизија на осигурување. Агенцијата за 

супервизија на осигурување може да донесе решение за давање 

согласност доколку лицето ги исполнува потребните услови за член на 

органот на управување на друштвото за осигурување. Но, постои можност 

Агенцијата за супервизија на осигурување да одбие да му даде согласност 

на лицето за членство во органот за управување, доколку тоа не ги 

исполнува потребните услови за членство. Лицето што е одбиено за 

членство во органот на управување на едно друштво за осигурување има 

можност да аплицира со повторно предавање на потребната 

документација за ново друштво за осигурување.  

     Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со 

соодветен капитал во зависност од обемот на работа и класите на 

осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие 

работи. Друштвото за осигурување не треба да врши пречекорување на 

законски предвидените ограничувања. Друштвото за осигурување треба да 

работи ликвидно – во секое време да ги намири достасаните долгови и 

солвентно – редовно покривање на сите обврски. 
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       Одделот за продажба на друштвото за осигурување претставува 

директен канал на дистрибуција на осигурителниот производ до 

осигуреникот или договарачот за осигурување. Со директивниот канал на 

дистрибуција се остварува директен контакт со корисниците на 

осигурителните услуги, односно градење директен однос со консументите 

на неговите осигурителни производи. Ова е спротивно на продажбата на 

осигурителни производи со користење индиректни канали на дистрибуција 

преку брокери и агенти за осигурување. Директниот канал на дистрибуција 

е познат како маркетинг на директен однос.  

        Директниот канал на дистрибуција претставува начин на продажба, 

кој: 

 употребува еден или повеќе медиуми за да оствари непосреден и мерлив 

одговор, како заинтересираноста или купувањето од страна на 

потенцијалните купувачи за услугите на компанијата; 

 врши анализирање на акциите што се преземаат; 

 снабдува информации за базите на податоци за идни користења. 

       За да биде успешен во продажбата на осигурителните производи, 

директниот канал најпрво мора да го привлече вниманието на купувачите и 

да ги опише услугите што ги нуди со зборови и на јазик разбирлив за нив, 

со крајна цел да предизвика интерес или купување на услугата.  

       Друштвата за осигурување со користење на овој канал на дистрибуција 

вршат поддршка на другите дистрибутивни канали. При користење на овој 

канал на дистрибуција се користат разни видови медиуми преку кои се 

влијае врз крајните купувачи, а тоа се: 

  директна пошта, печатени медиуми; 

 телемаркетинг (продажба преку телефон или факс); 

 интерактивна телевизија. 

      Корисници на осигурителните производи со користење директен канал 

на дистрибуција се потрошувачите, кои: 
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 имаат потреба од ограничено или дополнително осигурување; 

 живеат во географски оддалечени области; 

 имаат потреба од услуги што не им се достапни од повеќе компании, 

агенти или брокери; 

 имаат потреба од услуги што имаат ниска провизија во однос на 

трудот што го вложуваат агентите и брокерите. 

       Директниот дистрибутивен канал може да се користи како единствен 

канал на продажба или во комбинација со другите видови дистрибутивни 

канали. Користењето на директниот дистрибутивен канал нуди низа 

предности, од кои најзначајни се: 

 овозможување дистрибуција на осигурителните услуги што не можат 

да се продаваат со користење на другите дистрибутивни канали на 

продажба; 

 да се биде конкурентен во цената; 

 овозможување ефикасен начин да се освои целниот пазар; 

 овозможување директна контрола на компанијата; 

 подобрување на квалитетот на услугите на купувачите, како и 

меѓусебните односи. 

       Овој канал на дистрибуција, покрај низата на предности што ги има, 

има и еден недостаток, а тоа е големите трошоци што настануваат при 

користење ваков начин на продажба. 

       Една од главните одлуки на друштвата за осигурување е изборот на 

дистрибутивниот канал што ќе го користи, како и бројот на канали што ќе ги 

употреби особено при пласирање нови услуги и идентификација на нов 

целен пазар за осигурување за постојните услуги. Не постои еден канал 

што е најдобар за пласирање на сите осигурителни услуги. Некои канали 

се соодветни за дистрибуција на еден осигурителен производ, некои се 

соодветни за остварување на целните пазари, некои за остварување на 

целите на компанијата. Кога се избира видот на дистрибутивниот канал, 
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друштвото за осигурување треба да ги има предвид следниве фактори: 

      1. Карактеристиките на купувачите на целните пазари. 

 видовите купувачи на целниот пазар; 

 бројот на купувачи на целниот пазар; 

 како купувачите преферираат да ја купат услугата што се нуди; 

 кога, како и колку често купувачите ја купуваат услугата; 

 локацијата на купувачите на избраниот целен пазар; 

 сложеноста на купувачките потреби. 

2. Маркетинг-опкружувањето - со подобрувањето или влошувањето на 

економската состојба се развива технологијата, расте конкуренцијата, тоа 

придонесува за менување на социјалните и законските услови. Сето тоа 

води кон менување на еден дистрибутивен канал со друг во зависност на 

предностите и бенефициите што ги нудат тие. 

3. Карактеристиките на услугата – во зависност од услугата што ја нуди 

друштвото за осигурување, се избира и видот на дистрибутивниот канал 

што ќе се користи. 

4. Карактеристиките на компанијата – влијаат при изборот на 

дистрибутивниот канал и тоа влијание произлегува од следниве фактори: 

  -  финансиски, технолошки и човечки ресурси; 

  -  искуството со разните видови канали; 

  - мисијата, целите, плановите, културата на компанијата и 

маркетинг-филозофијата; 

  - канали што се користат во моментот. 

5. Карактеристиките на дистрибутивниот канал: 

 трошоците што се потребни за одржување на каналот; 

 контрола врз каналот што  сака да ја има компанијата за 

осигурување. 
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       Поголема моќ и контрола се постигнува со појавата на „вертикални 

маркетинг-системи“ на пазарот за осигурување. Вертикалниот маркетинг-

систем функционира на начин каде што еден член на каналот ги поседува 

или има договор за соработка со другите членови на дистрибутивниот 

канал или има голема моќ другите членови да се покоруваат на неговите 

барања. „Forward“ интеграција постои доколку друштвото за осигурување 

влијае врз дистрибутивниот канал, а доколку дистрибутивниот канал има 

поголемо влијание врз осигурителните производи што се продаваат, тогаш 

станува збор за „backward “интеграција.  

      Постои мислење дека каналите на дистрибуција се местото каде што се 

води битка за најголемиот дел од профитот, знаејќи го податокот дека 

токму тука се продаваат осигурителните производи, а со тоа се остварува 

профитот. Во каналите на дистрибуција често се појавува конфликт, како и 

соработка.    

       Конфликтот претставува несогласување на ставовите и целите меѓу 

членовите на дистрибутивните канали. На прв поглед, зборот конфликт 

асоцира на негативна појава, но не значи дека секогаш е така. Конфликтот 

може да предизвика позитивни промени во дистрибутивните канали. 

Конфликтот во дистрибутивниот канал најчесто се појавува во следниве 

ситуации: 

 кога правата и улогите на секој член од каналот на дистрибуција не се 

јасно дефинирани, разбрани и прифатени; 

 комуникацијата меѓу членовите на каналот е слаба или воопшто не постои; 

 кога не постои заеднички интерес и цели меѓу членовите на каналот; 

 продажбата од нов дистрибутивен канал ја истиснува продажбата од 

постојниот дистрибутивен канал, таканаречена ситуација на канибализам 

меѓу дистрибутивните канали; 

 лидерската позиција во каналот е слаба и активностите во каналот не се 

соодветно координирани. 

      Постојат хоризонтални и вертикални конфликти. Кај хоризонталните 
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конфликти имаме судир на интереси меѓу два члена од ист канал на 

дистрибуција или меѓу членови од два или повеќе дистрибутивни канали 

што меѓу себе си конкурираат. Овој конфликт се појавува најчесто поради 

конкуренцијата меѓу членовите на еден канал на дистрибуција и стравот од 

канибализам меѓу дистрибутивните канали. Почести се вертикалните 

конфликти како конфликти што се појавуваат меѓу друштвата за 

осигурување како „производители“ и посредниците. Судир најчесто 

настанува како резултат на одлуките што ги носи друштвото за 

осигурување, кои се позитивни за него, а се негативни за посредниците. На 

пример, кога друштвото за осигурување одлучи да ја прошири продажбата 

со нов канал на дистрибуција, тоа не му се допаѓа на постојниот канал, 

бидејќи во новиот канал гледа конкуренција со која би го делел колачот 

што дотогаш го земал сам. Конфликтот како форма на здрава конкуренција 

носи низа бенефиции за осигурениците и за другите членови на 

дистрибутивниот канал, а тоа се: поквалитетни осигурителни услуги, 

пониски цени, разни придржувања кон договорените услови наведени во 

договорот, односно навремено ликвидирање и плаќање на штетата итн. 

        Друштвата за осигурување управуваат со конфликтот со цел негово 

спречување на следниов начин: 

 поттикнување отворена комуникација меѓу членовите на каналот; 

 силната лидерска позиција во каналот и координација на активностите во 

каналот; 

 очекувањата на секој член во дистрибутивниот канал се јасни и добро 

разбрани од другите членови во дистрибутивниот канал; 

 формирање одделен бренд или дополнителна употреба на нов канал; 

 гарантирање географска ексклузивност во различни области за различни 

канали; 

 целите и интересите на секој член на дистрибутивниот канал се 

фокусирани кон потребите на купувачите, на тој начин се развива тимскиот 

дух меѓу членовите на дистрибутивниот канал; 
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 насочување кон нови пазари за придобивање нови потрошувачи со 

користење нови канали на дистрибуција.   

 

5.2. Застапување во осигурување 

       Друштвото за застапување во осигурување е правно лице – 

акционерско друштво со седиште во Р. Македонија, кое врши работи на 

застапување во осигурување, а за истата работа има дозвола од 

Агенцијата за супервизија на осигурување. Ова друштво за застапување во 

осигурување не може да се регистрира во Централен регистар без да 

добие дозвола за работа од Агенцијата за супервизија на осигурување.  

      Друштвото за застапување во осигурување има право да склучи 

договор и да застапува само едно друштво за осигурување. Тоа е должно 

на видно место во своите деловни простории да го истакне името на 

друштвото за осигурување што го застапува. Во друштвото за застапување 

во осигурување треба да има најмалку еден лиценциран застапник во 

осигурување со положен испит за застапник во осигурување, кој е во 

редовен работен однос во друштвото за затапување во осигурување.    

       Барање за добивање дозвола за регистрација на друштво за 

застапување во осигурување се поднесува до Агенцијата за супервизија на 

осигурување. Кон ова барање основачите на Друштвото за застапување се 

должни да поднесат: 

 Предлог-статут; 

 План за работа; 

 Доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал на 

засебна привремена сметка кај носителот на платен промет, согласно со 

законот; 

 извори на средства за уплата на капиталот; 

 потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки; 

 список на акционери, со наведување име, презиме и адреса на живеење на 
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физичките лица и назив и седиште на правните лица, податоци за вкупниот 

номинален износ на поседувани акции и процент на учество на 

акционерскиот капитал на друштвото за осигурување; 

 предлог-акти на деловната политика; 

 документација врз основа на која може да се констатира дека друштвото за 

застапување во осигурување е кадровски, технички и организациско 

способно за вршење работи предвидени со статутот на друштвото; 

 преддоговор или договор за застапување склучен со друштво за 

осигурување, кој мора да содржи одредба за постојан надзор на друштвото 

за осигурување врз извршувањето на тој договор; 

 преддоговор или договор за осигурување од одговорност согласно со 

законот; 

 доказ за непостоење капитална или управувачка поврзаност со друштва за 

осигурување, други друштва за застапување во осигурувањето или 

осигурително брокерски друштва; 

 програма за имплементација на мерките за спречување перење пари и 

финансирање тероризам. 

        Доколку барателот на дозволата е правно лице, покрај претходно 

наведената документација, кон барањето поднесува и: 

 акт за основање и список на членови на органот на управување на 

правното лице; 

 извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице; 

 копија од акционерска книга, односно доказ од друг соодветен јавен 

регистар; 

 ревизорски извештај од овластено друштво за ревизија за последните две 

деловни години. 

       Исто така, треба да уплати 15.000 денари на жиро-сметка на Агенција 

за супервизија на осигурување за добивање дозвола за отворање друштво 

за застапување во осигурување.  
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       Покрај доставување на претходно наведената документација, 

друштвото за застапување во осигурување за добивање дозвола за 

вршење работи на застапување, потребно е да ги исполнува следниве 

услови: 

1. друштвото за застапување во осигурување може да се основа како 

акционерско друштво со седиште во Р.  Македонија; 

2. акционерскиот капитал потребен за основање на друштвото за 

застапување во осигурувањето изнесува 15.000 евра во денарска 

противвредност, по курсот на Народна банка на РМ на денот на уплатата. 

3. друштвото за застапување во осигурувањето во текот на целото работење 

е должно да ја одржува вредноста на акционерскиот капитал на ниво од 

најмалку 4% од годишната премија за осигурување по реализираните 

договори за осигурување; 

4. друштвото за застапување во осигурувањето не смее да биде поврзано со 

лице со друштво за осигурување или друго друштво за застапување во 

осигурувањето; 

5. друштвото за застапување во осигурувањето е должно да ги осигури 

своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на 

одредбите од договорот застапување до еден осигурен износ, кој во однос 

на поединечен осигурен случај, не смее да биде помал од 250.000 евра 

и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде 

помал од 500.000 евра; 

6. друштвото за застапување во осигурувањето е должно да вработи најмалку 

еден застапник во осигурувањето со полно работно време, кој врз основа 

на договор за вработување, ќе биде одговорно лице во друштвото за 

застапување. 

        Агенцијата за супервизија на осигурување има право да донесе 

решение за одземање на дозволата за вршење на дејноста застапување во 

осигурување во следниве ситуации: 

 доколку дозволата е добиена со наведување на невистинити податоци; 
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 доколку друштвото за застапување во осигурувањето повеќе не ги 

исполнува условите на овој закон; 

 друштвото работи спротивно на одредбите од овој закон; 

 друштвото ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на дејноста. 

       Дозволата за вршење работи застапување во осигурување ќе престане 

да важи доколку: 

 друштвото за застапување во осигурување не почне да врши дејност 

застапување во осигурувањето во рок од шест месеци од денот на 

издавање на дозволата; 

 друштвото за застапување во осигурување престане да врши дејност 

застапување во осигурувањето повеќе од шест месеци; 

 по отворање стечајна, односно ликвидациска постапка. 

         Надлежен орган за изрекување на прекршочни санкции е надлежниот 

суд. Глоба во износ од 10.000 евра до 15.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на друштво за застапување во 

осигурување ако: 

1. работи спротивно на законските одредби што се однесуваат на 

застапување во осигурувањето и  

2. не постапува по решение на Агенцијата за супервизија на осигурување во 

предвидениот рок. 

      Во Р. Македонија постојат 6 регистрирани друштва за застапување во 

осигурување: 

1. АМГ  

ул.„ Владимир Комаров“ бр. 31-2/4, Скопје                  тел. 3223 418; 

2. МАГМА 

ул. „Даме Груев“ бр. 5, Скопје                                      тел. 3226 033; 

3. САФЕ 



107 
 

ул. „Партизански одреди“ бр. 21-1/4, Скопје               тел. 3131 125  

4. ТРЕНД  МР 

ул. „Васил Ѓорѓов“ бр. 22/50, Скопје                          тел. 3250 786  

5. АКТИВА 

бул. „11 Октомври“ бр. 25-7/714, Скопје                       тел. 3077 371 

6. МК  ОСИГУРУВАЊЕ 

ул. „3-та Македонска бригада“ б.б., Скопје                    тел. 3298 200 

 

5.3. Брокерски друштва за осигурување 

       Дозволата за вршење осигурително-брокерски работи ја добива 

брокерското друштвото за осигурување, според член 145 од Законот за 

супервизија на осигурување, од страна на министерот за финансии. 

Барањето за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи 

се поднесува до Агенцијата за супервизија на осигурување. Според член 

148 од Законот за супервизија на осигурување, брокерските друштва за 

осигурување се основани како акционерски друштва со седиште во Р. 

Македонија, кои имаат дозвола за вршење осигурителни брокерски работи 

дадена од министерот за финансии и е потребно да имаат најмалку двајца 

осигурителни брокери со лиценца за осигурителен брокер. Тоа работи 

исклучително осигурителни брокерски работи.  

      Осигурително брокерско друштво може да основаат домашни и/или 

странски, правни и/или физички лица. За вршење осигурително брокерски 

работи е потребен основачки капитал од 50.000 евра.  

      Осигурителното брокерско друштво треба да ги има следниве акти на 

деловната политика: 

 основи на деловната политика; 

 тарифа за извршени услуги и 

 елаборат со проекција на очекувани деловни резултати за најмалку 
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тригодишен период. 

       Осигурителното брокерско друштво е должно да ги осигури своите 

обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на 

одредбите од договорот за посредување со еден осигурен износ, кој во 

однос на поединечен осигурен случај не смее да биде помал од 250.000 

евра и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да 

биде помал од 500.000 евра. 

       Во член 151 од Законот за супервизија на осигурување стои дека 

осигурителното брокерско друштво е должно да го известува 

Министерството за финансии за: 

 промени на податоците внесени во Трговскиот регистар; 

 структурата и обемот на осигурително брокерските работи по одделни 

друштва за осигурување на квартална основа; 

 правни и економски односи како резултат на конфликтот на интереси. 

       Националното биро за осигурување води регистар на осигурителни 

брокери и осигурителни брокерски друштва овластени за вршење 

осигурително брокерски работи на територијата на Р. Македонија. Секое 

брокерско друштво за осигурување е должно да води регистар на 

осигурителни брокери што се во работен однос во тоа осигурително 

брокерско друштво. Овие регистри имаат јавен карактер.  

        Националното биро за осигурување го информира Министерството за 

финансии за: 

1. издавање и одземање дозволи за вршење осигурително брокерски работи 

од страна на осигурително брокерски друштва; 

2. издавање и одземање лиценци за вршење осигурително брокерски работи 

од страна на осигурителни брокери;  

3. известување до осигурително брокерски друштва во врска со осигурително 

брокерски работи. 

       Супервизијата на работењето на осигурителните брокери и 
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осигурителните брокерски друштва ја спроведува Министерството за 

финансии преку својот овластен орган Агенцијата за супервизија на 

осигурување. Министерот за финансии поблиску ги пропишува:  

 условите за стекнување лиценца за осигурителен брокер и испитување на 

стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски 

работи; 

 прописите за методот на водење на регистарот на осигурителни агенти, 

осигурителни брокери и осигурителни брокерски друштва; 

 содржината на извештаите за известување на Министерството за 

финансии, како и крајните рокови и начинот на нивното поднесување. 

      Организирањето на обуката и спроведувањето на испитите за стручна 

подготовка на кандидатите за вршење осигурително брокерски работи ја 

спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување како овластен орган 

на Министерството за финансии. 

      Барање за добивање лиценца за осигурителен брокер се поднесува до 

Агенцијата за супервизија на осигурување. Агенцијата за супервизија ја 

пропишува потребната документација, која мора да биде доставена заедно 

со барањето за добивање лиценца, а по поднесеното барање, Агенцијата 

за супервизија на осигурување одлучува со решение со кое се издава 

лиценца или се одбива барањето. Барањето што не ја содржи потребната 

документација се отфрла со решение. 

      Осигурителниот брокер е должен да му ги презентира на осигуреникот 

сите правни и економски односи што ги има со одредено друштво за 

осигурување, а кои можат да влијаат врз објективноста на осигурителниот 

брокер при извршување на обврските спрема осигуреникот. Правните и 

економски односи особено се однесуваат на оние одредби од договорите 

за вршење брокерски работи склучени со одредено друштво за 

осигурување, врз основа на кои осигурителниот брокер има право на 

посебна или повисока провизија за посредување за склучување договори 

за осигурување за одделни класи на осигурување, како и за одделно 
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друштво за осигурување.  

      Осигурителниот брокер нема право да наплаќа провизија или друг вид 

надомест од осигуреникот, освен доколку не е поинаку предвидено со 

договорот за вршење осигурително брокерски работи склучени со 

осигуреникот. Доколку со договорот за вршење осигурително брокерски 

работи склучен со осигуреникот е предвидено дека осигурителниот брокер 

има право на провизија, тој се стекнува со правото на таа провизија со 

денот на влегување во сила на договорот за осигурување за кој е извршено 

посредување. Осигурителниот брокер е должен да го извести осигуреникот 

за износот на провизијата што ја наплаќа од друштвото за осигурување по 

склучените договори за осигурително брокерски работи. 

       Доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на односниот ризик 

не може да се изврши во Р. Македонија, осигурителниот брокер може да 

посредува при склучување договори за осигурување со странски друштва 

за осигурување.  

       Осигурително брокерско друштво е правно лице – акционерско 

друштво со седиште во Р. Македонија, кое има дозвола за вршење 

осигурително брокерски работи од Агенцијата за супервизија на 

осигурување.  

       Барање за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски 

работи се поднесува до Агенцијата за супервизија на осигурување. 

       Кон барањето, основачите на друштвото се должни да поднесат: 

1. Предлог-статут; 

2. План за работа; 

3. Доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал на 

засебна привремена сметка кај носител на платен промет (50.000 евра ); 

4. Извори на средства за уплата на капиталот; 

5. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки; 

6. Список на акционери со наведување име, презиме и адреса на живеење на 
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физичките лица и назив и седиште на правните лица, како и податоци за 

вкупниот номинален износ на поседувани акции и процент на учество во 

акционерскиот капитал на друштвото за осигурување; 

7. Предлог на акти на деловната политика; 

8. Документација врз основа на која може да се констатира дека осигурително 

брокерското друштво е кадровски, технички и организациско способно за 

вршење на работите предвидени со статутот на друштвото; 

9. Преддоговор или договор за осигурување од одговорност; 

10.  Доказ за непостоење капитална или управувачка поврзаност со друштва 

за осигурување, друштва за застапување во осигурувањето или други 

осигурителни брокерски друштва; 

11.  Програма за имплементација на мерките за спречување перење пари и 

финансирање тероризам. 

      Покрај наведената документација, акционерите – правни лица кон 

барањето поднесуваат и: 

 акт на основање и список на членови на органот на управување на 

правното лице; 

 извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице; 

 копија од акционерска книга, односно доказ од друг соодветен јавен 

регистар; 

 ревизорски извештај од овластено друштво за ревизија за последните две 

деловни години. 

       Осигурителниот брокер е должен да ја изготви анализата на ризикот 

врз основа на соодветно голем број  договори за осигурување достапни на 

пазарот што му овозможуваат давање препораки согласно со стручни 

критериуми, со цел договарачот на осигурувањето преку склучување 

договор за осигурување да ги оствари своите потреби. 

       Осигурителниот брокер пред склучување на договорот е должен, врз 

основа на податоци добиени од договарачи на осигурување, односно 
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осигурениците, да ги одреди потребите и желбите, како и причините за 

давање совет на договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот, а 

кои се врзани со договорот за осигурување. 

        Осигурителното брокерско друштво што има дозвола за вршење на 

осигурително брокерски работи во земја-членка, може да врши 

осигурително брокерски работи во Р. Македонија преку филијали или 

директно. Осигурително брокерските друштва може да започнат да вршат 

осигурителни брокерски работи во Р. Македонија откако ќе го известат 

Министерството за финансии. Со известувањето се приложува и мислење 

на надлежен орган за супервизија на земјата-членка во која е основано 

осигурителното брокерско друштво. Странско осигурително брокерско 

друштво на територијата на Р. Македонија може да врши осигурително 

брокерски работи исклучиво преку филијала. 

Осигурителните брокерски друштва најчесто ги прават следиве прекршоци: 

1. со парична казна во износ од 250.000,00 до 300.000,00 денари ќе се казни 

за прекршок осигурително брокерско друштво ако: 

 работи спротивно на одредбите што се однесуваат на осигурително 

брокерските работи и супервизијата на вршење осигурително брокерски 

работи; 

 не го известува Министерството за финансии согласно со одредбите што 

се однесуваат на известувањата до Министерството за финансии во 

рокови и на начини согласно со прописите донесени во членот што се 

однесува на прописите, спроведување обуки и испити за осигурителни 

брокери; 

2. доколку одговорното лице на осигурително брокерско друштво работи 

спротивно на одредбите што се однесуваат на посредување во договарање 

на осигурително и ресигурително покритие и при реализирање оштетени 

побарувања по остварен осигурен штетен настан, ќе се казни со парична 

казна од 45.000,00 до 50.000,00 денари; 

3. со парична казна во износ од 45.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за 
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прекршок осигурителен брокер: 

 ако работи спротивно на одредбите што се однесуваат на договорите за 

осигурување, содржина на општите и посебни услови на полиси и 

известување за полисите; 

 ако работи спротивно на одредбите што се однесуваат за осигурително 

брокерските работи и нивните обврски. 

    На територијата на Р. Македонија до средината на 2011 година се 

регистрирани 14 осигурителни брокерски друштва со дозвола за 

посредување во осигурителни работи. Некои од нив имаат чисто домашен 

капитал, а некои осигурително брокерски друштва покрај домашен, имаат 

учество и на странски капитал. 

ЕУРО ЕКСПЕРТС                                                           Графикон 2 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса:ул. „Кочо Рацин“ 38/3-13,1000 

Скопје 

тел./факс: 02 3217 217 

web site:www.euroexperts.com.mk 

e-mail: contact@euroexperts.com.mk 

датум на регистрација: 04.04.2003 година 

учество во капитал: 100%  домашен     

                  Табела 2. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 24.419.000 извршен директор: Гоце Атанасов 

Вардар 55.045.000   

Евроинс 2.121.000   

Сава табак 16.692.000 број на вработени: 10 

Винер 1.004.000   

Еуролинк 5.046.000   

Инсиг 281.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 година 

105.931.000 

Уника 618.000   

Осигурителна 
полиса 

8.519.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 година 

116.011.000 

Албсиг 1.104.000   

Кроација неживот 1.010.000   

Кроација живот 80.000   

http://www.euroexperts.com.mk/
mailto:contact@euroexperts.com.mk
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     ЕУРОМАК БРОКЕР                                                     Графикон 3 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса:ул. „Никола Парапунов“ б.б., Карпош, 

1000 Скопје 

тел./факс: 02 3232 951/ 02 3231 252 

web site: www.euromak.com.mk 

e-mail: euromak@euromak.com.mk 

датум на регистрација: 21.05.2003 година 

учество во капитал: 100%  домашен    

 

Табела 3. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби - извршен директор: Наташа Здравков 

Вардар -   

Евроинс -   

Сава табак - број на вработени: 19 

Винер -   

Еуролинк -   

Инсиг - вкупна полисирана 
премија за 2009 година 

104.659.792 

Уника -   

Осигурителна полиса -   

Албсиг - вкупна полисирана 
премија за 2010 година 

108.603.000 

Кроација неживот -   

 

ВИАСС                                                                                 Графикон 4 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса:ул. „Даме Груев“ бр.14 ДТЦ Палома 

Бјанка, 1000 Скопје 

тел./факс: 02 3133 461/ 02 3220 832 

web site: www.wiass.com 

e-mail: wiass@t-home.mk 

датум на регистрација: 27.05.2003 година 

учество во капитал: 40% странски     
 

http://www.euromak.com.mk/
mailto:euromak@euromak.com.mk
http://www.wiass.com/
mailto:wiass@t-home.mk
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Табела 4. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 615.000 извршен директор: Фарук Абедини 

Вардар 17.350.000   

Евроинс 2.059.000   

Сава табак 4.687.000 број на вработени: 7 

Винер 21.637.000   

Еуролинк 2.475.000   

Инсиг 1.849.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 година 

37.498.422 

Уника 3.973.000   

Осигурителна полиса 2.279.000   

Албсиг 1.656.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 година 

40.397.000 

Кроација неживот 1.816.000   

 

ИН-БРОКЕР                                                                  Графикон 5 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса:ул. „Митрополит Т. Гологанов“ бр.58 

ДТЦ Унија Бјанка, 1000 Скопје 

тел./факс: 02 3215 302/ 02 3215 301 

web site: www.inkbroker.com.mk 

e-mail: info@inkbroker.com.mk 

датум на регистрација: 01.03.2004 година 

учество во капитал: 100%  домашен      
 

Табела 5. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 103.149.000 извршни  директори: Златко Михајловски 

Вардар 3.369.000  Панче Ивановски 

Евроинс 1.273.000   

Сава табак 82.168.000 број на вработени: 8 

Винер 19.104.000   

Еуролинк 21.860.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 година 

228.206.427 

Уника 40.000   

Албсиг 4.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 година 

230.969.000 

Кроација неживот 2.000   

http://www.inkbroker.com.mk/
mailto:info@inkbroker.com.mk
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ВФП                                                                                      Графикон 6 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Загрепска“ бр.28б лок.19, 1000 

Скопје 

тел./факс: 02 3298 356/ 02 3295 355 

web site: www.wvp.mk 

e-mail: wvpskopje@wvp.mk 

датум на регистрација: 19.09.2006 година 

учество во капитал: 90%  странски       
 

Табела6. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 21.000 извршни  директори: Штробл Руперт 

Сава табак 6.168.000  Блаже Петрески  

Винер 218.000  Сузана Ѓукиќ 

Уника 3.647.000 број на вработени: 16 

Осигурителна полиса 4.057.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 година 

86.019.832 

Кроација  живот 31.321.000   

Граве 42.079.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 година 

87.511.000 

 

МОБИЛИТИ                                                                    Графикон 7 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Митрополит Т. Гологанов“ 

бр.54/3, 1000 Скопје 

тел./факс: 02 3181 401/ 02 3181 409 

web site: www.mobilitybroker.com.mk 

e-mail: info@mobilitybroker.com.mk 

датум на регистрација: 26.05.2008 година 

учество во капитал: 100%   домашен    

 
 

http://www.wvp.mk/
mailto:wvpskopje@wvp.mk
http://www.mobilitybroker.com.mk/
http://www.mobilitybroker.com.mk/
mailto:info@mobilitybroker.com.mk
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Табела 7 . Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 17.982.000 извршни директори: Димитар Миновски 

Вардар 106.891.000  Зоран Бундалевски 

Евроинс 9.235.000   

Сава табак 18.925.000 број на вработени: 31 

Винер 19.804.000   

Еуролинк 14.196.000   

Инсиг 6.130.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 г. 

195.860.001 

Уника 13.817.000   

Осигурителна полиса 21.039.000   

Албсиг 8.619.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 г. 

241.214.000 

Кроација неживот 4.577.000   

 

СЕДА БРОКЕР                                                                      Графикон 8 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Франце Прешерн“ бр. 85б, 1000 

Скопје 

тел./факс: 02 2670 739/ 02 2671 200 

web site: www.sedabroker.com.mk 

e-mail: dj.markovc@sedabroker.mk 

датум на регистрација: 21.05.2008 година 

учество во капитал: 100%  домашен  

Табела 8. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 1.964.000 извршен директор: Виктор Давидовски 

Вардар 55.193.000   

Евроинс 14.092.000   

Сава табак 88.533.000 број на вработени: 10 

Винер 6.599.000   

Еуролинк 3.792.000   

Инсиг 777.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 г. 

158.312.782 

Уника 2.727.000   

Осигурителна полиса 1.328.000   

Албсиг 6.711.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 г. 

182.414.000 

Кроација неживот 699.000   

http://www.sedabroker.com.mk/
http://www.sedabroker.com.mk/
mailto:dj.markovc@sedabroker.mk
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А-ТИМ                                                                               Графикон 9 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.30/3 

лок.4, 1000 Скопје 

тел./факс: 02 2465 170 

web site: www.obdatim.com.mk 

e-mail: suzana.gracanin@obdatim.com.mk 

датум на регистрација: 18.03.2009 година 

учество во капитал: 100%  домашен  
 

 

Табела 9. Премија по компании 

Премија по компании:   

Вардар 3.861.000 извршен директор: Сузана Грачанин 

Сава табак 1.340.000 број на вработени: 2 

Еуролинк 2.231.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 
година 

2.793.990 

  вкупна полисирана 
премија за 2010 
година 

7.432.000 

 

ДЕЛТА ИНС                                                                Графикон 10 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Киро Крстевски-Платник“  

бр.11/1-4 лок.4, 1000 Скопје 

тел./факс: 02 5208 222/ 02 3119 950 

web site: www.deltains.com.mk 

e-mail: jasminams@gmail.com 

датум на регистрација: 07.05.2009 година 

учество во капитал: 100% домашен       

 

 

http://www.obdatim.com.mk/
mailto:suzana.gracanin@obdatim.com.mk
http://www.deltains.com.mk/
mailto:jasminams@gmail.com


119 
 

Табела 10. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 588.000 извршен директор: Јасмина М. Сотирова 

Вардар 17.751.000   

Евроинс 1.379.000   

Сава табак 3.151.000 број на вработени: 5 

Винер 2.585.000   

Еуролинк 1.249.000   

Инсиг 29.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 г. 

3.411.824 

Уника 250.000   

Осигурителна полиса 1.201.000   

Албсиг 228.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 г. 

26.158.000 

Кроација неживот 1.865.000   

Кроација живот 1.817.000   

Граве 67.000   

НАШЕ ОСИГУРУВЊЕ                                                      Графикон 11 

 
дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.3, 2300 

Кочани 

тел./факс: 33 270 211 

web site: www.naseosiguruvanje.com.mk 

e-mail: info@naseosiguruvanje.com.mk 

датум на регистрација: 19.09.2009 година 

учество во капитал: 100%  домашен   
 

Табела11. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 1.102.000 извршен директор: Верица Ѓорѓиевска 

Вардар 4.879.000   

Евроинс 166.000   

Сава табак 1.081.000 број на вработени: 9 

Винер 3.716.000   

Еуролинк 2.576.000   

Инсиг 1.588.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 г. 

3.713.866 

Уника 290.000   

Осигурителна полиса 2.090.000   

Албсиг 172.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 г. 

18.665.000 

Кроација неживот 690.000   

Кроација живот 314.000   

http://www.naseosiguruvanje.com.mk/
mailto:info@naseosiguruvanje.com.mk
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ЈДБ                                                                                    Графикон 12 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Градски ѕид блок.13“, 1000 Скопје 

тел./факс: 02 3258 810/ 02 3173 651 

web site: во изработка 

e-mail: brankicadonevska@yahoo.com 

датум на регистрација: 29.10.2009 година 

учество во капитал: 100%  домашен       
 

Табела 12. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 1.036.000 извршен директор: Бранкица Павлеска 

Вардар 29.496.000   

Евроинс 500.000   

Сава табак 2.048.000 број на вработени: 5 

Винер 244.000   

Еуролинк 680.000   

Инсиг 69.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 
година 

      - 

Уника 0   

Осигурителна полиса 645.000   

Албсиг 73.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 
година 

35.088.000 

Кроација неживот 297.000   

 

КМК                                                                                   Графикон 13 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Климент Охридски“ бр. 58Б,1000 

Скопје 

тел./факс: 02 3217 569/ 02 3217 568 

web site: www.kmkbroker.mk 

e-mail: info@kmkbroker.mk 

датум на регистрација: 05.03.2010 година 

учество во капитал: 35% странски 
 

mailto:brankicadonevska@yahoo.com
http://www.kmkbroker.mk/
mailto:info@kmkbroker.mk
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Табела 13. Премија по компании 

Премија по компании:   

Кјуби 787.000 извршен директор: Андреј Коциќ 

Вардар 722.000   

Евроинс 2.000   

Сава табак 1.116.000 број на вработени: 2 

Винер 175.000   

Еуролинк 246.000   

Уника 9.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 
година 

      - 

Осигурителна полиса 3.000   

Кроација 234.000   

Граве 67.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 
година 

3.362.000 

ЛЕГРА                                                                                Графикон 14 

 

дејност: брокерско друштво 

вид: акционерско друштво 

адреса: ул. „Стив Наумов“ б.б. 1/11,1000 

Скопје 

тел./факс: 02 3221 325/ 02 3121 301 

web site: во изработка 

e-mail: office.skopje@legra.cc 

датум на регистрација: 12.01.2010 

година 

учество во капитал: 90% странски       

 

        Табела 14. Премија по компании 

Премија по компании:   

Вардар 1.339.000 извршен директор: Горан Кипријановски 

Евроинс 6.789.000 број на вработени: 3 

Винер 10.713.000   

Еуролинк 186.000 вкупна полисирана 
премија за 2009 
година 

      - 

Уника 3.451.000   

Кроација 
неживот 

213.000 вкупна полисирана 
премија за 2010 
година 

22.691.000 

 

mailto:office.skopje@legra.cc
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5.4. Агенти за осигурување 

       Со неколку исклучоци, дистрибуцијата во осигурувањето главно се 

врши со помош на агенти, меѓутоа нивната улога варира во различни 

видови осигурување. Од една страна, во областа на неживотното 

осигурување, агентот е „индивидуа овластена да прави, да откажува и да 

модифицира договори за осигурување“. Од друга страна, во областа на 

животното осигурување, моќта на агентот е поограничена. Агентите за 

животно осигурување се назначуваат и за нудење и остварување договори 

за осигурување, меѓутоа тие не можат како агенти за осигурување имоти и 

одговорност да ја обврзат компанијата за осигурување ризик.  

       Агентите за осигурување се специјализирани за одреден вид 

осигурување на одредениот пазар, кој, по правило, не е секогаш покриен со 

компаниски организациски облици. Од обемот на работата што ја вршат 

агентите за осигурување зависи и висната на провизијата што ја добиваат 

за завршената работа. Нивната предност е тоа што добро ги познаваат 

сите карактеристики на одредениот пазар и со својата агресивност 

позитивно влијаат врз промоцијата на одреден вид осигурување.  

       Повеќето агенти се независни договарачи, но тие можат да бидат 

вработени во некоја обична агенција или компанија за осигурување. Во 

почетокот компаниите за животно осигурување инсистираа индивидуалните 

агенти да работат исклучиво за нив, но постои зголемен тренд за 

застапување на повеќе финансиски институции. Имено, независните 

агенти во текот на претходните години се третирани како најадекватен 

канал за дистрибуција на инвестициски производи – т.н. животни 

осигурувања. Ова го потврдува фактот што компаниите согледале дека во 

текот на поранешните испитувања, потрошувачите многу повеќе купуваат 

инвестициски производи од независни агенти отколку од зависни. 

Собраните податоци покажуваат дека потрошувачите станале 

пософистицирани и попроникливи купувачи на финансиски производи и 

така ги фаворизираат независните професионални дистрибутери. 

      Пред да започнат со својот ангажман, осигурителните агенти 
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потпишуваат договор со избраното друштво за осигурување (еден агент 

има право да потпише само со едно друштво за осигурување). Друштвото 

за осигурување му доверува и го овластува осигурителниот агент, во име и 

за своја сметка да извршува работи на склучување полиси за осигурување 

и да наплатува премија за осигурување. Секоја компанија си има класи за 

осигурување што ги покрива. Осигурителниот агент ги извршува работите 

за кои е овластен на обрасци на друштвото за осигурување и согласно со 

условите, тарифите за осигурување, табелите на премии и други пишани 

упатства на друштвото за осигурување. Обрасците за полиси тој ќе ги 

задолжува, ќе ги користи и ќе ги раздолжува согласно со вработената 

процедура за строга евиденција на друштвото за осигурување, која е 

прилог и составен дел на договорот за ангажирање осигурителен агент. Со 

потребниот број обрасци, осигурителниот агент се задолжува преку 

овластено лице за строга евиденција во седиштето на друштвото за 

осигурување. Осигурителниот агент ги изработува полисите за 

осигурување со помош на софтверска апликација за изработка на полиси: 

1. Полисите за: 

- осигурување од автомобилска одговорност; 

- делумно каско осигурување на моторни возила (стакла од кршење); 

- осигурување возач и патници во возило од последици на незгода со АО 

полиса и  

- зелена карта. 

       Ги изработува со користење софтверска апликација (SIMT) обезбедена 

од страна на друштвото за осигурување. 

2. Полисите за: 

- патничко осигурување; 

- каско осигурување на моторни возила; 

- осигурување од последици на несреќен случај – незгода; 

- домаќинско осигурување и 
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- други имотни осигурувања. 

       Ги изработува со користење софтверска апликација на друштвото за 

осигурување со кое има склучено договор за ангажирање осигурителен 

агент. 

3. Полисите за: 

- задолжително осигурување патници во јавен превоз од последици на 

несреќен случај – незгода; 

- транспортно осигурување. 

       Ги изработува со помош на софтверскиот образец (MS Word или MS 

Excel) обезбедени од страна на друштвото за осигурување. 

4. Софтверските апликации и обрасци се сопственост на друштвото за 

осигурување и тие: 

- смее да се користат само за изработка на полиси за осигурување; 

- не смее неовластено да се преправаат и да се модифицираат; 

- не смее да се користат за изработка на полиси од други осигурителни 

компании. 

Реден 

број 

Видови осигурување Прови

зија 

1 Автомобилска одговорност (АО) 7% 

2 Осигурување на возачот и на патниците од незгода – 

осигурување кон полисата АО 

7% 

3 Зелена карта ЗК 7% 

4 Делумно каско осигурување патнички моторни возила 

(стакла од кршење) 

7% 

5 Задолжително осигурување патници во јавен превоз од 

незгода 

7% 

6 Патничко осигурување 20% 
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7 Каско осигурување моторни возила и осигурување од 

незгода кон каско полисата 

9% 

8 Индивидуално осигурување од последици на несреќен 

случај - незгода  

5% 

9 Колективно осигурување од последици на несреќен 

случај – незгода 

8% 

10 Менаџерско осигурување 4% 

11 Домаќинско осигурување 20% 

12 Други имотни осигурувања 12% 

13 Осигурување од одговорност 5% 

14 Транспортни осигурувања 8% 

Табела 15. Видови осигурување и нивни провизии 

       Провизијата е во бруто-износ, т.е. во себе ја вклучува аконтацијата на 

персонален данок на доход, кој друштвото за осигурување е обврзано да го 

пресмета и да го уплати. 

      Периодот за кој се пресметува провизијата е од првиот до последниот 

секој месец. Основа за пресметување на провизијата се правилно 

изработени полиси и наплатената премија на жиро-сметката на 

налогодавецот во периодот за пресметката.   

      Доколку друштвото за осигурување мора да ја побарува наплатената 

премија по судски пат или врз основа на посебни договори откако до 

плаќање на премиите не дошло со плаќање во роковите определени на 

полисите или фактурите, за така наплатената премија на осигурителниот 

агент не му следува исплата на провизија. Во секој случај, на 

осигурителниот агент не му следува провизија доколку не дошло до 

плаќање на премиите за осигурување во рок подолг од 1 (една) година од 

роковите определени во полисите за осигурување, односно фактурите. 

Друштвото за осигурување е должно тековно да го известува 

осигурителниот агент за ненаплатените премии. 
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       За споровите што не би можеле да ги решат друштвото за осигурување 

и осигурителниот агент договорно, за нив е надлежен Основен суд. 

      Договорот за ангажирање осигурителен агент е деловна тајна со сите 

свои одредби и прилози и тој е составен во 4 примероци, од кои 

осигурителниот агент добива еден, а друштвото за осигурување 

преостанатите три примероци.  

 

5.5. Банкоосигурување 

       Интензивната конкуренција меѓу банките, во услови на намалување на 

маржата на каматните стапки доведе до зголемување на 

административните и маркетинг-трошоците и ја ограничи профитната 

маржа за традиционалните банкарски услуги, што предизвика потреба од 

барање на нови услуги со цел да се зголеми продуктивноста и 

профитабилноста. Истовремено, постојат значајни промени во 

преференциите на клиентите во банките и намалено учество на 

класичното штедење и депозитите, што претставува традиционално јадро 

на потенцијалот и профитабилноста на банките што управуваат со парите 

на своите клиенти.  

       Нудењето интегрирани финансиски услуги карактеристични за 

финансиски институции способни да ги овозможуваат сите видови 

финансиски услуги „под еден покрив“, стана блиска реалност. Во врска со 

тоа, се појавија голем број термини, како што се: „bancassurance“, 

„assurfinance“, „assurbanque“, „assurabanking“. Овој модел првпат се 

појавува во Франција во осумдесеттите години од минатиот век кога со 

законските решенија им се овозможи на банките ширење на пазарот на 

осигурување. 

      Основни причини за експанзија на банкоосигурувањето се профитот и 

конкуренцијата. Се проценува дека банкоосигурувањето учествува со 20-

30% во профитот на банките во континентална Европа.  

       Користа од банкоосигурувањето за банките може да се види во: 
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 намалување на високите оперативни фиксни трошоци на филијалите и 

можноста да се зголеми продуктивноста на вработените ; 

 зголемен приход во форма на провизија или профит (во зависност од видот 

на ангажманот); 

 преку продажба на цела низа финансиски услуги се зголемува степенот на 

задржување на клиентите, а можно е да се пласираат и посебни услуги 

што се „направени“ според животниот циклус на купувачот; 

 банките на овој начин обезбедуваат дополнителен и стабилен извор на 

приход, а воедно вршат и диверзификација со која се намалува разликата 

меѓу активните и пасивните каматни стапки како главен извор за приходи 

на банката; 

 врската со банката ѝ овозможува на осигурителната компанија под 

релативно поволни услови да дојде до дополнителен капитал, а и развојот 

на нови осигурителни услуги на друштвото за осигурување е многу 

поефикасно ако тоа го прави со банката како партнер; 

 компанијата за осигурување не мора да гради своја сопствена мрежа на 

агенти за осигурување за што се потребни доста пари и време.   

      Банкоосигурувањето претставува најдобар начин за пласман на 

разните видови услуги на животното осигурување. Посебно интересно е 

осигурувањето кредити во случај на смрт на заемопримателот 

(осигурениот), односно негова трајна неспособност да го отплати земениот 

кредит, како и во случај на неизвршување на обврските за отплата во 

достасаниот рок. Кредитите што можат да бидат предмет на осигурување 

(хипотекарни кредити, потрошувачки кредити, комерцијални кредити, 

кредити по тековна сметка) вообичаено се со рок до 5 години. 

       Неживотните осигурителни услуги традиционално се помалку значајни 

за пласман преку банкоосигурувањето. Бидејќи осигурувањето е поврзано 

со вложувањата, главна причина за ова може да биде комплементарната 

природа на услугите за животно осигурување и банкарските услуги, каде 

што двата вида се насочени кон акумулација на средства и нивно 
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управување.  

       Што се однесува до клиентите, за нив сè поголемо значење имаат 

понудите на услуги од видот „сè во едно“, со заштеда на време, пониски 

провизии и премии (бидејќи дел од намалувањето на трошоците на 

дистрибуција на компаниите за осигурување ќе се пренесе на осигурениот 

преку намалување на премијата) и можност да се добијат комплексни 

информации на едно место. 

       И банкоосигурувањето како и секоја друга работа има одредени 

проблеми во своето функционирање, кои можат да се јават како резултат 

на повеќе причини. Проблемот при функционирањето на 

банкоосигурувањето, пред сè, лежи во различните продажни филозофии на 

банките и компаниите за осигурување. Банките имаат пасивна продажна 

филозофија, која е условена со традиционалната побарувачка, додека 

компаниите за осигурување имаат агресивна продажна филозофија, и тоа 

поради тоа што осигурителните услуги на некој начин секогаш се поврзани 

за незгода или смрт, нешто за што човекот не е секогаш спремен да 

размислува или не е спремен да гледа како на нормална последица на 

животот. Банките се традиционални компании што ја придвижуваат 

побарувачката (demand-driven organizations), со реактивна продажна 

филозофија, додека компаниите за осигурување вообичаено се 

придвижуваат спрема потребите (needed-driven organizations). 

       Проблеми настануваат и поради природата на услугите што се 

дистрибуираат преку банкоосигурувањето, бидејќи колку услугата е 

покомплексна, толку е потешко да биде продавана од банкарските 

службеници. Тука е и секогаш присутниот ризик за супституција на слични 

услуги од банкарството и осигурувањето, а на глобален план тоа може да 

биде отсуство на синхронизираност меѓу профитабилноста на 

банкарството и осигурувањето.  

      Каква е перспективата за развој на банкоосигурувањето на територијата 

на Р. Македонија? Со оглед на податокот дека банкоосигурувањето во 

земјите-членки на Европската унија зазема најголемо учество во вкупната 
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продажба на осигурување и најмногу влијае врз развојот на премијата од 

сите други дистрибутивни канали, компаниите за осигурување и банките во 

Р. Македонија мора да почнат сериозно да размислуваат за воведување на 

овој начин на продажба во своето работење. За воведување на 

банкоосигурувањето во Р. Македонија, во почетокот би биле потребни 

големи инвестиции, пред сè, во информатичката технологија, 

телекомуникациите, формирање повикувачки центар, инвестирање во 

врвни професионалци во двете индустрии итн. Затоа од есенцијално 

значење е да се направи SWOT анализа на македонскиот пазар на 

осигурување23 пред да се започне со негово сè поголемо применување.   

Предности (Strengths) 

 Р. Македонија располага со добро обучен работен кадар, кој независно 

дали работи во банка или во компанија за осигурување, лесно може да се 

носи со предизвикот наречен банкоосигурување; 

 исто така, постоењето на 200 филијали и експозитури на банките во сите 

градови и поголеми населени места во Р. Македонија може да претставува 

круцијален фактор за успешен и брз развој на банкоосигурувањето; 

 еден од предностите на осигурителниот сектор поради која досега со 

години застануваше во својот развој зад другите сегменти од финансискиот 

сектор, е и засилениот тренд на регуларност на овој сектор. Формирањето 

на Агенцијата за супервизија на осигурување е чекор напред кон 

воспоставување строги и однапред зацртани правила на игра, кон кои е 

потребно да се придржуваат компаниите за осигурување. Имено, на 

пазарот не беа изградени правилата на игра и беше присутна нелојалната 

конкуренција во борбата за осигурително портфолио, односно негова 

прераспределба што доведуваше и до ситуација на користење дампинг 

цени, пред сè, во услови кога сè уште не беше основана Агенцијата за 

супервизија на осигурување. Агенцијата ги донесува сите подзаконски акти 

во сферата на осигурувањето со кои се утврдуваат правилата на работа и 

однесувањето на компаниите за осигурување и другите субјекти во 

                         
23 Стојаноски Ј., Ќосевски Ј., Канали на продажба, ФТУ, Охрид, 2009 година, стр. 133 
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осигурителниот бизнис (брокери, застапници и сл.) и врши континуиран 

надзор на нивното работење. Меѓутоа, колку независна регулација ќе има 

овој сектор, останува времето да покаже, посебно во услови кога не е 

финансирана од буџетски пари, а со тоа по директна контрола на власта.     

Слабости (Weaknesses)  

 постоењето само на две компании што активно нудат животно осигурување 

ја прави оваа дејност да биде мошне неатрактивна за влегување на 

банките на овој пазар.  

 непостоењето, односно ненудењето на услугите за животно осигурување, 

кои би имале нагласена инвестициска компонента со која би им излегле во 

пресрет на потребите на клиентите, го прави животното осигурување да 

биде неатрактивно. Тоа претставува опасност за успех на 

банкоосигурувањето поради неможноста да понуди услуга што би била 

интересна и привлечна за потенцијалните купувачи. 

 воведувањето на банкоосигурувањето неминовно ќе наметне менување на 

приодот, мислењето и работната култура на сите вклучени во овој процес. 

Меѓутоа, работната сила на секое ниво што е вклучена во овој процес е 

закоравена во класичниот начин на  работа, па постои голема веројатност 

за отпор кон промени во начинот на работење, кои неминовно би дошле со 

воведувањето на банкоосигурувањето. Секое менување на компанијата 

или филијалата или менување од една во друга работа веројатно би 

наишла на силен отпор. 

Можности (Opportunities) 

 Р. Македонија како земја со 2 милиона жители, можеби на прв поглед не 

претставува голем пазар што би бил интересен за компаниите за 

осигурување и банките, да вложуваат во развојот на осигурувањето, а 

напоредно со тоа и во развојот на банкоосигурувањето. Меѓутоа, 

подлабоката анализа ни покажува дека постои голем потенцијал за развој 

на услугите на осигурување. Имено, анализите што се направени во Р. 

Македонија покажуваат дека само 0,2% од вкупните бруто-премии на ниво 

на секторот осигурување се собрани преку банките, односно вкупните 
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бруто-премии на банкоосигурувањето изнесува околу 13 милиони денари, 

што е незначителен износ во споредба со вкупните бруто-премии на 

осигурителниот сектор. Овој факт ни укажува дека и покрај релативно 

малиот пазар на осигурување во Р. Македонија, сепак има потенцијал за 

развој на банкоосигурувањето. 

 постојаниот нагорен тренд на депозитите на населението, особено на 

долгорочните депозити што ги имаме во македонските банки, претставува 

огромен потенцијал за развој на банкоосигурувањето. Тоа, пред сè, е 

поради фактот што банките ќе ја контролираат финансиската состојба на 

клиентот. Информациите што ги имаат банките за куповните навики на 

своите клиенти, нивниот економски статус и практика за управување со 

парите претставува драгоцена предност. Со успешно пребарување на 

базата на податоци на своите клиенти, користејќи ја својата репутација и 

дистрибутивните системи (експозитура, телефон и пошта) за закажување 

состаноци и со користење продажни техники и производи скроени за 

средниот пазар, македонските банки би го удвоиле претворањето на 

потенцијалната продажба во стварна продажба на осигурувањето и би ја 

зголемиле продуктивноста на продажбата до степен што е повеќе од 

доволен банкоосигурувањето да го направи високопрофитабилен потфат; 

 основањето нови компании за осигурување во последните три години, како 

и влегувањето на странски компании преку купување на домашните и 

нивно ребрендирање покажува дека осигурителниот бизнис има голем 

потенцијал за развој. Тоа, исто така, можеме да го кажеме и за банкарскиот 

сектор каде што состојбата покажува дека речиси 60% од целиот банкарски 

систем е во странска сопственост. Македонскиот пазар за осигурување 

можеби е мал и без поголемо значење за економијата, но она што се 

случуваше во изминативе години укажува на тоа дека ќе следи брз развој и 

борба, на сега веќе странските компании, на неосвоениот македонски 

пазар.  

Закани (Threats) 

 високата стапка на невработеност и сиромаштијата се клучни фактори што 
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крајно неповолно влијаат врз развојот на осигурителната индустрија во 

земјата, особено во делот на индивидуалните осигурувања. Населението 

денес е сè повеќе оптоварено со инфлаторниот притисок и растот на 

цените на прехранбените производи, нафтата, па му остануваат сè 

помалку средства што би ги трошело за осигурување. 

  како закани се јавуваат и недоволната информираност на населението за 

можностите и предностите што ги нуди осигурувањето, но и непостоење  

традиција за осигурување на имотот и животот. Овие факти се мошне 

значајни, бидејќи може да помине подолг период пред да биде прифатено 

осигурувањето како нешто неопходно во животот на луѓето, а со тоа и 

банкоосигурувањето да не предизвика голем интерес и да не ги даде 

очекуваните резултати. 

       Како заклучок може да кажеме дека воведувањето на 

банкоосигурувањето во Р. Македонија претставува неминовност, која 

сигурно во наредните години сè повеќе ќе доживее своја експанзија. 

Притоа, воведувањето и неговиот развој е потребно да се движат 

постепено имајќи ги предвид искуствата од Франција, Италија, Германија, 

каде што банките најпрво ги дистрибуираат осигурителните услуги само 

хонорарно. Грижата за преземениот ризик, како и развојот на нови видови 

услуги им беше препуштено на компаниите за осигурување. Секој учесник 

на почетокот придонесува за развојот на банкоосигурувањето на полето во 

кое е најдобар: банките во масовната дистрибуција, а компаниите за 

осигурување во преземањето на ризикот и развојот на нови видови 

осигурителни услуги. По стабилизацијата на пазарот, улогите може и да се 

сменат во спротивни насоки. Постои надеж дека нудењето интегрирани 

финансиски услуги во финансиските институции способни да ги 

овозможуваат сите видови финансиски услуги „под еден покрив“ ќе стане 

реалност и во Р. Македонија. 
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ШЕСТИ ДЕЛ 

6. Осигурителниот пазар во Р. 

Македонија 

„Да се усовршуваш, значи да се менуваш; 

да си совршен, значи почесто да се менуваш“24 

 

ВИНСТОН  ЧЕРЧИЛ 

      Осигурителниот пазар во Р. Македонија во 2010 година го сочинуваа 

тринаесет осигурителни компании, од кои две се занимаваа исклучиво со 

осигурување живот. Во 2010 година беа формирани две нови брокерски 

друштва и едно друштво за застапување во осигурување. Исто така беше 

формира нова осигурителна компанија што се занимава исклучиво со 

осигурување на животот. Вкупниот број активни агенти и брокери изнесува 

2.680, од кои 530 се новокреирани. Ова е показател дека осигурителниот 

пазар во Републиката сè уште е атрактивен за нови инвестиции. 

 

6.1. Видови осигурителни производи 

Осигурителниот пазар изобилува со разновидни осигурителни 

производи, кои покриваат голем број од ризиците присутни во 

секојдневниот живот и ги користат како правните субјекти, така и 

физичките лица, а нивната разновидност расте од година во година. Колку 

се барани на пазарот - е друго прашање, кое има разни одговори.   

Секој вид осигурителен производ се разликува во зависност од 

предметот што се осигурува. Предмет на договорот за осигурување може 

да биде осигурено лице или осигурена ствар, кој е определен, можен, 

дозволен, со определена вредност. Тој е заштитен од настанување иден, 

неизвесен и штетен настан. Осигурувањето претставува однапред 

                         
24 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004 год., стр.86 
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организирање за обновување на економските добра, кои би се изгубиле 

под дејство на стихии. 

 Во Р. Македонија задолжително со закон осигурување е 

осигурувањето од одговорност од употреба на моторни возила. Тоа е она 

осигурување што се купува кога автомобилот треба да се регистрира и има 

важност од една календарска година. Со оваа полиса се осигуруваат25: 

1. Осигуреникот од одговорност по услови за осигурување од 

автомобилска одговорност, кои се составен дел на оваа полиса и му се 

врачени на осигуреникот. Осигурувањето се однесува на минималните 

суми на осигурување по еден штетен настан утврдени во член 20 од 

Законот за задолжително осигурување во сообраќајот26: 

1) За штети поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето, 

без оглед на бројот на оштетени лица, 

- 200.000 евра во денарска противвредност на автобуси и товарни 

возила; 

- 100.000 евра во денарска противвредност за други возила; 

- 300.000 евра во денарска противвредност за моторни возила што 

произведуваат опасни материи и 

2) За штета поради уништување или оштетување предмети, без оглед 

на бројот на оштетени лица; 

- 100.000 евра во денарска противвредност на автобуси и товарни 

возила; 

- 50.000 евра во денарска противвредност за други возила; 

- 150.000 евра во денарска противвредност за моторни возила што 

произведуваат опасни материи. 

                         
25 Условите се наоѓаат на задната страна од самата полиса за осигурување од автомобилска одговорност. 
26 „Службен весник на РМ“, бр. 88/2005 

 



135 
 

2. Возачи и патници во моторни возила од последици на несреќен случај, 

а согласно со општите и дополнителни услови за осигурување лица од 

последици на несреќен случај (незгода). 

3. Стакла на моторни возила, освен светла од ризик кршење, по условите 

за комбинирано осигурување моторни возила. 

4. Осигуреникот со потпишување на полисата добива европски извештај 

за сообраќајна незгода, кој е изработен од Европскиот комитет за 

осигурување. 

За точките 2 и 3 да бидат вклучени во полисата за осигурување од 

автомобилска одговорност осигуреникот доброволно избира дали сака да 

изврши доплата за осигурување на тие два ризика или ќе се одлучи за 

основна полиса што го вклучува ризикот под реден број 1 

Табела 16. Цена на АО за автоодговорност на патнички возила во Р. 

Македонија (тарифна група 1) : 

Сила на мотор KW Бруто-

премија 

Кршење стакла 

до 22 3.414,00 1.700,00 

над 22 – 33 4.077,00 1.900,00 

над 33 – 44 4.739,00 2.300,00 

над 44 – 55 5.453,00 2.700,00 

над 55 – 66 6.166,00 3.900,00 

над 66 – 84 7.134,00 4.900,00 

над 84 – 110 8.510,00 5.900,00 

над 110 10.294,00 6.900,00 

А. Доплаќања: 

     1. 30% доплата за такси-возила; 

    2. 100% доплата за осигурување рент-а-кар возила; 

    3. 10% доплата за патнички и комби возила доплата имаат над 5 

седишта (покрај седиштето на возачот); 
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    4. 10% доплата за патнички и комби возила за превоз на товар. 

Б. Попусти: 

      1. 10% од премијата на осигурување за воени инвалиди, цивилни 

инвалиди од војната, трудови инвалиди, кои при купување на патничките 

автомобили, имале повластици во смисла на намален данок со приложена 

писмена документација. 

Табела 17. Цена  на АО за товарни возила во Р. Македонија (тарифна 

група 2) : 

Носивост во тони Бруто-

премија 

Премија за стакла 

до 0,5 6.416,00 - 

над 0,5 – 1 7.073,00 6.700,00 

над 1 – 2 11.186,00 - 

над 2 – 3 12.363,00 9.150,00 

над 3 – 5 13.846,00 - 

над 5 – 7 16.124,00 - 

над 7 – 10 25.200,00 12.200,00 

над 10 – 15 29.445,00 - 

над 15 35.066,00 18.300,00 

          А. Доплаќања: 

     1. 35% доплата за осигурување товарни возила кои повремено или 

постојано служат за превоз на експлозивни материи или течности и гасови 

сместени во посебни садови (контејнери) на товарниот сандак и 

автоцистерни, кои се експлозивни или лесно запаливи или кои ја 

загадуваат околината, за осигурен износ од 300.000 евра; 

   2. 100% доплата за осигурување возила што се издаваат под наем 

без возач на рент-а-кар возила; 

Б. Забелешка: 

    1. Противпожарните возила се осигуруваат по Тарифна група 5 . 
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Табела 18. Цена на АО за автобуси наменети за меѓуградски превоз на 

патници во Р. Македонија (тарифна група 3) : 

Регис. 
места 

Бруто -
премија за 
автобуси 
наменети за 
јавен сообр. и 
туристички 
организации 

Бруто-премија 
за автобуси на 
претпријатија 
што не се 
наменети за ј.п. 

Регис
места 

Бруто-
премија за 
автобуси 
наменети за 
јавен сооб. и 
турис. орг. 

Бруто-премија 
за автобуси на 
претпријатија 
што не се 
наменети за ј.п. 

10 25.587,00 14.070,00 37 31.366,00 17.248,00 

11 25.801,00 14.188,00 38 31.580,00 17.366,00 

12 26.015,00 14.305,00 39 31.794,00 17.484,00 

13 26.229,00 14.423,00 40 32.008,00 17.602,00 

14 26.443,00 14.541,00 41 32.222,00 17.719,00 

15 26.657,00 14.659,00 42 32.436,00 17.837,00 

16 26.871,00 14.779,00 43 32.650,00 17.955,00 

17 27.085,00 14.894,00 44 32.864,00 18.072,00 

18 27.299,00 15.012,00 45 33.078,00 18.190,00 

19 27.513,00 15.130,00 46 33.292,00 18.308,00 

20 27.727,00 15.247,00 47 33.506,00 18.426,00 

21 27.941,00 15.365,00 48 33.720,00 18.543,00 

22 28.156,00 15.483,00 49 33.934,00 18.661,00 

23 28.370,00 15.600,00 50 34.148,00 18.779,00 

24 28.584,00 15.718,00 51 34.362,00 18.896,00 

25 28.798,00 15.836,00 52 34.576,00 19.014,00 

26 29.012,00 15.954,00 53 34.790,00 19.132,00 

27 29.226,00 16.071,00 54 35.005,00 19.250,00 

28 29.440,00 16.189,00 55 35.219,00 19.367,00 

29 29.654,00 16.307,00 56 35.433,00 19.485,00 

30 29.868,00 16.424,00 57 35.647,00 19.603,00 

31 30.082,00 16.542,00 58 35.861,00 19.721,00 

32 30.296,00 16.660,00 59 36.075,00 19.838,00 

33 30.510,00 16.778,00 60 36.289,00 19.956,00 

34 30.724,00 16.895,00 61 36.503,00 20.074,00 
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35 30.938,00 17.013,00 62 36.717,00 20.191,00 

36 31.152,00 17.131,00 63 36.931,00 20.309,00 

        Табела 19. Автобуси за градски и приградски јавен превоз на патници 

Регис.
места 

Бруто-
премија  

Регис. 
места 

Бруто 
премија 

Регис. 
места 

Бруто-
премија 

Регис. 
места 

Бруто- 
премија 

10 17.841,00 40 22.275,0
0 

70 26.708,00 100 31.142,0
0 

11 17.989,00 41 22.422,0
0 

71 26.856,00 101 31.289,0
0 

12 18.137,00 42 22.570,0
0 

72 27.004,00 102 31.437,0
0 

13 18.284,00 43 22.718,0
0 

73 27.151,00 103 31.585,0
0 

14 18.432,00 44 22.866,0
0 

74 27.299,00 104 31.733,0
0 

15 18.580,00 45 23.014,0
0 

75 27.447,00 105 31.881,0
0 

16 18.728,00 46 23.161,0
0 

76 27.595,00 106 32.028,0
0 

17 18.876,00 47 23.309,0
0 

77 27.743,00 107 32.176,0
0 

18 19.023,00 48 23.457,0
0 

78 27.890,00 108 32.324,0
0 

19 19.171,00 49 23.605,0
0 

79 28.038,00 109 32.472,0
0 

20 19.319,00 50 23.752,0
0 

80 28.186,00 110 32.619,0
0 

21 19.467,00 51 23.900,0
0 

81 28.334,00 111 32.767,0
0 

22 19.615,00 52 24.048,0
0 

82 28.482,00 112 32.915,0
0 

23 19.762,00 53 24.196,0
0 

83 28.629,00 113 33.063,0
0 

24 19.910,00 54 24.344,0
0 

84 28.777,00 114 33.211,0
0 

25 20.058,00 55 24.491,0
0 

85 28.925,00 115 33.358,0
0 

26 20.206,00 56 24.639,0
0 

86 29.073,00 116 33.506,0
0 

27 20.353,00 57 27.787,0
0 

87 29.220,00 117 33.654,0
0 

28 20.501,00 58 24.935,0
0 

88 29.368,00 118 33.802,0
0 

29 20.649,00 59 25.083,0
0 

89 29.516,00 119 33.950,0
0 
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30 20.797,00 60 25.230,0
0 

90 29.664,00 120 34.097,0
0 

31 20.945,00 61 25.378,0
0 

91 29.812,00 121 34.245,0
0 

32 21.092,00 62 25.526,0
0 

92 29.959,00 122 34.393,0
0 

33 21.240,00 63 25.674,0
0 

93 30.107,00 123 34.541,0
0 

34 21.388,00 64 25.821,0
0 

94 30.255,00 124 34.688,0
0 

35 21.536,00 65 25.969,0
0 

95 30.403,00 125 34.836,0
0 

36 21.683,00 66 26.117,0
0 

96 30.551,00 126 34.984,0
0 

37 21.831,00 67 26.265,0
0 

97 30.698,00 127 35.132,0
0 

38 21.979,00 68 26.413,0
0 

98 30.846,00 128 35.280,0
0 

39 22.127,00 69 26.560,0
0 

99 30.994,00 129 35.427,0
0 

                   А. Доплаќања: 

         1. 100% доплата за автобуси што се изнајмуваат без возач 

                Б. Забелешка: 

1. Под поимот регистрирани места се подразбираат регистрирани 

седишта  и регистрирани места за стоење, но не и седиштето на возачот; 

         2. Зглобниот автобус претставува целина;  

          3. Како возило наменето за јавен патнички, градски и приградски 

сообрајќај се смета возилото што конструктивно е предвидено за таков 

сообраќај, има регистрирани места за стоење и кое има сообраќаен знак за 

ограничена брзина до 50 км на час.  

         Табела 20. Цена на АО за влечни возила во Р. Македонија (тарифна група 

4) 

Сила на мотор во KW Бруто премија 

до 18 326,00 

над 18 – 25 494,00 

над 25 – 33 657,00 
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над 33 – 44 861,00 

над 44 – 73 1.310,00 

над 73 – 110 2.049,00 

над 110 – 147 2.869,00 

над 147 3.684,00 

А. Доплаќања: 30% доплата за осигурување влечни возила што служат 

за превоз на експлозивни и лесно запаливи материи. 

Б. Забелешка: Приколките што ги влечат влечните возила се    

осигуруваат по Тарифна група 7. 

Табела 21. Цена  на АО за специјални моторни возила во Р. Македонија 

(тарифна група 5) : 

Ред.
број 

Вид возило Бруто-
премија 

1. Погребни автомобили  за погребни поворки 2.630,00 

2. Погребни возила  за сите видови превоз на мртовци 4.240,00 

3. Санитетски возила со легло 3.144,00 

4. Полициски возила со посебна намена и конструкција 2.752,00 

5. Автобуси што се употребуваат за живеење 5.279,00 

6. Возила за кампување 4.688,00 

7. Библиобуси, подвижни шалтери, подвижни киосци, 
возила за превоз на пари 

4.734,00 

8. Противпожарни возила без работен уред 4.092,00 

9. Возила конструирани за забавни паркови со вграден 
уред 

5.983,00 

10. Возила со конструкција за превоз на кошници 4.688,00 

11. Моторни санки 1.310,00 

 

А. Забелешка: 

          1. Санитетски возила без легло што служат за превоз на болни се 

осигуруваат како патнички автомобили, односно како автобуси; 

          2. Возилата на патролна полиција се осигуруваат како патнички 

возила, односно мотоцикли. 

       Табела 22. Цена на АО за моторни возила во Р. Македонија (тарифна 

група 6) : 
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Работна зафатнина на мотор во 

см² 

Бруто премија 

до 50 642,00 

над 50 – 100 1.065,00 

над 100 – 175 1.600,00 

над 175 – 250 2.242,00 

над 250 – 500 3.633,00 

над 500 – 750 5.774,00 

над 750 7.914,00 

 

А. Доплаќања: 

          1. 100% доплата за осигурување мотоцикли што се издаваат под 

наем (рент-а-кар мотоцикли). 

            Б. Попусти: 

          1. 10% од премијата на осигурување за воени инвалиди, цивилни 

инвалиди од војната, трудови инвалиди, кои при купувањето на патничките 

автомобили имале повластици во смисла на намален данок со приложена 

писмена документација. 

   В. Забелешка: 

     1. Премијата од оваа тарифна група важи и за мотоцикли и 

скутери со приколки, односно за приколките не се пресметува посебна 

премија. 

    2. Возилата на три и четири тркала што се регистрираат како 

мотоцикли се осигуруваат по оваа тарифа.     

   Табела 23. Цена на АО за приклучни возила во Р. Македонија (тарифна група 7) 

Носивост во тони Бруто-премија 

до 1 290,00 

над 1 – 3 301,00 

над 3 – 5 316,00 
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над 5 – 10 347,00 

над 10 – 15 387,00 

над 15 – 20 428,00 

над 20 469,00 

                    А. Доплаќања: 

          1. 35% за осигурување товарни приколки или полуприколки, кои 

повремено или постојано служат за превоз на експлозивни материи или 

лесно запаливи течности и гасови сместени во посебни садови 

(контејнери) на товарен сандак, како и за осигурување приколки и 

полуприколки – цистерни, кои повремено или постојано служат за превоз 

на овие материјали; 

 2.  20% за осигурување приколки за превоз на хаварисани и 

неисправни патнички автомобили. 

            Б. Попусти: 

      1. 30% за осигурување приколки на градилишта што служат за 

живеење, работење, сместување алат и сл. 

 2. 40% за осигурување приколки на Црвен крст и слични организации 

што се наменети за сместување во случај на елементарни непогоди 

(земјотреси, поплави). 

 3. 20% за осигурување приколки на две тркала што служат како 

потпирач за превоз на долги предмети, приколки за превоз на чамци и 

мотоцикли за трки, во зависност од нивната максимална носивост. 

 В. Забелешка: 1. Камп-приколки, приколки агрегати, приколки 

компресори и приколки за разни намени на градилишта се осигуруваат 

како приколки до 1 тон носивост. 

Табела 24. Цената за гранично осигурување во Р. Македонија во евра 

(Тарифна група 8) : 

 Вид возило 15 
дена 

30  
дена 

60   
дена 

180  
дена 

365   
дена 

1 Патнички возила 50 70 110 250 350 
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2 Доставни возила до 1 тон 120 210 300 740 1.040 

3 Товарни возила над 1 тон 230 320 520 1.200 1.720 

4 Минибуси до 15 седишта 210 260 400 920 1.290 

5 Автобуси 290 420 660 1.520 2.170 

6 Влечни возила 10 15 20 50 70 

7 Специјални моторни возила 40 50 70 180 250 

8 Мотоцикли, скутери и сл. со 

или без приколки 

50 60 100 220 320 

9 Приклучни возила 10 15 25 40 50 

10 Работни моторни возила 40 60 100 230 330 

          А. Доплаќања: 

          1. 35% доплата за осигурување возила (Ц и Ф) кои повремено или 

постојано служат за превоз на експлозивни и лесно запаливи материи и 

материи што можат да ја загадат човековата околина, сместени во посебни 

садови (контејнери). 

            Б. Забелешка: 

 1. Ова тарифна група се применува за осигурување моторни возила 

на домашни и странски, физички или правни лица, кои се регистрирани во 

странство; 

 2. Премијата за осигурување се пресметува и се наплатува во 

девизи; 

 3. Ова осигурување важи само на територијата на Р. Македонија и 

тоа задолжително треба да се нагласи во полисата за осигурување 

 4. Лесни приколки и камп-приколки не подлежат на осигурување од 

автомобилска одговорност; 

        Табела 25. Цена на АО за раб.  мот. возила во РМ (тарифна група 9) : 

Подгрупа Бруто- 

премија 

Возила со вградени работни уреди конструктивно 
наменети за чистење улици, собирање и превоз на 

3.628,00 
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смет, црпење и однесување на фекалии, чистење 
улична канализација и одржување улични електрични 
канализации 

Противпожарни возила со вградени работни уреди 4.092,00 

Возила конструктивно наменети за геолошки 
истражувања, нафтена индустрија и рударство, 
пронаоѓање вода и сл., освен багери 

3.863,00 

Кино-возила, возила за флуорографирање, возила за 
снимање, возила радиостаници, репортажи РТВ возила, 
возила движечки работилници, возила движечки 
амбуланти, возила подвижни кујни, возила наменети за 
здравствена заштита, возила на Црвениот крст и други 
работни возила со специјална надградба. 

3.404,00 

Комбајни 2.910,00 

Самоодни косилки и самоодни балирачки 2.273,00 

Багери 2.222,00 

Багери на гумени тркала и гасеници 2.222,00 

Возила со вградени уреди конструктивно наменети за 
посипување патишта. Отстранување снег, возила за 
набивање снег, дробилки, моторни и парни валјаци, 
самоодни моторни валјаци 

6.564,00 

Возила за чистење и мазнење на мраз на лизгалиштата 3.287,00 

Автодогалки, мешалки за бетон, пумпи за префрлување 
бетон, возила со уреди за однесување патнички 
автомобили (пајаци), возила за однесување контејнери 
со фекалии и сл., автоагрегати, автодупчалки, 
автокранови, автовибратори, копачи, возила за 
пресадување дрвја, машини за цементирање, за 
дупчење и дигалки самонатоварувачки, скепери, 
уфрлувачи, компактори за гмечење на смет, натоварни 
лопати, натоварни префрлувачи, виљушкари, возила за 
испишување ознаки на коловозот, возила за планирање 
земјиште, булдожери, други работни моторни возила од 
индустријата, градежништвото и комуналната дејност 

5.967,00 

Самоодни моторни пили 2.140,00 

А. Забелешка: 

 1. Патничките возила што служат за сервисна служба се осигуруваат 

по тарифна група 1 (патнички возила). 

Што е зелен картон? Дали е тоа задолжително или доброволно 

осигурување? За секое излегување од Р. Македонија со возило, неопходно 

е за тоа да се обезбеди зелен картон, кој, всушност, претставува 

територијално проширување на полисата за осигурување од 

автоодговорност во сите европски земји, членки на системот зелен картон. 
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Доколку не поседувате зелен картон или му истекла важноста на зелениот 

картон што го поседувате, а веќе се наоѓате надвор од Р. Македонија, 

тогаш потребно ви е да купите гранично осигурување во земјата во која 

престојувате.  

           Табела 26. Цената за зелен картон во Р. Македонија : 

 Вид возило Цена денари / евра 

1 Патнички возила до 66 kw 3.690,00 / 60 

2 Патнички возила над 66 kw 5.536,00 / 90 

3 Влечни возила, специјални возила, 

мотоцикли, приклучни возила и 

работни возила 

5.536,00 / 90 

4 Комбинирани возила 9.656,00 / 157 

5 Товарни возила и автобуси 17.22,00 / 280 

 

Осигурувањето патнички возила – каско е задолжително кога 

возилото е на кредит земен од банка или кога е на лизинг. Банките за да се 

заштитат од ризикот делумно или целосно оштетување на моторното 

возило што не е исплатено од корисникот на кредитот, налагаат каско 

осигурување и вункулација во корист на банката, која го одобрува кредитот. 

Истото е и кога возилото е на лизинг, но во овој случај не е потребно 

винкулација, доволно е само полисата за каско осигурување.  

Во Р. Македонија цената за каско осигурување моторни возила е 

различна во различни компании за осигурување и зависи од набавната 

вредност на возилото (фактурна вредност со вклучен ДДВ). Каското може 

да биде со 100, 200 300, 400 или 500 евра франшиза или без франшиза. 

Тоа значи дека доколку настане штета, корисникот учествува во штетата во 

износ на висината на франшизата, над тој износ штетата се надоместува 

од осигурителната компанија. 

Доколку лицата користат хипотекарни кредити, потребно е 

домаќинско осигурување и винкулација во корист на банката од каде што е 

земен кредитот. Цената на домаќинското осигурување од пожар и природни 
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непогоди се формира врз основа на површина на станот или куќата што е 

предмет за осигурување. Со други осигурувања имот може да се осигурат и 

предметите во домаќинството со 30% од вредноста на објектот,  

одговорност кон трети лица и трошоци за нужно сместување. 

Доколку патувате надвор од границите на Р. Македонија, потребно 

ви е патничко – здравствено осигурување, кое ги покрива трошоците за 

здравствени прегледи и лекувања надвор од границите на Р. Македонија. 

И ова осигурување има вклучено можност за франшиза од 150, 250 и 450 

евра. Постојат и доплаќања за осигурување од спортска незгода, доплата 

за багаж и надомест за загуба на патни документи, доплата за надвор од 

европските земји, доплата за физичка работа и доплата за откажување 

аранжман. Ова осигурување има и попусти за деца до 14 години, за 

средношколци и студенти и фамилијарен попуст. За лица над 65 години 

цената се зголемува 100 %.  

Другите осигурителни производи за неживотно осигурување се 

помалку застапени во Р. Македонија и нивната цена варира во различни 

осигурителни компании. Кога се формира цена за осигурувањето живот, се 

земаат предвид повеќе услови, пред сè, годините на осигуреникот, 

здравствената состојба и дејноста што ја има осигуреникот. Таа е различна 

од различни компании за животно осигурување. 

 

6.2. Начини на продажба на осигурителните 

производи 

Најчесто применувани начини на продажба на осигурителните 

производи е директната продажба. Кај овој начин на продажба 

осигуреникот го купува договорот за осигурување од централата или од 

експозитурите на осигурителната компанија. Зошто во Р. Македонија се 

применува овој начин на продажба? Дали луѓето се доволно едуцирани за 

начините на продажба на осигурените производи? Колку се застапени 

другите начини на продажба? 
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 Застапниците за осигурување се лица што имаат лиценца за 

застапник во осигурување и се вработени во застапништво за осигурување 

на едно осигурително друштво. За стекнување лиценца за застапник во 

осигурување е потребно да се помине соодветна обука и да се полага 

испит за застапник во осигурување. Застапниците склучуваат договор само 

со една осигурителна компанија и продаваат осигурителни производи само 

од неа. Застапниците треба да ги применуваат вештините за продажба, 

добро да ги знаат осигурителните производи и да знаат да дадат одговор 

на секое прашање од потенцијалните купувачи на осигурителни производи. 

За остварената бруто-премија од продадени осигурителни производи, 

застапништвото како правен субјект добива добар процент од друштвото 

за осигурување што го застапува.  

 Брокер за осигурување е лице што е вработено во брокерско 

друштво за осигурување и поседува лиценца за осигурителен брокер. За 

стекнување лиценца за брокер во осигурување е потребно да се помине 

соодветна обука и да се полага испит за брокер во осигурување. 

Осигурителното брокерско друштво има можност да склучува договори за 

продажба на осигурителни производи со сите компании за осигурување. 

Брокерите за осигурување треба да ги применуваат вештините за 

продажба, добро да ги знаат осигурителните производи и да знаат да 

дадат одговор на секое прашање од потенцијалните купувачи на 

осигурителни производи. За остварената бруто-премија од продадени 

осигурителни производи, брокерското друштво за осигурување како правен 

субјект добива добар процент од друштвата за осигурување чии 

осигурителни производи ги продава.  

   

6.3. Видови осигурителни компании 

Во Р. Македонија осигурителните компании се поделени на две 

групи. Првата група ги вклучува оние што вршат осигурување неживот, а 

втората група ги вклучува оние компании што вршат осигурување живот. Во 

првата група се: „Кјуби Македонија“, „Вардар“, „Евроинс“, „Сава табак“, 
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„Винер“, „Еуролинк“, „Инсиг“, „Уника“, „Осигурителна полиса“, „Албсиг“ и 

„Кроација неживот“. Во втората група се: „Кроација живот“ и „Граве 

осигурување“. 

Во 2010 година27 од сите осигурителни компании само „Осигурителна 

полиса“ има капитал од домашни правни и физички лица. „Винер“, 

„Еуролинк“, „Инсиг“, „Уника“, „Албсиг“, „Кроација неживот“ и „Граве“ имаат 

100% капитал на странски правни лица. „Сава табак“, „Евроинс“ и 

„Кроација живот“ имаат мешан капитал од домашни правни и физички лица 

и од странски правни лица. „Вардар“ има капитал на домашни и странски 

правни и физички лица. „Кјуби“, покрај домашни и има странски правни и 

физички лица и државен капитал.   

Доста интересно за осигурениците е реализацијата и наплатата на 

штета за 2010 година28. „Вардар“ има највисока вредност на бруто 

ликвидирани штети од 810.433.000 денари, по неа е „Сава табак “со 

446.297.000 денари, а трета е „Кјуби“ со 444.602.000 денари. Најниска 

вредност на бруто ликвидирани штети има „Кроација неживот“ со 

25.616.000 денари.  Овие податоци се прикажани во Прилог 4 од овој 

магистерски труд. 

 
                                            

 

 

 

 

                         
27

 Извештај за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за период 1.1–31.12.2010 
Агенција за супервизија на осигурување, Р. Македонија 
28
 Извештај за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за период 1.1–31.12.2010 

Агенција за супервизија на осигурување, Р. Македонија 
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СЕДМИ ДЕЛ 

7. Студија на случај имплементација на 

брокерството во деловните субјекти 

во Р. Македонија 

 

„Таканаречениот резултат, всушност, е само начело“29 

 

РАЛФ  ВАЛДО  ЕМЕРСОН 

 

       Секој деловен субјект во денешно време кога постои динамичко 

општество, потребно е да има посебен сектор осигурување, кој ќе се грижи 

за сите прашања што произлегуваат од областа на осигурувањето. Во 

такви услови, менаџерите треба да најдат начин преку подобро 

организирање и планирање да ја постигнат целта без да прибегнат кон 

драстични мерки и тортури врз вработените. 

      Промените настанати во севкупното живеење како последица од 

појавата на новите технологии и информатички системи, неминовно 

доведоа до промени во менаџментот, при што менаџерите даваат насоки 

како поединецот да го најде своето место во структурата на организацијата 

и со своите знаења и вештини на најдобар можен начин да се вклопи во 

севкупниот амбиент.  

      Со појавата на глобализацијата, границите на организацијата 

исчезнуваат и со своето растење и ширење тие ги надминуваат локалните, 

регионалните и националните рамки и стануваат широко распространети 

во целиот свет. Со тоа се зголемува бројот и јачината на ризиците што го 

демнат секој правен субјект.   

      Осигурувањето има голема примена како во животот на човекот, така и 

                         
29 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004 год., стр.153 
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во животниот циклус на правниот субјект. Тоа е лек за последиците од 

лошите одлуки што се носат во деловните субјекти. Со осигурувањето, 

правниот субјект има материјална заштита од идниот неизвесен штетен 

настан. За побрза достапност на осигурителниот производ, друштвата за 

осигурување користат најразлични канали на дистрибуција. Кај нас 

брокерските осигурителни куќи земаат сè поголем дел од осигурителниот 

пазар. До денес се регистрирани 15 осигурителни брокерски куќи. 

      Со цел да се согледа примената на услугите од брокерските куќи за 

осигурување, беше извршено истражување на деловните субјекти во Р. 

Македонија со помош на анкета. Анкетирањето беше спроведено со помош 

на анкета составена од 20 анкетни прашања од отворен и од затворен тип.  

       Во истражувањето беа вклучени 50 македонски компании. Притоа 

изборот на анкетираните деловни субјекти беше случаен, кој овозможи да 

се создаде определена констатација за имплементирањето на 

брокерството за осигурување од страна на деловните субјекти. 

       Компаниите се од различни стопански гранки, поделени според 

националната класификација на дејностите од 2009 година на Државниот 

завод за статистика на Р. Македонија30. 

      Земени се во план дејностите во кои се наоѓаат анкетираните деловни 

субјекти. 

      Според бројот на вработени, правните субјекти се класифицирани во 

четири класи31 и тоа: микро, мали, средни и големи. 

 Врз основа на собраните информации и добиените резултати, 

структурниот распоред на анкетираните македонски деловни субјекти е 

прикажан во табела 27 според дејноста, а во табела 28 според бројот на 

вработени. Оттука може да се заклучи дека најголем број од деловните 

субјекти се со дејност трговија на големо или трговија на мало, додека 

според бројот на вработени, може да се види дека најголемиот број од 

анкетираните деловни субјекти има 1-9 вработени, 54% од анкетираните 

                         
30 www.stat.gov.mk 
31 www.stat.gov.mk 
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деловни субјекти се со микро големина. Тоа се должи на фактот што 

македонските деловни субјекти како компании во земја во транзиција сè 

уште се развиваат. 

Дејност Број на деловни 
субјекти 

I Рударство и вадење камен 0 

II Преработувачка индустрија 12 

III Снабдување со вода и струја, отстранување отпадни води, 
управување со отпад и дејности за санација на околината 

1 

IV  Трговија на големо и трговија на мало 18 

V Градежништво 21 

VI Земјоделство, шумарство и рибарство 1 

VII Објекти за сместување и услужни дејности со храна 2 

VIII Информации и комуникации 4 

IX Услужни дејности 10 

Вкупно 50 

Табела 27.    Структура на деловните субјекти според дејноста 

 

Број на вработени Број на деловни 
субјекти 

Процентуален износ на 
деловните субјекти 

1 – 9 27 54% 

10 – 49 14 28% 

50 – 249 8 16% 

повеќе од 250 1 2% 

Вкупно 50 100% 

Табела 28.     Структура на деловните субјекти според бројот на вработени 

 

 Првото прашање се однесува на примената на осигурителните 

производи. На прашањето „Дали склучувате договори за осигурување“, 

сите анкетирани компании одговориле потврдно, а тоа се должи на фактот 

од неопходноста за негово користење во современите услови на работење, 

затоа што осигурувањето е често користен производ од страна на 

деловните субјекти. За да се намали ризикот во работењето, деловните 
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субјекти се одлучуваат за набавка на осигурителни производи, кои 

вклучуваат поголем дел од ризиците присутни во нивниот животен век на 

постоење. 

 На второто прашање од анкетниот лист „Какви полиси купувате (што 

осигурувате)“, добивме различни одговори. Во најголем број анкетирани 

деловни субјекти е присутна самоодговорноста, осигурувањето имот и 

колективното здравствено осигурување на вработените. Други 

применувани осигурителни производи од страна на деловните субјекти се: 

здравствено патничко осигурување, осигурување машини од кршење, каско 

осигурување моторни возила, осигурување од општа одговорност од 

дејност на лица, осигурување залиха, осигурување од кражба, менаџерско 

осигурување, транспортно осигурување, осигурување од прекин при 

работа. Гледаме дека постои голема палета на производи од 

осигурителната дејност, а кој деловен субјект какви осигурителни 

производи користи, зависи од ризиците што се присутни при нејзиниот 

животен век, капиталот со кој располага, дејноста, искуството од присуство 

на ризици во претходниот период и слично.  

 На третото прашање, 94%, или 47 од анкетираните деловни субјекти 

одговориле дека знаат кои ризици се вклучени во осигурителните 

производи што ги купуваат. Другите 6%, или 3 анкетирани деловни субјекти 

одговориле  дека не ги знаат ризиците што се вклучени во осигурителните 

производи што ги купуваат. Која е причината за тоа? Дали самите компании 

немаат доволно време да посветат на осигурувањето и на ризиците што ги 

покриваат самите договори за осигурување или не се обратиле на 

вистинско лице што ќе им го објасни тоа. 

          Графикон 15.Обработка на одговорите на третото прашање од анкетниот 

лист 

DA

NE
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 Четвртото прашање се однесува на тоа дали лицата што ги 

продаваат осигурителните производи имаат доволно време да ви посветат 

за објаснување на ризиците што ги опфаќаат осигурителните производи 

што ги продаваат. 19 од анкетираните деловни субјекти одговориле 

негативно, а тоа се 38% од анкетираните деловни субјекти. Другите 31 

анкетиран деловен субјект одговориле потврдно. Поголем процент 62% се 

добро услужени од лицата од што ги купиле полисите за осигурување. Која 

е причината за необјаснувањето на ризиците? Дали лицата се доволно 

обучени и стручни или не? Тоа се прашања што се решаваат доколку 

успешно функционира Агенцијата за супервизија на осигурување, која го 

контролира функционирањето на осигурителниот сектор.  

 Натаму во анкетниот лист следува прашањето „Дали знаете кои се 

вашите права и обврски, а кои се правата и обврските на друштвата за 

осигурување?“ 37 од анкетираните деловни субјекти одговориле потврдно 

со целосна сигурност, а тоа е 74% од анкетираните. Од другите 13 

анкетирани деловни субјекти, дел одговориле дека не ги знаат, а дел дека 

делумно ги познаваат – но не во целост. На самиот договор за осигурување 

е потребно да ги има испечатено правата и обврските и на друштвата за 

осигурување на осигурениците. Доколку не стојат во самиот договор за 

осигурување, тие треба да се испечатат во дополнителен дел како услови, 

кој е составен дел на договорот за осигурување.  

 Шестото прашање укажува на посветеноста на продавачите на 

осигурителни производи кон осигурениците. Од одговорите се гледа дека 

44 од анкетираните деловни субјекти одговориле позитивно, тоа е 88% од 

анкетираните, а другите 12% одговориле негативно. Ова укажува на 

податокот дека лицата што работат во осигурителниот сектор се доволно 

обучени за работата што ја работат. Една од причините е задолжителното 

поседување лиценца за брокер или застапник за осигурување.  

 Следното прашање посочува на рангирање во примената на 

осигурителните производи во зависност од друштвата за осигурување. 5 од 

анкетираните одговориле дека користат услуги од „Кјуби“, исто толку и од 



154 
 

„Вардар“ и „Осигурителна полиса“. Другите ги спомнуваат „Евроинс“, 

„Винер“, „Сава табак“ и „Кроација“. Само еден од анкетираните деловни 

субјекти одговорил дека осигурителното друштво го избира по консултација 

со брокерското друштво со кое соработува. 

 На наредното прашање „Дали сте задоволни од услугите на 

друштвата за осигурување, ако НЕ, која е причината за тоа?“ 45 од 

анкетираните деловни субјекти одговориле дека се задоволни од услугите 

што им ги даваат избраните осигурителни друштва. Другите 10% од 

анкетираните деловни субјекти не се задоволни. Како причини ги 

наведуваат следниве: 

- Недоволна информираност на клиентот пред изготвувањето на 

полисите за сето она што треба да биде вклучено во нив како можен 

ризик за тоа да може да се осигури; 

- Со тешкотија се наплатуваат настанатите штети, а со тоа и 

остварувањето на правата на осигуреникот; 

- Не се користи можноста за давање директни заеми (кредити) од веќе 

собраните средства на осигурителните друштва; 

- Недоволна обученост на вработените во осигурителниот сектор; 

- Помала сума на исплата на штета од реалната. 

Деветтото прашање покажува колку од анкетираните деловни субјекти 

го истражуваат пазарот со пресметување на потрошеното време и 

средства. 45 од анкетираните деловни субјекти не вршеле истражување на 

пазарот, нивните агенти или брокери за осигурување им посветувале 

доволно внимание. Другите 10% од анкетираните или 5 деловни субјекти 

вршат истражувања на пазарот. 

 Следното прашање се однесува на незадоволноста од условите што 

ги дава избраното друштво за осигурување и дали би ги замениле 

деловните субјекти за други друштва за осигурување. На ова прашање  се 

добиени различни одговори. Најмногубројни се одговорите што посочуваат 

незадоволство од услугите на избраните друштва за осигурување, па се 

обидуваат да соработуваат со друго друштво за осигурување. Има и такви 
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што не ја менуваат, но не коментираат зошто не ја менуваат. Некои 

додаваат дека најпрво ќе им укажат за типот на незадоволството и доколку 

потоа не се коригираат, го менуваат. 

 На прашањето „Дали кога ви се случил осигурен настан (штета), 

осигурителното друштво ви ја исплатило осигурената сума во 

предвидениот временски период?“ Поголем дел од анкетираните деловни 

субјекти одговориле дека немале штетен настан. Некои успевале да 

наплатат со компензација. Има и такви што се задоволни од едно 

осигурително друштво и го фалат, а други го критикуваат. Некои наведуваат 

дека поднесувале тужби за неисплатена штета. Некогаш се добивало 

одговор дека настанатата штета не била предмет на осигурување. 

 Следното прашање „Имате ли слушнато за поимот брокер во 

осигурување и дали знаете што значи тоа“, 13 од анкетираните деловни 

субјекти одговориле дека не знаат што значи поимот брокер во 

осигурувањето. Тоа е околу ¼ од анкетираните деловни субјекти, или 26%. 

Другите одговориле потврдно, а има и такви што даваат дефиниција за тој 

поим. 

 Тринаесеттото прашање се однесува на познавањето на услугите 

што ги даваат брокерите во осигурувањето, како и предностите што ги нуди 

можноста да се користи брокер во осигурување. 20 од анкетираните 

деловни субјекти негативно одговориле на ова прашање. Тоа е 40% од 

анкетираните. Другите одговориле позитивно без да ги наведуваат 

предностите, со исклучок на 5 деловни субјекти, кои одговориле дека 

предноста е во заштеда на време и средства при донесување на одлуката 

за избор на друштво за осигурување. Осигурителниот брокер врши анализа 

на ризикот, дава предлог за соодветно осигурување на осигуреникот, дава 

помош при договарање и сл.  

Следното прашање бара од анкетираните деловни субјекти да наведат 

кои брокерски друштва за осигурување ги знаат во Р. Македонија. 32 од 

анкетираните деловни субјекти одговориле негативно или ги изедначиле со 

поимот осигурително друштво со наведување на нивните имиња. 5 од 
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анкетираните одговориле дека имаат слушнато за „Еуромак брокер“ и 

„Мобилити брокер“, 4 од анкетираните за „Ин брокер“, 3 од анкетираните за 

„Седа брокер“ и „Виасс брокер“, а другите по еден од анкетираните 

одговорот го дале за „Легра брокер“, „Наше осигурување“, „Делта плус 

брокер“, ВФП, „Еуроекспертс брокер“. 

 На следното прашање „Дали знаете дека брокерот посредува во 

ваше име“, анкетираните деловни субјекти одговориле со ДА или НЕ. 15 од 

анкетираните,  или 30% одговориле негативно, а другите 70% одговориле 

позитивно.  

          Графикон 16.Обработка на одговорите на 15  прашање од анкетниот лист 

DA

NE

 

 

Во наредното прашање веќе се дадени некои од активностите на 

брокерите во осигурувањето. Анкетираните деловни субјекти треба да 

потврдат доколку мислат дека тоа е така или да негираат доколку не се 

согласуваат со наведеното. 19 од анкетираните одговориле негативно, а 31 

од анкетираните деловни субјекти одговориле позитивно дека знаат за 

можноста брокерот да им собере понуди од повеќе осигурителни друштва.  

На прашањето од каде ги наплаќаат услугите брокерите за 

осигурување, 22 од анкетираните деловни субјекти одговориле со точно 

заокружување од осигурителното друштво, а другите 28 анкетирани 

деловни субјекти одговориле неточно со заокружување од Вас. 

 

          Графикон 17.Обработка на одговорите на 17-тото прашање од анкетниот 
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лист 

Od ostelot

od Vas

  

Следното прашање укажува на соработката со некое брокерско 

друштво за осигурување. Само 9 од анкетираните деловни субјекти 

соработуваат со брокерски друштва за осигурување („Мобилити брокер“, 

„Еуромак брокер“, „Ин брокер“, „КМК брокер“, „Виасс брокер“, „Легра 

брокер“, ВФП), другите 41 не соработуваат со брокери за осигурување. 

На прашањето „Дали некогаш ви се понудила можност да ја платите 

цената на полисата со вашите производи?“ Само 11 од анкетираните 

деловни субјекти одговориле позитивно, а другите 39 негативно.  

          Графикон 18. Обработка на одговорите на 19-тото прашање од анкетниот 

лист 

DA

NE

 

 Последното прашање „Дали ви се допаѓа оваа идеја и дали би ја 

применувале“, се надоврзува на претходното. 8 од анкетираните деловни 

субјекти одговориле со НЕ, а другите 42 анкетирани одговориле со ДА. Ова 

е добар начин на купување со продавање, т.н. компензација во исто време 

се ослободуваш од своите производи, а за нив добиваш нови потребни 

осигурителни производи. 
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                                                                                                                    Прилог 1  

АНКЕТЕН   ЛИСТ 
Правно лице: 

Дејност: 

Број на вработени: 

 

1. Дали склучувате договори за осигурување? 

                                                   ДА      НЕ  

 

2. Какви полиси купувате (што осигурувате)? 

 

 

 

 

 

3. Дали знаете кои ризици се вклучени во полисата што сте ја купиле? 

                                 ДА      НЕ 

 

4. Дали оние што ви ја продале полисата ви посветиле доволно време за да 

ви објаснат кои ризици ги опфаќа полисата што ви ја продале? 

                                            ДА      НЕ 

  

5. Дали знаете кои се вашите права и обврски, а кои се правата и обврските 

на друштвото за осигурување? 

 

 

 

 

 

6. Дали на вашите поставени прашања лицата што работат во одделот за 

продажба во осигурување ви дале конкретни одговори? 

ДА      НЕ 
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7. Дали преферирате некоја од осигурителните друштва и зошто? 

 

 

 

8. Дали сте задоволни од нивните услуги, ако НЕ, која е причината за тоа? 

 

 

 

 

 

9. Доколку вршите истражување на пазарот барајќи го најдоброто 

осигурително друштво, сте пресметале ли колку време и средства сте 

потрошиле? 

 

 

 

 

 

10.  Ако не сте задоволни од услугите на вашата осигурителна , дали и натаму 

ѝ останувате верен потрошувач и ѝ укажувате на вашите барања или, пак, 

ја менувате и истражувате која друга е подобра? 

 

 

11.  Дали кога ви се има случено осигурен настан (штета), осигурителното 

друштво ви ја исплаќа осигурителната сума во предвидениот временски 

период (ваш коментар за овој случај)? 

 

 

 

 

 

12. Имате ли слушнато за поимот брокер во осигурување и дали знаете што 

значи тој? 
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13. Дали ги знаете услугите што ги даваат брокерите во осигурување, како и 

предностите што ги нуди можноста да се користи брокер во осигурување? 

 

 

 

14.  Дали познавате некое осигурително брокерско друштво во Република  

Македонија и кое е тоа? 

 

 

 

 

15.  Дали знаете дека брокерот посредува во ваше име? 

ДА      НЕ 

 

16.  Дали знаете дека брокерот во осигурување може да ви собере понуди од 

повеќе или доколку сакате од сите осигурителни друштва за ризикот од кој 

сакате да се осигурете и да ви даде мислење, кој избор би бил 

најповолен? 

ДА      НЕ 

 

17.  Што мислите за услугите што ги нудат осигурителните брокерски друштва, 

од каде ги наплаќаат? 

         1.  од вас                              2. од осигурителните друштва 

 

18.  Дали имате соработувано со брокерска осигурителна компанија, доколку 

ДА, која е таа? 

 

 

 

19.  Дали некогаш ви се понудила можност да ја уплатите цената на полисата 

со вашите производи? 

ДА      НЕ 

 

20.  Дали ви се допаѓа оваа идеја и дали би ја применувале? 

 

ДА      НЕ 

Табела 29. Име и седиште на анкетираните деловни субјекти        Прилог 2                                                           
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Р. бр. Име на деловниот субјект Седиште на 
деловниот субјект 

1. Вулфи нет Б ДООЕЛ Скопје 

2. Евро ансер ДООЕЛ  Скопје 

3. Геосонда ДОО Скопје 

4. Бред центар  Скопје 

5. Лаура козметик комерц ДОО Скопје 

6. Делта Терм Скопје 

7. Комора на извршители на Р. Македонија Скопје 

8. Бокијани  ДООЕЛ Скопје 

9. ПЗУ  Интермед  АРТ Скопје 

10. Еурогума ДОО Скопје 

11. Еуроимпекс ДОО  Скопје 

12. Кумал Скопје 

13. Тк Јук Скопје 

14. Мастер консалтинг Скопје 

15. Атлантик Комерц Скопје 

16. Вурт Македонија ДООЕЛ Скопје 

17. Апеис  Скопје 

18. Јело - Метал Скопје 

19. Агенција за регулирање на железниот сектор Скопје 

20. Бебе слинг ДООЕЛ Скопје 

21. АТА Металотехника ДОО Скопје 

22. Рехау ДООЕЛ Скопје 

23. Раде Кончар – Сервис и поправка на електрични производи  Скопје 

24. Електро софт Скопје 

25. ЈМБ Скопје 

26. Оффис плус ДООЕЛ Скопје 

27. ДПУСВ Џовани – Тим ДООЕЛ Скопје 

28. ДТУТУ Спа Делчо и Горан  Скопје 

29. Липром ДООЕЛ Скопје 

30. Флекница 2000 Скопје 

31. Гео мрежа ДОО Скопје 
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32. Обелиск Карп ДООЕЛ Скопје 

33. Бенелукс тунинг  Скопје 

34. Дема белла ДОО Прилеп 

35. Тирекс ДОО Прилеп 

36. Лариса пинк ДООЕЛ Прилеп 

37. Магнум спорт ДООЕЛ Прилеп 

38. Млекара АД Битола 

39. Симпекс ДОО Битола 

40. Мегасофт плус ДООЕЛ Битола 

41. Инфоселл ДОО Велес 

42. ТДПУ Леуко - турс Куманово 

43. МБ-ИНЦ ДОО Куманово 

44. Мај плеус Охрид 

45. Тимст ДООЕЛ Струга 

46. Модна конфекција Единство Тетово 

47. Випро ДООЕЛ Гевгелија 

48. Домус протект ДООЕЛ Свети Николе 

49. ДПТУ Етрад ДООЕЛ Неготино 

50. Фарма Агрипро  Валандово 
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Прилог 3 
1. Дејност на компанијата ___________________________________________________ 
Руд.      Прераб.       Снабд.     Тргов.   Градеж.    Земјод.   Објект.   Инфор.  Усл.   Вкупно 
  0             12                1               18           2               1             2              4        10          50    
  0%          26%             2%           36%        4%            2%          4%          8%       20%    100% 
 
2.Број на вработени                                                 _________________________________ 
          1-9                            10 – 49                       50 – 249                    над 250         _Вкупно 
           27                                14                       _        8    _______________1_________50     
           54%                             28%                             16%                              2%              100%  
 
1. Дали склучувате договори за осигурување?                                                                         
                   Да                                               НЕ                                                  Вкупно              
                   50                                                0                                                         50                 
                 100%                                             0%                                                  100%                
 
3. Дали знаете кои ризици се вклучени во полисата што сте ја купиле?                                
                   ДА                                                 НЕ                                                  Вкупно            
                    47                                                  3                                                        50               
                    94%                                               6%                                                    100%          
 
4. Дали оние што ви ја продале полисата ви посветиле доволно време за да ви објаснат 
кои ризици ги опфаќа полисата што ви ја продале?                                                                  
                    Да                                                    НЕ                                                   Вкупно       
                    31                                                     19                                                        50          
                   62%     ______________________  38%                                                    100%     
 
 6. Дали на вашите поставени прашања лицата што работат во одделот за продажба во 
осигурување ви дале конкретни одговори?                                                                                 
                    ДА                                                     НЕ                                                   Вкупно     
                    44                                                        6                                                        50        
                    88%                                                    12%                                                  100%    
 

15. Дали знаете дека брокерот посредува во ваше име?                                                        

                     ДА                                                    НЕ                                                    Вкупно     

                     35                                                      15                                                         50      

                     70%                                                   30%                                                    100%   

 

16. Дали знаете дека брокерот во осигурување може да ви собере понуди од повеќе 

или доколку сакате од сите осигурителни друштва за ризикот од кој сакате да се 

осигурете и да ви даде мислење, кој избор би бил најповолен?_____________________ 

                       ДА                                                 НЕ                                                      Вкупно   

                       31                                                   19                                                         50       

                       62%                                                38%                                                      100%   
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17. Што мислите за услугите што ги нудат осигурителните брокерски друштва, од каде 

ги наплаќаат?                                                                                                                       

                     од вас                              од осигурителните друштва                          Вкупно     

                       28                                                  22                                                          50       

                       54%                                               44%                                                      100%    

 

19. Дали некогаш ви се понудила можност да ја уплатите цената на полисата со вашите 

производи?                                                                                                                                     

                        ДА                                                      НЕ                                             Вкупно       

                         11                                                      39                                                  50           

                         22%                                                   78%                                             100%      

 

20. Дали ви се допаѓа оваа идеја и дали би ја применувале?                                        

                          ДА                                                      НЕ                                               Вкупно          

                           42                                                       8                                                     50       

                           84%                                                   16%                                               100%  
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„Животот не бара од нас да бидеме најдобри, 
туку само да го дадеме најдоброто од себе“32 

 
ХОРАС  ЏЕКСОН  БРАУН 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

Начинот и моментот на самопотврда е најслаткиот и единствениот 

реален. Осигурителниот пазар кај нас е толкав колку што ние како еснаф 

успеваме да го креираме, едуцираме, негуваме. Тоа се реалните услови со 

кои се соочуваат осигурителните друштва и нема простор за „плачење“. 

Луѓето го препознаваат брендот на компанијата којашто сметаат дека е 

најдобра. На тој начин се стекнува нивната доверба.  

Осигурителните друштва мора постојано да работат на услугите што 

им ги нудат на клиентите во чекор со стандардите за осигурување. Тие 

треба да работат со прецизноста и професионалноста, која постојано се 

развива и се надградува, ефикасноста, која е ориентирана на динамичното 

секојдневје на клиентот, флексибилност, која нуди одговор на сите потреби 

на клиентот и конечно искрено почитување и деловна посветеност, која е 

негувана од страна на осигурителите и која претставува основа да се 

исполнат сите претходно наведени деловни принципи. Суштествено во 

центарот на сиве овие процеси се луѓето и на крајот на денот резултатите 

на друштвата за осигурување не се ништо друго освен производ на 

посветеноста на вработените. 

Синоним за квалитетно осигурување е сигурноста, безбедноста, 

чесноста, знаењето и стабилноста. Филозофијата во осигурувањето е 

навидум едноставна, но тешка за остварување. Да се постави рационален 

пристап кон пласманите на средствата, фокус кон реалните приходи и да 

не се креираат виртуелни промени. 

Трансфер на знаења, корпоративните стандарди и пристапот до 

европската регулатива, тоа е бенефиција за сите. За успешно 

спроведување на мисијата на друштвата за осигурување е потребен тим 

                         
32 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004год., стр.73 
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составен од професионалци во струката, кои се кадарни да ги изнесат сите 

усогласувања на деловните принципи со оние на партнерите и од млади 

луѓе што се носители на динамиката што ја бара новото време и што имаат 

капацитет и желба за напредок и достапни ресурси да успеат во тоа. 

Флексибилни се во понудите и оставаат простор клиентот да учествува во 

нивното креирање. Постои голема мрежа на филијали блиску до секој дом.  

На нашиот осигурителен пазар се застапени речиси сите 

осигурителни производи коишто ги има на светскиот осигурителен пазар, 

но колку ги купуваат осигурениците? - тоа е друго прашање на кое влијаат 

многу фактори. Дали нискиот животен стандард има поголемо влијание или 

малата информираност на потенцијалните осигуреници за ризиците 

коишто ги покриваат осигурителните производи. Дали постои слаба 

развиеност на дистрибутивните канали за продажба на осигурителни 

производи? Сето тоа се прашања што имаат различни одговори.  

Со спроведувањето на истражувањето со помош на анкетен лист, се 

гледа дека луѓето најчесто купуваат задолжителен осигурителен производ, 

автомобилска одговорност и доколку решат да патуваат, зелена карта и 

патничко здравствено осигурување. Другите осигурителни производи ги 

забораваат или воопшто немаат слушнато за нив. И извештаите од 

Агенцијата за супервизија на осигурување го потврдуваат истото.  

Каде е примената на брокерските услуги за осигурување и зошто 

многу мал број деловни субјекти користат услуги од брокерски друштва за 

осигурување? Зошто брокерите не применат начин и средства што ќе 

овозможат доближување до деловните субјекти, целосно посветување и 

информирање на деловните субјекти за осигурителните производи коишто 

ги продаваат? Со ова тие ќе си овозможат зголемена продажба, со 

зголемената продажба се овозможува зголемен профит со зголемување на 

бруто-премијата од продажба. На овој начин се зголемува и примената на 

осигурителните производи од страна на правните и физичките лица. 

За крај, важно е да се применуваат барем некои од следниве 

полисни совети: 
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- Не лажи го својот иден осигуреник, понуди му ги најповолните комбинации. 
 

- Биди чесен: на идниот осигуреник објасни му ги реалните предности и неповолности 
на сите можни варијанти од осигурувањето што го нудиш. 
 

- Ако немаш доволно знаење и сигурност во себе за полезноста од осигурувањето - 
како и што ќе разговараш со твојот иден осигуреник? 
 

- Не биди препотентен, особено зашто знаеш дека секогаш има подобри! 
 

- Не импровизирај! Ако нешто не знаеш, подобро речи „не знам“! 
 

- Одбегнувај разговори на расна, национална, политичка и верска тема! 
 

- Не напаѓај ја конкуренцијата! Таа честопати е подобра од нас! 
 

- Мисли! 
 

- Еднаш изгубениот углед - многу тешко се враќа! 
 

- Запомни: секој осигуреник е ист, без разлика колкава премија моментално плаќа! 
 

- Ако можеш да ја прифатиш аксиомата „осигуреникот е секогаш во право“ - 
секогаш ќе минуваш подобро. 
 

- Не мора раскошно, но биди чисто, уредно и пристојно облечен... 
 

- Не задоцнувај на договорениот состанок. 
 

- Биди коректен спрема колегите. 
 

- Ако те избркаат низ врата - не мораш да се вратиш преку прозорец, но врати се 
уште еднаш, двапати - на врата! 

 
„Понекогаш светлината блеснува на најневеројатни места,  

треба само да гледате во вистинската насока“33 
 

ЏЕРИ  ГАРСИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         
33 Чери Картер Скот - Ако животот е игра, овие се правилата, Скопје, 2004 год., стр.108 
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