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АБСТРАКТ 

Поимот осигурување (assurance, insurance) претставува начин на обезбедување 
парични средства по пат на здружување на средствата. Осигурувањето 
претставува колективно формирање на парични средства за осигурување по пат 
на здружување на средствата водејќи се според начелата на заемност и 
солидарност. 

Тоа има за цел, по пат на користење на 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 организирано  
обновување на економските добра, кои би се изгубиле под дејство на непогоди. 
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ВОВЕД 

Во животот, во опкружувањето во кое живееме, самите околности каде се 
случува секојдневниот живот на човекот, на луѓето, на самите нас, се соочуваме 
со голем број на ризици кои се неконтролирани или контролирани и сосема 
случајно или неслучајно имаат влијание врз нашиот живот било во индиректна 
или во дикретна форма, при што предизвикуваат последици кои секако во 
поголемиот дел се негативни, за кои што и самите луѓе, самите ние пројавуваме 
загриженост. Самите тие ризици кои што се појавуваат во секојдневниот живот 
на човекот, во секојдневното работење на компаниите и претпријатијата, 
предизвикуваат кај луѓето, кај комапнииите, кај претпријатијата, потреба од 
некаков вид на заштита, потреба од отстранување или ублажување на 
негативните последици од ризиците со кои што се соочуваме во секојдневието. 
Таквиот пристап кон секојдневието и соочувањето со опасноста од големиот број 
на ризици, кои што се присутни во секојдневието ги доведува луѓето, компаниите 
и претпријатијата кои се стремат кон некаков вид на заштита – да се стремат кон 
применување и практизирање на теоријата за Осигурување во секојдневниот 
живот и секојдневното работење.  

 Примената на осигурувањето придонесува и дава висок степен на заштита од 
финансиски аспект, ги отстранува или намалува влијанијата од ризиците кои што 
произлегуваат од секојдневието. Таа сигурност од која имаме потреба ја даваат 
компаниите коишто нудат - продаваат осигурителни производи - компаниите за 
осигурување.  

Во денешниот свет постои голема двоумица кога се работи за донесување на 
одлука за тоа дали да се склучи или да не се склучи договор за осигурување, за 
тоа кои ризици се опфатени (колкава е веројатноста и кои ризици се најприсутни) 
со тој договор за осигурување којшто би требало да го склучат идните 
осигуреници - било да се тоа правни или физички лица, кои сѐ бенефиции ги 
добиваат од тој договор за осигурување, а исто така и за исплатливоста на 
договорот за осигурување, трошоците направени при склучување на истиот. 

Во денешно време, во време кога целата активност e сведена на остварување на 
профит и оградување од загуба на секој можен начин, единствен начин за успех е 
подобра понуда од конкуренцијата во секој поглед.  

Осигурувањето претставува економска институција, која има функција да ги 
надоместува штетите што можат да му се случат на осигурениот и можат да 
бидат предизвикани од елементарни непогоди и разни други штетни дејства, 
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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. 

 

 Цел и предмет на истражување 

Поимот осигурување (assurance, insurance) претставува начин на обезбедување 
парични средства по пат на здружување на средствата. Осигурувањето, според 
Проф. Д-р Тихомир Јовановски „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 организиција за 
обновување на економските добра, кои би се изгубиле под дејство на стихии. 

Како основна цел на ова истражување е потребата од детален опис на секој 
елемент од осигурувањето, како нова гранка за корисниците кои не се во целост 
запознати со сите предности кои ги добиваат од компаниите за осигурување. 
Изучувањето, дефинирањето, на користењето на најзначајниот фактор на 
денешницата за секој еден бизнис па така и за осигурувањето во секој процес – 
времето, неговата употреба и користење во процесот на обработка на штети и 
позитивните и негативните страни со негова употреба, односно злоупотреба. 
Процесот на ликвидација на штета не е врв на науката, но претставува и е 
значаен дел од работата на осигурителот, кој пак процес, ако е управуван и 
воден според правилата кои се пропишани и дефинирани, може да биде многу 
лесен и ефективен не само за осигурителот, туку и за осигурениот кој ја дава 
довербата на осигурителот со склучувањето на договорот за осигурување. 
Предноста од надополнување на штетата која настанала од било која причина е 
битен елемент кај осигурениците и нивната конкретна потреба од различните 
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видови на осигурување како и самите надоместоци кои се добиваат за направена 
штета. 

Најбитниот елемент во целокупното изражување на овај магистерски труд 
дефинира: Kолкаво е времето на целокупнот процес од направената штета до 
ликвидацијата на штетата? 

Првата тема од магистерскиот труд дефинира: Што е поим за штети, и истата се 
состои од четири делови секој со посебно значење, образложение и дефиниција. 
Во првиот дел детално се обработени: Што е поимот за штета? Кои се поделбите 
и видовите на штета? Кои се различните толкувања на штетите од аспект на 
законската регулатива? Како се врши толкувањето на штета од аспект на 
осигурување? Како е поделена штетата? Што претставува материјална и 
нематериајлна штета? Што е стварна штета, а што изгубена и непосредна штета? 

Вториот дел од магистерскиот труд е носител на прикажувањето на процесот за 
решавање на штета којшто се состои од 14 делови. Во вториот дел е детално 
обработено: Што преставува значењето, проценката и ликвидацијата за 
направената штета? Кои се принципите и условите за пријавување на штета? 
Што претставува процесот на евиденција? Како се врши формирањето на 
предмет? Што претставува резервација на штета, извид и проценка на штета? 
Која е постапката за подготовката за ликвидација на штета? Како се добива 
интерна оценка и ликвидација како и конторола на штетата во рокот на 
ликвидација? Како се врши постапката за повторна контрола на ликвидација? 
Како се врши целокупната постапка за поднесување на приговор? Што 
претставува основен регрес? Што е штета по основ на осигурување и 
реосигурување? Која е постапката за исплата од кулантност - настанати 
неисплатени, настанати не пријавени штети? 

Третата тема од магистеркиот труд се состои од четири делови. Во првиот дел е 
обработена: Определбата на дефиниција и поим за менаџмент и осигурување! 
Како се врши организација и обработка на задачи за штета и осигурување? Како 
е дефинирано потребното време и начинот за проценка на штета со поголем 
осврт кон постапката за ликвидација и временскиот рок на изминување? Како се 
врши менаџирање на времето за настаната штета со подетална обработка на 
организацијата, стуктурата и менаџментот на штета и осигурување? Како се 
обработени менаџерските функции во однос на времето како значаен фактор во 
процесот на направената штета во кое е обратено поголемо внимание за 
поставување на цел во процесот на направената штета и донесување на одлуки 
во процесот на направена штета? 
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Четвртата тема од магистерскиот труд е обработка и ликвидација на штета во 
земјоделието. Оваа тема е поделена на два дела и тоа обработка и ликвидација на 
штета во растителното производство кај одделни посеви и плодови како и 
обработка и ликвидација на штета кај одделни животни.  

Во петтата тема е дефиниран целокупниот процес на осигурување од 
направената штета до ликвидацијата и исплата на истата во случајот на Евроинс 
Осигурување А.Д. Оваа тема се состои од 9 елементи кои се обработени и 
детално објаснети. Како се врши евиденција на податоци за настанатата штета и 
отварање на предмет? Која е постапката од настанокот на штета, извид и 
првичната процена. Како се врши утврдување на причините и условите под кои е 
настаната штетата? Како се дефинира обработката на постапката за креирање на 
комисиски записник за проценка на штета? Како се врши анализата за првичната 
одлука по записник како предлог за ликвидација? Како се врши обработката и 
дефинирањето на начинот на приговорот за одобрената сума во комисискиот 
записник од страна на оштетениот? Која е постапката за неприфаќање на 
приговорот од Компанијата за осигурување и пристапување кон судска постапка 
по иницијатива на оштетениот? Која е постапката за судска одлука и разврска за 
истата и колкаво е времетрањето на целокупната постапка за направената штета 
до ликвидацијата со правосилна пресуда? 

 

 Хипотеза на истражување 

Во изработката на овај магистерски труд се искористени следните методи и 
техники на истражување: 

- Основни аналитички и синтетички методи  

▪ анализа;  
▪ синтеза; 
▪ апстракција,; 
▪ конкретизација; 
▪ специјализација; 
▪ генерализација; 
▪ дедукција; 
▪ индукција. 

- Општо научни методи: 

▪ хипотетичкодедуктивна метода;  
▪ статистичка метода;  
▪ компаративна метода  
▪ метода на моделирање. 
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Со прибирање и обработка на податоците, како и со презентирање на добиените 
резултати од овој магистерски труд, ќе биде застапен принципот на чесност, 
коректност и етичност. 

Исто така, овој труд може да го поттикне интересот за понатамошни и нови 
истражувачки активности во оваа и во други области, а и самиот може да биде 
искористен за сродни истражувања во иднина. 

 

 Очекувани резултати 

Со изработка на овај магистерски труд се очекуваат позитивни резултати кои ќе 
го потврдат и истакнат значењето на времето како круцијален фактор на самите 
комапании за осигурување и нивните предлог осигурувања. 

Самите компании потребно е да посветат повеќе внимание на рекламниот дел 
акцентиран на времето, во однос на решавањето на споровите, односно трошење 
на време за решавање на некој предмет или проблем. Брзото решавање и 
минималното трошење и користење на времето е бесплатно промовирање на 
компанија која е сериозна и нуди квалитет. Се врши промоција на начинот и 
видовите на осигурување и организцација на презентациите со цел клиентите да 
се запознаат со сите предности кои ги добива осигурениот доколку има било 
каков тип на осигурување и временскиот период кој би бил потребен за 
решавање на осигурениот случај. 
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I ГЛАВА - ПОИМ ЗА ШТЕТИ 

1. Штета, поим, поделби и видови на штети 

Во различни моменти од животот се случуваат настани во кои настануваат 
штети, без разлика дали истите се свесно или несвесно креирани. При 
настанатата штета на било кој начин, имено планирана или непланирана штета 
постојат предности и пропусти за самото дејствие. Секоја активност на човекот 
намерно или ненамернo може да предизвика штета на било кој начин. Штетата 
може да биде настаната како пропуст на луѓе, штета во државата, општествените 
организации, асоцијации, стопански субјекти, кои можат да произлезат од 
најопасните нешта, од животни и растенија до природни феномени, како и 
намерното делување на луѓето во однос на штетата. 

Самиот поим штета може да се дефинира на различни начини и од различни 
аспекти. Поимот штета може да се појави во повеќе области и тоа филозофија, 
економија, политика, право, осигурување и сл. 

Штетата во правна смисла покрива само повреди на правно признати интереси1.. 
Во правната теорија, штетата е обично дефиниранa како повреда предизвикана 
од некоја субјективна основа или интерес. Штета е причинско-последичен 
елемент кој може да се случи при повреда на правно признат интерес или при 
повреда на личниот интегритет, кога тоа не ги исполнува обврските што се 
должат, или кога не се исполнети обврските на време, и доверителот е оштетен. 

Поимна определба на штета во нашиот ЗОО наоѓаме во чл. 142 според кој: 
„Штета е намалувањето на нечиј имот (обична штета) и спречувањето на негово 
зголемување (испуштена корист), како и повреда на личните права 
(нематеријална штета)“. Според одредбите на овој член од Законот, 
дефиницијата за штета во себе ја содржи од една страна материјалната штета, а 
од друга страна нематеријалната штета како два основни вида на штета. 

Надвор од материјална и нематеријална штета, во правната теорија се зборува и 
за други видови на штета определени според различни критериуми (сегашна и 
идна штета, предвидлива и непредвидлива штета, директна и индиректна и сл.)2. 

Лицето врз кое е направена штета има право на надомест во однос на 
направeната штета. Самиот надомест е делумно точен во однос на направената 
штета. Постојат различни видови на штети како и различни видови на 

                                                 
1  M. KALOĐERA, “NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE – rasprava iz komparativnog prava”, monografija, 
Zagreb, 1941., стр. 14 
2  Кирил Чавдар и Кимо Чавдар, Коментар на Законот за облигациони односи, Скопје, 2008, стр. 281- 282 
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надоместок во однос на направената штета. Надоместокот на штетата може да 
биде во компензација, во однос на висината на штетата или може да биде 
материјална изразена во парична вредност. 

Концептот и дефинирањето на загубата на направената штета од страна на 
оштетениот и одговорниот за направената штета, како и видот, висината на 
штетата ја дефинира надлежен орган за тоа или се споделува со судот на кој се 
дефинираат сите потребни податоци за истата направена штета. Поради 
големиот број на видови на штети постојат различни организациски системи за 
обесштетување и надомест на направената штета. 

 

2. Толкување на штета од аспект на законска регулатива 

Законската регулатива од областа на осигурувањето е опфатена во неколку 
најважни закони од законодавството на Република Македонија, и тоа:  

1. Законот за супервизија на осигурување – ЗСО пречистен текст, Закон за 
измена и дополнување на Законот за супервизија на осигурување, Одлука на 
Уставен суд бр. 202/2011, Одлука на Уставен суд бр. 130/203 

2. Законот за задолжително осигурување во сообраќајот – ЗЗО4 

3. Законот за облигационите односи - ЗОО5 

4. Законот за трговските друштва – ЗТД6 

Основни законски одредби за осигурувањето  

Правните лица и физичките лица кои вршат дејност и граѓаните во Република 
Македонија, се осигуруваат во друштвата за осигурување основани согласно со 
Законот за супервизија на осигурувањето. Друштво за осигурување се основа 
како акционерско друштво со седиште во Република Македонија под условите 
утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето и со Законот за трговските 
друштва.  

                                                 
3  Службен весник на Република Македонија бр. 88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/2011 и 135/2011) 
4  Службен весник на Република Македонија бр. 18/2001, 04/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009 и 
123/2013), Службен весник на Република Македонија бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010 
5  Службен весник на Република Македонија бр. 30/2012, Службен весник на Република Македонија бр. 
188/2013 
6  Службен весник на Република Македонија бр. 188/2013, Службен весник на Република Македонија бр. 
45/2012 
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Името „друштво за осигурување“ или изведени зборови од зборовите „друштво 
за осигурување“ не можат да влезат во називот на трговско друштво или друго 
правно лице кое не ги исполнува условите за да биде друштво за осигурување и 
истото не може како такво да биде запишано во трговскиот регистар. Друштвото 
за осигурување може да врши само работи на осигурување и/или реосигурување. 
Друштвото за осигурување може да врши работи на осигурување во една или 
повеќе класи на осигурување, во рамки на една од групите на осигурување:  

➢ неживотно осигурување,  

➢ осигурување на живот. 

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен 
капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на 
осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи7.  

Друштвото за осигурување е должно да работи на начин кој ќе овозможи во 
секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да 
ги покрива сите свои обврски - солвентност. 

 

3. Толкување на штета од аспект на осигурување  

Неповолна промена на сопственоста или личноста предизвикана од нечие 
работење или од некоe случување. Секоја промена може да биде имотна или 
неимотна. Имотната штета настанува со повреда на имотните интереси на 
оштетениот, а додека неповолната промената на личноста со повреда на имотот 
или здравствено, физички. Имотната штета се појавува како стварна штета 
(намалување на вредноста на постоечката сопственост) и како изгубена добивка 
(исто така изостанато зголемување на сопственоста кое инаку, по редовно 
одвивање на работите сигурно би настанало)8. 

Двете категории на штета можат, но и не мораат да бидат предизвикани од иста 
ситуација или случај. Штетата може да биде непосредна (директна) и посредна 
(индиректна). Разграничување на овие категории, како и прашањето за надомест 
на посредна штета, не е решено со прописите, а во теоријата мислењата за тоа 
многу се разликуваат. Под непосредна штета често се подразбира штета која е 
настаната како последица на штетни ситуации, а под влијание на онаа штета која 
се случила одма како последица на првата непосредна штета. Се разликуваат 

                                                 
7  Проф. Д-р Владимир Јовановиќ – Priračnik o osiguranju, Закон за задолжително осигурување во 
сообраќајот („Службен весник на РМ“ бр. 88/05, и 70/06)  
8  Проф. Д-р Тихомир Јовановски - Економика на осигурувањето, Скопје 2005 год 
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постоечка, идна и евентуална штета, спрема тоа дали штетата веќе настанала, 
дали е извесно дека ќе настане, односно дали за тоа има прилика. Во 
стопанското право се разликуваат апстрактни или конкретни штети, поради 
начинот на нивното пресметување. Разликувањето на предвидени и 
непредвидени штети релевантно е во некои земји кога се работи за договорена 
штета9. 

Странките вообичаенно со договор се обврзуваат на меѓусебен надомест на 
штета во случај кога надоместот треба да следи после повреда на некоја 
договорена обврска, а ако таа е предвидена со законски прописи, со самата 
штета настапува обврската за надомест на штета. Што се однесува до 
граѓанскоправни одговорности за штета, таа треба да се разликува од кривична 
одговорност. Поединците и организациите се заштитуваат од одредени штети на 
осигурување кај институциите за осигурување10. 

Основна цел на постоењето на осигурување е надомест на штета. Во 
осигурувањето разликуваме: 

✓ Материјална и нематеријална штета; 
✓ Надомест за повреди или смрт на личност, оштетување или губење на 

предмети, надомест на интерес; 
✓ Штети со кои се надоместуваат настанатите губитоци (активно 

осигурување) и штети со кои настанува можно зголемување на обврските 
(пасивно осигурување); 

✓ Конкретни штети со кои се надоместува стварно оштетен имот и 
апстрактни штети кај осигурување на → договорена сума; 

✓ Посредни и непосредни штети; 
✓ Штети предизвикани од лица и штети предизвикани од предмети или 

случувања. На имот штетата настанува кога осигуран предмет е оштетен 
или уништен поради настанување на осигураниот случај. Обврска на 
компанијата за осигурување за исплата на штета утврдена е со договорот 
за осигурување или законските прописи. Штетата, компанијата за 
осигурување ја исплаќа по сознанието (пријавата) дека настанала штетата 
и врз основа на веродостојна документација со која се утврдува висината 
на обврската на друштвото за осигурување11. 

                                                 
9  Димитров Д. Прирачник за книговодство - работен според Меѓународните сметководствени стандарди 
идомашната сметководствен практика - Финансиски консалтинг Скопје, Договор на Националното биро 
за осигурување - Скопје, 2004 
10  2001 Natural Renovation & Insurance Pepaiz Estimator,2000, Paperback , Bisys Educational Services, Life 
and Health Insurance License Exam Cram - Mixed media product, 2004, Other, 
11  A Guide to Health Insurance Billig by Marie A.Moisio – 2006, Other, Mixed media product  
 Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005, An Estate 
Planer's Guide to Life Insurance by Lois A. Mezzullo, 2000, Paperback  
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Штети настанати од осигурување, штети настанати како последица на ризици 
исклучени од осигурувањето. За штети исклучени од осигурување зборуваме 
кога одредена категорија на штета е покриена со осигурувањето, но е исклучена 
од осигурување ако настанала како последица во законот или договорот за 
предвидени ризици. На пример: при осигурување на бродови покриен е ризик од 
пожари, но ако причина за пожарот е торпедирање на бродот, таа штета е 
исклучена од осигурувањето бидејќи е воен ризик исклучен од осигурување. 
Штетите кои се исклучени од осигурувањето треба да се разликуваат од штетите 
кои се предизвикани од неосигурани ризици или штети кои воопшто не се 
осигурани. Слично на тоа, штети исклучени од осигурувања треба да се 
разликуваат од штети кои осигурувањето не ги покрива, дури ни кога се како 
последица на осигурен ризик. На пример: финансиски штети, губење на пазар и 
други последични штети12. Штети исклучени од осигурување можат да бидат: 

✓ Пропишани 

✓ Договорени13 

Штети исклучени од осигурвање према Поморски закон меѓусебно се 
разликуваат спрема тоа дали можат да се осигураат со посебни договори или не. 
Штети настанати посредно или непосредно заради намерно дејствување на 
осигурениот неможат да се осигураат ни со точно одредени одредби. Друга 
група сочинуваат оние штети кои се исклучени од осигурување кои можат 
посебно да се осигураат14. 

Во таа група спаѓаат штети настанати посредно или непосредно заради: крајно 
невнимание на осигурениот; намерна постапка или крајно невнимание на лицето 
за чии постапки, кон самиот закон одговара осигурениот; настанување на воени 
и политички ризици. Штети настанти заради недостатоци или природни својства 
на стоката, штети настанати посредно или непосредно заради недостатоци или 
неспособност на бродот за пловидба ако осигурениот за нив знаел. 

 

                                                                                                                                                         
 Ben G. Boldwin, The New Life Insurance Investment Advisior-Hardcover, Revised,1994 
12  Упатство за водење евиденција и начин на исплата на средства од Гарантниот, 2001 Natural Renovation 
& Insurance Pepaiz Estimator2000, Paperback A Guide to Health Insurance Billig by Marie A.Moisio 2006, 
Other, Mixed media product 
13  Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005, An Estate 
Planer's Guide to Life Insurance by Lois A. Mezzullo, 2000, Paperback  
14  Bisys Educational Services, Life and Health Insurance License Exam Cram - Mixed media product, 2004, 
Other 
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4. Поделба и систематизација на штета  

Поимна определба на штета во нашиот ЗОО наоѓаме во чл. 142 според кој: 
„Штета е намалувањето на нечиј имот (обична штета) и спречувањето на негово 
зголемување (испуштена корист), како и повреда на личните права 
(нематеријална штета)15. 

Поимот – штета или загуба е одредиште кое секој, од раѓањето па до смртта, 
може да го врзи за илјада моменти од својот живот. Штета се јавува во животот 
на секој човек, било тој да е свесен или не. Секој од нас, може да дојде во 
ситуација да на друг му нанеси штета, со или без своја волја, или штета да му 
биде нанесена него. До настанок на штета може да дојде и со правење или без 
правење16. 

Секоја човечка работа, може за последица да има и настанок на штета. Штета 
може да настане, со или без влијание на луѓе, држави, општествени организации, 
здруженија, стопански субјекти, таа може да настане од опасни работи, од 
животни и растенија и од природни појави, како и со намерно дејство на луѓе во 
смисла на тероризам. Оној кој претрпел штета има право на обесштетување. 
Зависно од видот на штетата, неможе секогаш да се постигне потполно и 
праведно обесштетување, но може на оштетениот да му се пружи барем делумна 
сатисфакција за претрпена штета. Како што се штетите разновидни така и 
обесштетувањата се разновидни. Обесштетувањето може да биде натурално, во 
паричен еквивалент и/или низ разни видови на морална и други видови 
сатисфакција17. 

Оштетениот и причинителот (субјект кој е одговорен за надомест на штета), за 
видот и висината на надоместот на штета можат да се договорат, да направат 
порамнување или одлуката за тоа да ја препуштат на суд или на друг надлежен 
орган. Поради големиот број на можности да дојде до настанок на штета се 
развиле и се развиваат, најразновидни организациони системи за спречување на 
настанок на штета и за обесштетување на оштетениот18. 

Во современиот свет најголем број на сите постапки пред судовите, се однесува 
на утврдување на видот и висината на штета и исходот на адекватно 
обесштетување. Во САД, висината на исплатени парични износи на име 

                                                 
15  Проф. Д-р Јовановски Т. Економика на осигурување - Скопје, 2005 
16  Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005 
17  Национално биро за осигурување - Кодекс на однесување на друштвата за осигурување - Скопје, 2004  
 2001 Natural Renovation & Insurance Pepaiz Estimator, 2000, Paperback 
18  A Guide to Health Insurance Billig by Marie A.Moisi, 2006, Other, Mixed media product  
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надомест на штета, секоја година го преминува износот на остварен профит на 
најголемите стопански гиганти, како што е Микрософт19. 

Во развиените земји, потрошувачките друштва, постапките за надмест на штета 
и износите на обесштетувања, како и причините поради кои се бара 
обесштетување, често се на ивица на абсурд. Заштита од настанок и последица 
на штета и остварување надомест и наплата на истата, станале еден од 
најдобрите бизниси. Постои низа на стопански друштва (друштва за 
осигурување, фирми за обезбедување, фирми за застапување во постапка на 
остварување и наплата на штета) кои остваруваат огромни профити, а се во 
врска со работи кои се поврзани со штети и нивен надомест20. 

После напуштање на социјалистичкиот концепт на државни и општествени 
имоти како најдоминантни, и со преминот на Република Македонија на пазарни 
услови на работење и на овие простори, сѐ повеќе внимание се посветува на 
праведно вреднување на видот и висината на оштетувањето. Таквата промена, 
резултира со сѐ пореални и поправедни проценки на обесштетување, така што и 
кај нас судовите во последно време пресудуваат сѐ поголеми парични износи 
како компензација за претрпена штета. И пред нашите судови, сѐ е поголем 
бројот на тужбени барања за надомест на штета, сѐ поголем е бројот на отштетни 
побарувања, а со самото тоа целокупното друштво и сите субјекти во него, го 
подигнуваат нивото на одговорност во секојдневното работење. За жал во 
Македонија неефикасното судство и ниското ниво на општ стандард, сѐ уште не 
овозможуваат на оштетениот да издејствува ефикасно и адекватно 
обесштетување, но веруваме дека и тоа во догледно време, ќе мора во двата дела 
значајно и брзо да се приближи кон праксата на развиените замји во светот, а 
посебно земјите од Европска Унија21. 

Со остри санкции на сите субјекти кои нанесуваат штета, се постигнува 
постојано зајакнување на свеста и одговорноста, кон сите врсти на интереси на 
другите субјекти, а со самото тоа се зголемува и нивото на општа и поединечна 
сигурност. Од наведените причини, општествено е оправдано и корисно, да секој 
субјект кој нанесува штета, да биде обврзан истата да ја надомести во 
потполност и со тоа превентивно, колку што е можно, да се предодреди 
настанувањето на идната штета, заради неодговорно постапување. 

                                                 
19  Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005 
20  Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005 
21  Закон за облигационите односи, Сл. Весник на Р. М. бр. 18/01, 04/02, 05/03, 84/08, 81/09 и 161/ 09, во 
понатамошниот текст ЗОО. 
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Според одредбите на Законот, дефиницијата за штета во себе ја содржи од една 
страна материјалната штета, а од друга страна нематеријалната штета како два 
основни вида на штета.  

Според различните критериуми штетите се делат на: 

➢ Материјална штета  
➢ Нематеријална штета 
 Стварна штета 
 Изгубена штета 
 Посредна штета 
 Непосредна штета 

Материјална и нематеријална штета – материјална штета настанува на 
имотни (материјални) ствари; нематеријална штета настанува на неимотни 
ствари (живот, здравје, физички и психички интегритет, чест, слобода, углед)22.  

Стварна штета и неостварена добивка – стварна штета претставува 
намалување на постоечкиот имот. Во стварна штета спаѓаат сите неповолност 
кои се направени врз база на било кое дејствие. Неостварена добивка 
претставува спречување на зголемување на имотот23. 

Непосредна и посредна штета – непосредна штета е директна последица на 
штетно работење. Како пример за непосредна штета е штетата која е направена 
при сообраќајна незгода, додека посредна штета е индиректна последица на 
штетно работење, е познато - времето кога ќе се случи но се очекува во блиска 
иднина24. 

Позитивен и негативен интерес – позитивен интерес (штета поради 
неисполнување) е штета која настанува поради неисполнување на договорени 
обврски; негативен интерес е штета која одредено лице ја трпи затоа што 
оправдано верувало дека ќе склучи одреден договор со одредено лице или пак 
затоа што оправдано верувало дека договорот кој е веќе склучен е веќе валиден25. 

Конкретна и апстрактна штета – конкретна штета е онаа штета чие постоење е 
навистина докажано и износот конкретно е утврден; апстрактна штета е онаа 
штета чие постоење и износ немораат да се докажуваат бидејќи се претпоставува 
нејзиното постоење, а износот на надомест на штета се проценува на основа на 
однапред пропишани општи критериуми26. 

                                                 
22  Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007  
23  Property and Casualty Insurance - Paperback, 2004 
24  The III Insurance Fact Book 2008 - Paperback, 2008 
25  Vroman W. , Topics in Unemployment Insurance Financing - Paperback, 1998 
26  Vroman W. , Topics in Unemployment Insurance Financing - Paperback, 1998 
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Предвидлива и непредвидлива штета – предвидлива штета е онаа штета која 
можела да се предвиди во време на склучување на договорот. Предвидувањето 
во времето на случување на штета може да биде претходно искуство или точни 
информации. Како пример за предвидлива штета е опожарување на соседни 
стрништа од страна на сопственикот. Непредвидлива штета е онаа штета која не 
можела да се предвиди за време на склучување на договорот. 

Постоечка, идна и евентуална штета – постоечка штета е онаа штета која е 
веќе настаната и чии последици се веќе настанати; идна штета е онаа штета која 
во иднина сигурно ќе настапи – може да се манифестира како продолжеток на 
штетата која веќе се трпи или како штета која допрва треба да настапи после што 
е преземено штетното работење; евентуална штета е онаа штета за која постои 
можност дека ќе настапи во иднина, откако штетното работење е настанато27. 

Освен за материјална и нематеријална штета, во правната теорија се зборува и за 
други видови на штета определени според различни критериуми (сегашна и идна 
штета, предвидлива и непредвидлива штета директна и индиректна и сл.). 
Материјалната и нематеријалната штета - штета се случува на имотот 
(материјалната) на стоки; нематеријална штета се случува на стоки кои не се 
сопственост (живот, здравјето, физичкиот и менталниот интегритет, честа, 
слободата, угледот). Стварната штета и изгубена добивка - вистинските штети ги 
претставуваат постојните оштетувања на сопственост. Како важен елемент е да 
се спречи зголемувањето на средствата за изгубената добивка. Директна и 
индиректна штета - е посебна штета со директна последица на штетни акти, 
додека индиректна штета - индиректна последица на штетни акти28. 

Позитивен и негативен интерес - позитивен интерес (штета поради 
неусогласеност) е штета поради неисполнување на договорните обврски. 
Одредено лице страда поради негативен интерес бидејќи тоа е разумно да се 
верува дека ќе се склучи одреден договор со одредено лице. Конкретни и 
апстрактни тврди - специфични штети, чие постоење навистина е докажано и 
износот точно определено; апстрактна штета, штета чие постоење и износот 
треба да се докаже, бидејќи се претпоставува неговото постоење, а штетите се 
проценуваат врз основа на општите критериуми утврдени однапред. 
Предвидливи и непредвидливи штети - тоа е штета која може да се предвиди за 

                                                 
27 За видовите на штета според правната теорија Гале Галев и Јадранка Дабовиќ Анастасовска, 
Облигационо право, Скопје, 2008 
28  Коментар на Законот за облигациони односи, Скопје 2008, Закон за облигационите односи, Сл. Весник 
на Р. М. бр. 18/01, 04/02, 05/03, 84/08, 81/09 и 161/ 09, во понатамошниот текст ЗОО. 
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време на склучувањето на договорот и непредвидлива штета е штетата во која се 
појавува проблем за предвидување на шетата која може да се случи29. 

Повеќето современи закони не содржат дефиниција за штета. Тоа е случајот и во 
нашето право, каде само се даваат смерови и се набројуваат основните врсти на 
штета. Наспроти тоа, Германското и Австриското право штетата ја дефинираат: 
како негативна разлика меѓу износот на имотот кој го има оштетениот и износот 
на имотот кој би го имал оштетениот, доколку тој имот не би бил намален со 
штетата или секое оштетување настанато поради мешање во правото или во 
правно заштитените интереси. Оваа дефиниција на штета е покомплексна, 
бидејќи во себе содржи и поим за нематеријална штета. 

Обврска за надомест на штета претставува да таа штета правно биде призната, 
било со позитивни законски прописи, или од пракса на судовите, за да може 
оштетеното лице да си ја наплати штетата од одговорното лице30. 

Штетата се дели во однос на: материјална и нематеријална, на стварна и идна. 
Секој облик на штета има свои видови, под категории, но и карактеристики: 
вистинитост, променливост и трајност. Тие поединечни штети варираат од 
случај до случај, но секогаш се условени од признавањето на штетата во 
правниот систем. Нашиот Закон за облигациони односи само во еден дел ги 
обработува некои видови на правно признати штети, додека останатите облици 
настанати низ судската пракса и по углед на модерна страна на законодавството. 
Заради тоа, овде, прво, ќе се обработат само оние видови на штета, кои се како 
последица на сообраќајни несреќи, но и оние врсти на штети кои се доминантни 
во отштетните побарувања на оштетените лица. 

 

1.Материјална Штета 

Под имотна или материјална штета треба да се подразбира штета која се состои 
во оштетување на некое имотно добро, имотно право, или на некој имотен 
интерес. Таа обично се нарекува и економска, парична, со цел да се укаже на 
нејзиниот економски карактер. Материјалната штета се остварува на два начини: 
проста или стварна штета и идна штета или неостварена корист31. 

Класичен пример за стварна штета е оштетување на возило. Кај оштетеното лице 
доаѓа до намалување на економската вредност на возилото и до намалување на 

                                                 
29  За видовите на штета според правната теорија Гале Галев и Јадранка Дабовиќ Анастасовска, 
Облигационо право, Скопје, 2008 
30  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
31  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
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имотот во текот на поправката или замената на тоа возило. Идна штета во врска 
со возило се состои во неможност возилото да се користи и оштетеното лице 
заради ангажирање на друго возило има парични издатоци, кои по редовен пат 
на работите не би ги имал доколку не би дошло до оштетување на возилото. Или 
пак, оштетеното лице заради немање на возило неможе да оствари редовен 
приход или очекувана добивка која е условена со користење на возилото. 
Типичен пример е таксист, кој поради оштетување и времето потрошено за 
поправка на возилото не е во можност да оствари редовен приход. Освен што 
нема редовен и очекуван приход, како вид на идна штета, оштетеното лице трпи 
и стварна штета, во вид на плаќање на данок, разни давачки, за сето време на 
некористење на возилото32. 

Различни се облиците на материјална штета и тие по правило многу не се 
разликуваат во правните системи. Цел на европското законодавство е 
унификација на императивните норми кои ги регулира институт за надомест на 
штета. 

Нашето право вложува напори да ги стигне Европските соседи, често без успех, 
а оправдување бараме во економската заостанатост, безпарицата и 
сиромаштијата. За тоа, што и колку по основа на надомест на материјална штета 
може да побаруваат лица кои учествувале во сообраќајната несреќа и нивните 
членови од фамилијата33. 

Повредите на лицата во сообраќајните незгоди, поделба на претрпените штети 
на материјални и нематеријални, како и износите за надомест кои по овие основи 
можат да се побараат регулирани се во Уредба за материјална штета на лица34.  

Уредбата регулира: 
● Што се смета материјална, а што нематеријална штета (зависно од тежината 

на телесната повреда, степенот на нарушување на здравје, нивото на губење на 
работна способност); 
● Кругот на лица со право на надомест;  
● Максимален износ на надомест за душевна болка после смрт или тежок 

инвалидитет на некое лице. 

Некое лице за да има право на побарување на паричен надомест од лице кое е 
одговорно за штетата претрпена во сообраќајна незгода, потребно е да постои 
повреда на телесен интегритет35. Под овој поим се подразбира: 
                                                 
32  Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005  
33  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
34  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид,2006 
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● Згмечување на делови на телото; 
● Оштетувања или губење на поедини делови на телото; 
● Трајно нарушено здравје и/или; 
● Смрт на лицето. 

Штетата се побарува договорно или парнично од компанија за осигурување која 
на лицето кое ја направило несреќата му издала полиса/договор за осигурување 
од одговорност за потреби на моторното визоло. Надоместот може да се 
побарува и од тоа лице директно, исто така договорно или парнично, односно 
судски. Ако полисата гласи на правно лице, надоместот се побарува од тоа 
правно лице или од лицето кое го управувало возилото36. 

Ако виновникот за штетата е непознато или неосигурано возило, надомест врши 
Гарантен фонд на Здружени осигурители. Право на надомест имаат сите 
оштетени лица, освен оние кои се исклучени се возачот виновник, сопственикот 
на возило кое ја направило штетата (само за штети на работи – на тоа возило), 
како и лицето кое е патник во возилото со знаење дека возилото е противправно 
одземено. Од правото на надомест на штета исклучени се и оние кои се 
оштетени во текот на занимавање со авто-мото спорт, воени операции, 
тероризам, нуклеарна физика37. 

Тие опфаќаат стварно настанати трошоци кои се во врска со сообраќајната 
несреќа, а групирани и дефинирани се спрема следното38: 

 Трошоци на лечење и рехабилитација настанати во здравствени 
установи (вклучувајќи и приватни здравствени установи), на име применета 
медицинска терапија, лекови и медицински средства. Се надоместуваат на 
основа на сметките од здравствените установи, со приложен извод за пружените 
услуги и спрема докумнтацијата која ја води и ја издава здравствената установа. 
Се уважуваат сите нужни и неопходни трошоци во склад со стандардите на 
медицинската струка и компанијата за осигурување која штетата ја надоместува 
по основа на полиса/договор на задолжително осигурување, (која осигурува 
одговорност на лицето кое е одговорно за штетата)39. 

                                                                                                                                                         
35  Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005 
36  Проф.Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005, Проф. Д-р Милошевиќ Б. – 
Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
37  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
38  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
39  Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005  
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 Заработка изгубена за време на привремена спреченост за работење: се 
надоместува разлика помеѓу редовна заработка и онаа која на лицето му е 
надоместена за време на траењето на привремената спреченост за работење 
(разлика помеѓу редовна заработка и надомест на заработка за време на 
боледување); 

 Заработка изгубена поради трајно, делумно или потполно губење на 
работна способност: ако губењето на работна способност е трајно и делумно, се 
надоместува разлика помеѓу поранешната зарботка и просечна заработка во 
неговото работење во месецот на настанување на повредата и заработката после 
повредувањето и просечната заработка на даденото работење првиот месец на 
продолжување на работата на повредениот; ако губењето на работна способност 
е трајно и потполно се надоместува разлика помеѓу поранешната заработка и 
просечна заработка во неговото работење во месецот на настанување на 
повредата и просечната заработка во даденото работење; надоместот се утврдува 
во вид на месечна парична рента. Изгубено издржување: лицето кое имало право 
на издржување од погинатото лице се надоместува месечна парична рента во 
висина не поголема од онаа која тоа лице би ја добивало од починатиот; 

 Трошоци за погреб: спрема пресметките и просечните цени, опфаќа 
трошоци на превоз на покојникот, набавка на погребна опрема, облека за 
покојникот, како и за ожалостените кои имаат право на надомест за душевна 
болка40; 

 Трошоци на туѓа нега и помош поради задоволување на основни 
биолошки потреби, доколку самостојно неможе да ги задоволи поради 
добиените повреди и онеспособеност; висина на овие трошоци се утврдува 
спрема просечната заработка на ангажираниот медицински персонал со стручна 
спрема, а се исплаќаат во висина на месечна парична рента41. 

За разлика од нематеријални штети, материјалните штети не се ограничени со 
ништо друго, освен со својот реален износ кој се докажува со валидни сметки и 
со секакви други релевантни документи. Од друга страна, колкав износ на 
материјална штета ќе надомести осигурувањето на одговорното лице, а колку тој 
сам е пропишано со сумите за осигурување во Законот за обавезни осигурувања 
во сообраќајот. 

Материјална штета се надоместува со42: 

                                                 
40  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
41  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
42  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
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▪ Воспоставување на поранешна состојба каква што била пред штетата 

▪ Надомест во пари – која ќе се досуди во следните случаи: 

- Ако утврдување на поранешната состојба не е можно (на пример: 
уништена е индивидуална одредена работа); 

- Ако е можно делумно утврдување на поранешната состојба, а во 
останатиот дел се досудува паричен надомест; 

- Ако утврдувањето на поранешната состојба е поврзано со несразмерни 
трошоци; 

- Ако осудениот исклучиво бара досудување надомест во пари. 

▪ Надомест во пари се досудува во висина потребна за воспоставување на 
состојба која постоела пред настанување на штетата. Висината на тој надомест 
се одредува по цените во време на донесување на судската одлука. 

▪ Оштетениот има право на затезни камати од денот на донесување на 
судската одлука па до исплата на надоместот, доколку оштетениот сам ја 
отстранил штетата (со поправка) од денот кога го имал трошокот за поправка. 

▪ Надомест може да се однесува на обична штета и на избегната добивка. 

▪ Надомест може да се даде во помал обем од стварната штета (може да се 
намали)43: 

 Ако штетата не е направена намерно или крајно невнимателно – а 
оштетувачот: 

  Ако има поделени одговорности, исто така ако за настанокот на штетата 
допринел оштетениот (на пример: пешак ги крши сообраќајните прописи и со 
тоа ја зголемува можноста да биде повреден во сообраќајната несреќа). 

▪ Правило е штетата да се исплатува одеднаш. 

▪ Меѓутоа, во поедини ситуации во случај на смрт, телесна повреда или 
оштетување на здравјето надомест може да се одреди во облик на рента 
(доживотно или на одредено време). 

▪ Овде се има во предвид штетата која ќе се манифестира во иднина, па така и 
ќе се надоместува. 

▪ Овој вид на штета се манифестира како44: 

                                                 
43  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
44  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
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Изгубено издржување или помагање – кое се одредува на лицето на кое 
погинатиот член од фамилијата го издржувал а на терет на причинителот во 
облик на рента; 

- Губење на заработка – која како надомест се досудува на оштетеното лице 
кое претрпело повреда поради што има намалена работна способност, а како 
последица на тоа и губење или намалување на заработка која порано ја 
остварувал. На оштетениот во овај случај му припаѓа право на разлика помеѓу 
заработката која ја остварувал порано и заработката која ја остварува после 
претрпената повреда. Разликата се досудува во облик на рента; 

- Рента може да се досуди и ако оштетениот има неподмирени трошоци за 
лекување; 

- Рента се дава како надомест за појачана исхрана, за во тој период да се 
воспостави нормална состојба; 

- Aко некој за одредено време е неспособен за извршување на потреби за 
одржување на лична хигиена, па за тоа мора да ангажира друга личност, му 
припаѓа право на надомест за тие трошоци; 

- Можно е да се досуди надомест поради неможност за напредување во 
работата (инвалидитет). 

▪ Висина на досудена рента може да се менува зависно од променетите 
околности (на пример: голема разлика помеѓу работните места). Секогаш се 
поставува барање и судот донесува одлука45. 

▪ На барање на оштетениот и ситуацијата кога по правило се досудува 
надомест во облик на рента, може да се досуди паричен надомест во еден износ 
ако тоа го бараат посебни околности. Висината на тој надомест ја утврдува 
вештак46. 
 
 

2.Нематеријална штета 

Нашиот Закон за облигациони односи како што е кажано не дефинира поим 
нематеријална штета, туку само укажува на нејзините правно признати облици. 
Правниот субјект покрај материјалниот имот кој претставува услов за негова 
биолошка егзистенција има и друг морален имот кој се разликува од првиот и 

                                                 
45  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
46  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
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може да биде имот баш заради тоа што се тоа својства карактеристични за 
живеење, работење, мислење, радост, тага, создавање итн.47. 

Овој вид на штета по правило ги погодува неимотните добра: живот, интегритет, 
здравје, лична слобода, способност за работа, право на среќа во животот, чест, 
углед, достоинство, куќен мир, трајност на информации, морално авторско право 
и слобода на мисли. 

За жал овој вид на надомест на штета, со своите појавни облици, наместо да се 
развива, како по висина и вид, под притисок на компаниите за осигурување 
добива минимална димензија во сегашната судска пракса. По правило три или 
повеќе пати е помала, одколку во соседните земји на поранешна Југославија. 
Меѓутоа борбата сѐ уште трае, па се надеваме дека со правен пристап, надеж и 
укажување на грешките, ќе се воспостави патот кон полна и адекватна 
сатисфакција48. 

Под нематеријална штета се подразбира претрпена физичка болка, психичка 
болка и страв. Секое лице кое е оштетено во некоја случка, на начин на кој во 
конкретниот случај последиците од таа случка се манифестирале на некои од 
напред наведените начини (физичка болка, психичка болка и страв), има право 
на надомест на нематеријална штета, односно на правно обесштетување. 

Попрецизно кажано, нематеријална штета се доделува за претрпени физички 
болки, за претрпен страв, за претрпени душевни болки поради намалување на 
општа животна активност, настанати нарушувања, повреда на углед, чест, 
слобода или право на личност, смрт на блиско лице, а во кои случаи судот на 
оштетениот ќе му досуди правен паричен надомест49. 

Нематеријална штета најчесто се јавува во облик на претрпен страв и претрпена 
физичка болка. Нематеријална штета од овој вид најчесто се јавува при 
претрпени сообраќајни незгоди и при каснување од куче или мачка. Бидејќи се 
во прашање два најчести случаи со кои се среќаваме во пракса, во оваа прилика 
ќе им се посвети најмногу внимание50. 

Доколку на некој начин сте оштетени во сообраќајна незгода, покрај причините 
дека сте оствариле право на надомест на претрпена материјална штета, во 
одредени случаи имате право и на надомест на нематеријална штета, која често е 
поголема од материјалната штета која веќе сте ја оствариле. Поради полесно 

                                                 
47  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
48  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
49  Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005 
50  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
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разбирање на оваа ситуација ќе се обидеме истата да ја разјасниме со неколку 
едноставни примери51. 

Да замислиме сообраќајна незгода во која учествувале две возила, ќе ги 
означиме со возило „А“ и возило „Б“. Во возило „А“ се наоѓале две лица (возач и 
патник), а во возило „Б“ се наоѓале три лица (возач и два патника). Ќе 
претпоставиме дека возачот од возило „А“ е виновен за предметната сообраќајна 
незгода52. 

Земајќи ја во предвид причината дека возачот од возило „А“ е виновен за 
предметната сообраќајна незгода, право на надомест на нематеријална штета 
имаат: патникот од возило „А“ и возачот и двата патници од возило „Б“, во 
согласност со причината дека возачот од возило „Б“ во овој случај не влијаел на 
настанокот на предметната сообраќајна незгода53. 

Во зависност од претрпените последици, сите напред наведени лица имаат право 
на надомест на одреден вид на нематеријална штета. Најчести видови 
нематеријална штета во овај случај се: претрпени физички болки, претрпен 
страв, додека во сериозни случаи се јавуваат претрпени душевни болки поради 
намалување на општи животни активности, настанато огрдување, а како 
најтежок облик – смрт на блиско лице. Во случај на смрт на блиско лице, право 
на надомест на нематеријална штета имаат сите членови на фамилијата на 
починатото лице (се разбира без разлика што не учествувале во сообраќајната 
незгода) која никако не може да го надомести овој губиток, но секако може да се 
искористи54. 

Каснување од куче или мачка, претставува многу поедноставна ситуација од 
сообраќајна незгода. Како најчест вид на нематеријална штета се јавуваат 
претрпен страв, претрпена физичка болка и настанато огрдување. Се разбира, 
право на надомест на овај вид нематеријална штета има само лицето кое го 
каснало куче, а единствено прашање кое се поставува во овој случај е против 
кого да се покрени постапка. Дали треба да се тужи сопственикот на кучето или 
мачката или надлежниот ЈКП, односно самиот град55. 

После настанување на застареноста на правото за побарување на надомест на 
штета, оштетениот може да бара од одговорното лице, по правилата кои важат во 
                                                 
51  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
52  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
53 Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005  
54  Doyle R. , Stephan R. Leimberg, Tools & Techniques of Life Insurance - Paperback, 2007 
55  Eric M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 
2007  
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случај на стекнување без основа, да му го даде она што го добил со работа 
Според член од Законот предвидува паричен надомест, независно од надоместот 
на материјална штета како и во негово отсуство, па остава Судот да ја определи 
висината, и тоа од случај до случај. Причината е Судовите да досудуваат 
одредени износи во склад со актуелната Судска пракса, а како најмал износ се 
досудува одредена парична сума во случаи на претрпен страв од каснувањето на 
кучето или мачката. Износите кои се досудуваат на име надомест на 
нематеријална штета како последица на сообраќајни незгоди се доста поголеми и 
можат да достигнат дури и до неколку илјади евра во најдрастични примери56. 

Надомест на материјална штета: натурална реституција и паричен надомест. 
Натурална реституција е облик на надомест на материјална штета со кој се 
воспоставува состојба во која се наоѓал субјектот пред настанокот на штетата, 
исто така оштетената роба се доведува во состојба во која се наоѓала пред да 
биди настаната штетата57. 

Паричен надомест е таков облик на надомест на материјална штета со која на 
оштетеното лице се исплаќа одредена сума на пари. Паричен надомест може да 
се одреди како еднократна исплата или во вид на парични позајмици (во случај 
на смрт, физички повреди или оштетено здравје) за одреден временски период 
или доживотно58. 

Спрема законот за облигациони односи натуралната реституција секогаш има 
предност. Единствено во случај кога таа не е можна или пак судот смета дека тоа 
не е неопходно, ќе одреди оштетувачот да исплати на оштетениот одреден 
паричен износ, на име надомест на штета59. 

Доколку натурална реституција не е можна во потполност, оштетувачот е должен 
остатокот од штетата да го надомести во пари. 

Достасување и висина – обврска за надомест на материјалната штета стигнала во 
моментот кога штетата настанала, а висината на надоместот на штета се утврдува 
према околностите во моментот на донесување на пресудата. 

                                                 
56  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005, Проф.Д-р Милошевиќ Б. – 
Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
57  Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005 
58  Doyle R., Stephan R. Leimberg, Tools & Techniques of Life Insurance - Paperback, 2007, Ben G. Boldwin, 
The New Life Insurance Investment Advisior-Hardcover,Revised,1994  
59  Eric M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 
2007,An Estate Planer's Guide to Life Insurance by Lois A. Mezzullo, 2000, Paperback, Bisys Educational 
Services, Life and Health Insurance License Exam Cram - Mixed media product, 2004, Other,  
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Надомест на нематеријална штета – надомест на нематеријална штета се врши во 
облик на паричен надомест (на тој начин на оштетеното лице му се овозможува 
да за добиените парични средства себе да си дозволи некое задоволство и така на 
извесен начин да се компензира претрпената болка). Паричниот надомест се 
досудува во еднократен паричен износ или во вид на плаќање на парични рати. 
При одлучување за основаност на барањето и за висината на надоместот на 
нематеријална штета, судот посебно води сметка за значењето на повреденото 
добро или целта за која надоместот служи. Побарувањето на надомест на 
нематеријална штета преминува на наследниците само ако е признато со 
правосилна судска одлука или со писмен договор. 

Застарување – побарување за надомест на настаната штета застарува за три 
години од кога оштетениот дознал за штетата и за лицето кое ја направило 
штетата (субјективен рок). Во ваков случај ова побарување застарува за пет 
години од кога настанала штетата (објективен рок). Побарување на надомест на 
штета настаната со повреда на договорените обврски застарува за време 
одредено за застарување на обврските60. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
60  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005, Проф. Д-р Милошевиќ Б. – 
Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
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II ГЛАВА - ПРОЦЕС ЗА РЕШАВАЊЕ НА ШТЕТА  

1. Значење, проценка и ликвидација на штета 

Од големо значење е да се согледа начинот на кој ќе се врши постапката на 
проценка и ликвидација на штета. Овие постапки не се предмет на законската 
регулатива, тие може да се одредуваат од самата компанија за осигурување61. 
Постапката и ликвидацијата на штета се состои од следните фази62. 

➢ Пријавувавање на штета; 
➢ Евидентирање на штета; 
➢ Формирање на предмет; 
➢ Резервација на штета; 
➢ Извид и проценка на штета; 
➢ Подготовка за ликвидација;  
➢ Интерна проценка и ликвидација; 
➢ Контрола на штета во рок на ликвидација; 
➢ Повторна контрола на ликвидација; 
➢ Постапка за поднесување приговор - приговарање; 
➢ Основ за регрес. 

 

2. Пријавување 

Постапка за пријава на штети, осигурениот/оштетениот, ja врши на образец – 
пријава на штета. Самата пријавата задолжително се потпишува од осигурениот 
/оштетениот, односно заверува со потпис и печат ако осигурениот/оштетениот е 
правно лице63. Постојат различни класи на осигурување и тоа:64 

✓ Каско; 
✓ Автоодговорност (материјални штети и нематеријални штети); 
✓ Зелена карта; 
✓ Незгода; 
✓ Имот (пожар и друг и имотни осигурувања); 
✓ Општа одговорност; 
✓ Патничко осигурување; 

                                                 
61  Д. Мркшиќ, Oпштите упатства и проценка на ликвидација на штета, Нови Сад 1990 
62  Property and Casualty Insurance - Paperback, 2004 
63  The III Insurance Fact Book 2008 - Paperback, 2008  
64  Vroman W., Topics in Unemployment Insurance Financing - Paperback, 1998 
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✓ Транспортно осигурување. 

Во прилог ќе биде објасната постапката за пријава на штети по автоодговорност 
(задолжително осигурување) и зелена карта. 

➢ Постапка за пријавување штети по автоодговорност 

Во случај на штета, истата се пријавува веднаш, односно најдоцна во рок од 30 
дена (ЕИ) од настанувањето на штетата со посебно барање до компанијата за 
осигурување, директно во компанијата за осигурување или по електронски пат - 
електронска пријава. По евидентирање на пријавата на штета осигурениот е 
должен да овозможи извид над оштетеното возило. Извидот на штета по правило 
се спроведува веднаш, а најдоцна во рок од 2 работни дена. Извидот на 
оштетеното возило се врши во определен простор во компанијата за 
осигурување или во сервис или друго место каде што се наоѓа самото возило. 

Кога веќе настанала штета осигурениот истата е должен да ја пријави веднаш 
или најдоцна во рок од 30 дена од нејзиното настанување, секако тоа мора да 
биде направено на образец пропишан од компанијата за осигурување во вид на 
Барање за надомест на материјална штета по Авто одговорност. Кога се работи 
за пријава на штета со ЕИ (европски извештај) мора да бидат присутни 
странките кои учествувале во сообраќајната незгода, со цел да се направи 
реконтструкција на штетниот настан со што би се довело до подобра слика за 
извид на настанатата штета, а кога се работи за штета со записник за извид на 
лице место - полициски записник (МВР) се врши извид само на оштетеното 
возило65. 

Документите кои се потребни за пријава на штета со европски извештај (ЕИЗ) се 
следниве:66 
✓ Пополнат образец пропишан од компанијата за осигурување - Барање за 

надомест на штета - АО; 
✓ Број на полиса или копија од полисата (договорот за осигурување) од 

осигурениот/причинител на штетата; 
✓ Копија од полисата (договорот за осигурување) од оштетениот;  
✓ Копија од сообраќајната дозвола на причинителот на штетата и од 

оштетениот; 
✓ Лична карта само на увид од причинителот на штетата и од оштетениот; 
✓ Копија од возачката дозвола на причинителот на штетата и оштетениот; 

                                                 
65  Faculty and Institute of Actuaries, Claims Reserving Manua 
66  Z. Roubal, Non-life ActuarialWorkshop:RUN - OFFS, Generali, Prague, 2007.   
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✓ Полномошно за управување ако осигурениот - оштетениот е правно лице 
или ако сопственик на оштетеното возило се јавува лизинг компанија; 

✓ Формуларот Европски извештај комплетно пополнет во оригинална форма 
кој се пополнува на лице место на незгодата; 

✓ Изјави од возачите за случената сообраќајна незгода67; 
✓ Наведена трансакциона сметка во барањето за надомест на штета или копија 

од истата; 
✓ Купопродажен договор заверен на нотар доколку променет е сопственикот 

на возилото а не е променета сообраќајната дозвола; 

Документите кои се потребни за пријава на штета по автоодговорност со 
полициски записник (МВР ) се68: 

- Пополнат образец пропишан од компанијата за осигурување за Барање за 
надомест на штета - АО; 

- Копија од полисата (договорот за осигурување) од оштетениот; 

- Копија од сообраќајната дозвола од оштетениот; 

- Копија од возачката дозвола на оштетениот; 

- Полномошно за управување ако оштетениот е правно лице или ако 
сопственик на оштетеното возило се јавува лизинг компанија; 

- Наведена трансакциона сметка во барањето за надомест на штета или копија 
од истата. 

Документите кои се потребни за пријава на нематеријална штета се: 
✓ Барање за надомест на нематеријална штета – Пријава на штета; 
✓ Број на полиса или копија од полисата на причинителот на штетата; 
✓ Личната карта само на увид; 
✓ Наведена трансакциона сметка во барањето за штета или копија од истата; 
 Оригиналот од записникот за извид на лице место – записник од МВР 

(копија може да се приложи во случај кога оригиналот е доставен во 
барањето за материјална штета); 

✓ Медицинската документација во оригинална форма. 
 
 

                                                 
67  Проф.Томе Неновски Економско разведрување – Скопје, Јули 2008, Правилник за формирање и 
користење на гарантен фонд 
68  Проф.Николовски А. Осигурување и реосигурување - Скопје, 1997 
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 Постапка за пријавување на штета по основ на Зелена Карта  

Во случај кога е потребно да се пријави штета по основ на зелен картон, односно 
кога сообраќајната незгода случена на територијата на Република Македонија е 
предизвикана од возило кое е со странски регистарски таблички, процедурата 
кон која би требало да пристапи секој оштетен, односно субјект кој претрпил 
штета од возило со странски регистарски таблички е следна69: 
✓ Да се повика полиција на лице место; 
✓ Да се запишат податоците на возилото причинител со странски регистарски 

таблички (регистарски таблички, марка и тип на возилото); 
✓ Да се побара зелена карта од сопственикот на возилото со странски 

регистарски таблички или ако има можност да се направи копија, или слика 
со телефон или апарат, или пак да се запишат сите податоци од зелениот 
картон (меѓународните ознаки на земјата на седиштето, кодот на 
компанијата за осигурување која ја издала зелената карта, серискиот број на 
зелената карта, регистарскиот број на моторното возило и бројот на шасија 
на истото); 

✓ Контакт со Националното биро за осигурување НБО со цел да се добијат 
понатамошни упатства и насоки за тоа која од компаниите за осигурување 
во Република Македонија соработува со дадената странска компанија за 
осигурување. 

Постапка која треба да се спроведе во случај кога е настаната сообраќајна 
незгода случена во странство предизвикана по вина на недомицилното лице70: 

✓ Да се повика полиција; 
✓ Да се изврши размена на податоци помеѓу учесниците во сообраќајната 

незгода; 
✓ Доколку има согласност за пополнување на ЕИЗ европски извештај истиот 

да се пополни затоа што тој е со унифицирана форма во сите европски 
земји; 

✓ Кога ќе пристигнеме во нашата земја да ја известиме компанијата за 
осигурување за случената сообраќајна незгода. 

Постапка која треба да се примени во случај на сообраќајна незгода која е 
предизвикана во странство но по вина на странското возило71: 
                                                 
69  Совет на бироата - Внатрешни одредби - Крит, 30-31 мај 2002, Упатство за водење евиденција и начин 
на исплата на средства од Гарантниот Фонд 
70 Советот на бироата национално осигурување – Внатрешни работи – Крит, 30 – 31 Мај 2002 Упатство за 
водење евиденција и начин на исплата на средства од Гарантниот фонд 
71  A Guide to Health Insurance Billig by Marie A.Moisio ,2006,Other, Mixed media product  
 Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005  
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✓ Да се повика полиција; 
✓ Да се изврши размена на податоци помеѓу учесниците во сообраќајната 

незгода; 
✓ Доколку има согласност за пополнување на европски извештај истиот да се 

пополни затоа што тој е со унифицирана форма во сите европски земји; 
✓ Да се контактира со НБО - Националното биро за осигурување во земјата во 

која што е склучена сообраќајната незгода (контактите и адресите на 
националните бироа се на задната страна на зелениот картон), да се даде 
детален опис за незгодата и настанатата штета на возилото и да се добијат 
понатамошни инструкции од Национално Биро за Осигурување во земјата 
во која што е случена сообраќајната незгода. 

Во сорабтока со Акционерско друштво ЕВРОИНС Осигурување - Скопје со 
претставништво во Битола во кое е извршено истражувањето се добиени барања 
за сите видови на штета.  

✓ Пријава за каско; 
✓ Пријава за Евро каско; 
✓ Пријаава за Автоодговорност (материјални штети и нематеријални 

штети); 
✓ Пријава за Кршење машини; 
✓ Пријава за Кршење стаакла; 
✓ Пријава за неззгода; 
✓ Пријава за одговорност од дејност; 
✓ Пријава за патничко осигурање; 
✓ Пријава за провална кражба и разбојништво; 
✓ Пријава за транспорт.  
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На следната слика е прикажана пријавата за направена штета при автоодговорност
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 Пријава за штета по Автоодговорност 

Потребно е време за пополнување на целокупните податоци при самата пријава 
за штета по автоодговорност. Податоци кои се потребни во извештајот за 
надомест на штета по Автоодговорност се групирани во четири дела и тоа: 

● Податоци за оштетениот - сопственик на возилото; 
● Податоци за осигурениот причинител на штета; 
● Доказ на одговорност; 
● Во што се состои барањето. 

Во групата на податоци за оштетениот - соспственик на возилото се внесуваат 
следните податоци:  

● Ден и месец на настаната штета; 
● Оштетен - во кој се внесува име и презиме на оштетенот; 
● Адреса - адресата на живеење на оштетениот; 
● Телефон - на оштетениот; 
● Матичен број; 
● Трансакциска сметка; 
● Депозитна Банка; 
● За буџетцки корисници задолжително се внесува и приходна шифра. 

После внесување на претходно наведените податоци првиот дел се дели на 
дополнителни две подгрупи и тоа податоци за возачот на оштетенотот возило и 
податоци за оштетеното возило. Во групата на податоци за возачот на 
оштетеното возило спаѓаат: 

● Возач кој управувал со возилото; 
● Адреса на возачот; 
● Број на возачка дозвола; 
● Датум на издавање - категорија. 

Во групата на податоци за оштетеното возило се внесуваат следните податоци: 

● марка и тип на возилото; 
● регистерки број; 
● опис на оштетување; 
● број на полиса од автоодговорност - договор за осигурување; 
● дали оштетеното возило има каско.  

Во вториот дел од барањето се внесуваат следните податоци за осигурениот 
причинител на штета: 

● Осигуреник; 
● Марка и тип на возило; 
● Регистерски број; 
● Возач кој управувал со возилото; 
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● Адреса на возачот; 
● Матичен број. 

Податоци кои се внесуваат во доказ за одговорност се: 

● Дали и на кој орган на МВР е пријавена штетата; 
● Очевидци - сведоци (име, презиме и адреса). 

Во четвртиот дел се наведуваат прецизно сите елементи и составни делови на 
самото барање. 

➢ Пријава за штета на машини, машински справи, инсталации и апарати 

Во пријавата за штета на машини, машински справи, инсталации и апарати се 
потребно време за добивање на податоци за осигурениот и податоци за 
направената штета.  

Во податоци за осигурениот спаѓаат: 

● ден и месец на настаната штета; 
● Оштетен - во кој се внесува име и презиме на оштетенот; 
● Адреса - адресата на живеење на оштетениот; 
● Телефон - на оштетениот; 
● Матичен број; 
● Трансакциска сметка; 
● Депозитна Банка. 

➢ Пријава за штета на стакло од кршење 

Податоците за пријава за штета на стакло од кршење се истите податоци кај 
осигурениот како и претходно наведените. Дополнителни податоци во пријава за 
штета на стакло од кршење се: 

● Место на штета;  
● Ден и час на настанување на штета; 
● Причина за настаната штета. 

За вид и големина на стакло се чуваат следните податоци:  

● Видот на стаклото - рекламните плочи/неон-цефките со уреди; 
● Големина на стаклото; 
● Дебелина на стаколото. 

➢ Пријава за штета од незгода 

Дополнителни податоци кои се потребни за пополнување на пријава за незгода: 
● Се бара надомест; 

o траен ивалидитет; 
o смрт од болест; 
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o смрт од несреќен случај; 
o дневен надомест; 
o трошоци за лекување; 

● Место на несреќниот случај; 
● Ден и час на настанување на несреќниот случај; 
● Опис на несреќниот случај; 
● Повреди предизвикани од несреќниот случај; 
● Доказ - кои медицински документи ги приложува; 
● Тип на повреда; 
● Повредениот е/не е здравствено осигуран; 
● Користено е боледување од/до; 
➢ Пријава за штета од општа одговорност 

Дополнителни податоци од основните податоци во пријавата за штета од општа 
одговорност се: 
● Место на штета; 
● Ден и час на настанување на штетата; 
● Што е оштетено (предмет, лице); 
● Приближна вредност на штетата; 
● Во случај на повреда на лице кои докази се приложени; 
● За какви повреди се работи; 
● Дали е извршен извид од надлежен орган. 
➢ Пријава за штета од патничко осигурување  

Пријавата за штета од патничко осигурување се состои од шест елементи и тоа: 
● Податоци за осигурениот; 
● Корисник на осигурувањето; 
● Податоци за патувањето; 
● Податоци за штетата - здравствено осигурување; 
● Податоци за штета - осигурување на багаж; 
● Податоци за трошоците. 

Во множеството на податоци за осигурениот спаѓаат следните елементи: 
● Осигурени; 
● Адреса; 
● Телефон; 
● Матичен број; 
● Трансакциска сметка; 
● Депонент банка. 

Во множествотото на податоци за корисникот на осигурувањето се: 
● Оштетен 
● Адреса 
● Телефон 
● Матичен број 
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● Трансакциска сметка 
● Во какво сродство се со осигуреното лице 

Потребните податоци кои се внесуваат за патување и здравственото осигурување 
како дел од пријавата на штета од патничко осигурување се: 
● Место на патување 
● Дата и час на заминување 
● Дата и час на враќање 
● Превозно средство 

Во групата на податоци за шетета за здравствено осигурување се: 
● Дата, час и место на незгодата; 
● Кога прв пат се јавивте на лекар и податоци за лекарот; 
● За каква болест се работи и дали порано сте биле лекувани од истата 

болест; 
● Кои документи ги приложувате за доказ; 
● Во случај на тешка повреда или смрт, кој орган составил записник, детален 

опис за настанот. 
Како последни елементи од пријавата на шетета при патничко осигурување се 
податоци за штета - осигурување на багаж и податоци за трошоци. 
● Осигурање на багаж;  

o  Дата на настан, место и во што се состои штетата; 
o  Каде е пријавена истата; 
o  Детален опис на сите околности на настанот (каде сте биле вие во 

моментот на настанот, каде точно се наоѓал багажот, дали просториите 
каде бил истиот биле заклучени и каде биле клучевите итн); 

o  Опис на украдените/оштетените предмети и нивните вредности; 
o  Кои документи ги приложувате како доказ; 
o  За доцнење на багаж време на пристигнување на аеродром и време за 

предавање на багажот. 
● Податоци за трошоци; 

o  Кои факти ги приложувате како доказ; 
o  Колку изнесуваат вкупно сите трошоци за кои барате надомест; 
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3. Евидентирање 

Евидентирањето на штета се определува според законите за штета и видови 
направенати штети. Важно е да се обрни и посвети внимание на книгата за 
штети во која се претставени и запишани сите штети настанати по сите видови 
на осигурувања. Штом штетата е запишана во книгата за штети, самата постапка 
на запишување преминува кон евидентирање на истоимената штета. Со самото 
запишување - евидентирање на штетата во книгата за штети, самата таа штета 
добива еден и единствен посебен број под кој таа се води во книгата на штети 
т.е. се означува со печат на кој печат е наведен и означен бројот под кој таа 
штета ќе биде евидентирана во книгата за штети и ќе биде заверена во 
архивата72. Бројот кој го добива штетата во книгата за штети а е назначен на 
печатот за евидентирање, не може да се повторува, односно тој е еден и 
единствен за секоја посебна штета. Тој број кој го добива штетата содржи 
нумерички број под кој е евидентирана и ќе биде заведена во архивата, датум на 
кој што е извршено евидентирањето и архивирањето на штетата и комплетниот 
број на поединечни документи приложени во таа штета73. На секој поединчен 
документ од истоимениот предмет - штета се става печат во правоаголна форма 
во десниот горен агол кој ги содржи сите погоре наведени елементи (број под кој 
е заведена штетата, датум на кој е евидентирана и комплетниот број на 
документи приложени кон штетата/со наведен сопствен реден број на секој 
документ). Штом секој поединечен документ од штетата го содржи во горниот 
десен агол печатот за евидентирање значи дека штетата е евидентирана и се 
пристапува кон архивирање на документите од штетата како би се избегнале 
сите можни несакани и непредвидени губења и оштетувања на документите74. За 
понатамошна обработка на штетата се прават копии од секој документ кои копии 
го содржат истиот печат во горниот десен агол како и оригиналните документи 
само што под тој печат на копиите е ставен печат со назнака верно на 
оригиналот кој означува дека копираните документи приложени во штетата се 
идентични на оригиналните/архивираните. Со самото тоа што се изготвуваат и 
предаваат копиите од документите идентични на оригиналот со печат за 
евидентирање и архивирање и печат верно на оригиналот се комплетира и 
завршува евидентирањето на штетата75. 

 

                                                 
72  Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување, Скопје, 2005  
73  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
74  Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
75  Национално биро за осигурување - Кодекс на однесување на друштвата за осигурување - Скопје, 2004 
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Истоимената постапка за евидентирање и чување на оригиналните документи е 
пред сѐ за сопствена заштита на компаниите за осигурување од непотребно 
губење и оштетување на оригиналните документи кои и тоа како може да бидат 
скапи за да поново се реиздадат - прибават кон штетата, но и постојат случаеви 
кога клиентите - оштетените може да ги побараат оригиналните докуметни на 
реверс (да ги побараат оригиналите да им се вратат такви какви што ги 
приложиле за други потреби), па така компаниите за осигурување ја доведуваат 
евиденцијата до перфекција, лесно пронаоѓање на предмети и увид на 
евидентирани предмети но и заштита од непотребни трошоци за реиздавање на 
документи76. 

 

4. Формирање на предмет 

Примените и заведени пријави за направени штети се запишуваат во посебна 
книга за штети во која сѐ е запишано со точни податоци на евиденција, дати на 
пријави и поднесени документи. Во таа книга се чуваат сите копии на доставени 
документи за направена и пријавена штета. Во формирањето на предметот се 
доставуваат и сите документи кои се добиени и испратени од установите во кои 
била пријавена самата штета77. 

Одговорниот за клинетите прави записник врз основа на успешната проверка на 
податоците од Пријавата на штета во апликацијата за пријава на штета. Важен 
елемент во формираање на предмет е клиентот целосно да е запознат со 
целокупната постапка за пријава на штетата и дефинирање на идната процедура 
која следува за самата пријава и во целост да ги приложи потребните документи 
за пријава, имено клиентот е потребно и целосно да го прочита упатстввото за 
целата постапка78. 

Предната страна на корицата од предметот се печати преку апликацијата за 
пријава на штета. Во предметот односно папката се чуваат потребните 
документи за фомрирање на предметот и тоа: Пријавата за штета, направените 
копии (копија од договорот за осигурување - полиса, возачка дозвола, 
сообраќајна дозвола, трансакциона сметка) и целата документација се испраќа во 
понатамошна постапка79. 

                                                 
76  Правилник за формирање и користење на гарантен фонд 
77  Советот на бироата национално осигурување – Внатрешни работи – Крит, 30 – 31 Мај 2002 
78  Упатство за водење евиденција и начин на исплата на средства од Гарантниот 
79  2001 Natural Renovation & Insurance Pepaiz Estimator,2000, Paperback, A Guide to Health Insurance Billig 
by Marie A.Moisio ,2006,Other, Mixed media product  
 Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005  
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Книгата на штети е потребно да се проверува на крајот од секој ден дали 
поднесените пријави се евидентирани во неа и за истите има реден број за 
понатамошна постапка. Доколку се случи да се генерираат броеви од системот а 
за истите да не постои пријава и целосна документација, истите се доделуват 
како бројчиња за следни пријави80. 

Секоја компанија за осигурување има бизнис апликација со следните менија за 
работа на шалтерски систем81: 

● полиси; 
● пријава-моторни мозила; 
● пријава-имоти; 
● пријава-незгода; 
● пријава-живот; 
● книги за штети; 
● лозинки; 
● излез. 

 

5. Резервација на штета  

Целта на резервацијата на штета е што е можно поточно да се утврди 
најприближниот износ за исплата на штетата со износ што стварно ќе биде 
исплатен. Ова е најважниот дел за оштетениот како и за неговата финанскиска 
положба и помош. Резервацијата на штета е една од најважните функции за 
обработувачите на штети, проценителите и ликвидаторите. За секој осигурител 
важна е неговата финанскиска сегашна и идна состојба, како и правата на истиот 
осигуреник82. 

Секоја компанија за осигурување е должна да формира технички резерви кои се 
состојат од: 

● резерви за преносни премии; 
● резрви за бонуси и попусти; 
● резерви за штети; 
● други технички резерви; 
● математички резерви. 
 

 
 
                                                 
80  Правилник за формирање и користење на гарантен фонд, Совет на бироата - Внатрешни одредби - 
Крит, 30-31 мај 2002 
81  Упатство за водење евиденција и начин на исплата на средства од Гарантниот, 2001 Natural Renovation 
& Insurance Pepaiz Estimator, 2000, Paperback  
82  A guide to Health Insurance Billing by Marie A.Moisio, 2006, Other, Mixed media product, lan I. Widiss, 
Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005 
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Резервациите на штети ги имаат следните оценети обврски и тоа:83 
● оценети обврски за настанати штети и пријавени штети но сѐ уште не 

решени; 
● оценети обврски за настанати, но сѐ уште не пријавени штети. 

Резервираниот износ се пресметува по посебна формула која опфаќа повеќе 
елементи и тоа:84 
Р вк=Р штета +ТР плати +ТР судски + ТР за остатоци + ТР од процена + ТР останати  
Р вк =>вкупни трошоци за резервирана штета 
Р штета =>резервација на самата штета, т.е. вредност за надомест 
ТР плати =>трошоци за плати за проценителите, ликвидаторите, консултантите и 
адвокатите 
ТР судски =>судски трошоци 
ТР за остатоци =>трошоци за отсранување на остатоци и слично 
ТР од процена =>дирекни трошоци од патувања и инспекција на штетата  
ТР останати =>останати трошоци лоцирани дирекно во штетата како и 
реосигурување 
Пресметката на резервација на штета може да се пресметува и по следната 
скратена формула: 
Р вк=Р штета +ТР, каде ТР се состои од сума на следните елементи  
ТР=ТР плати +ТР судски + ТР за остатоци + ТР од процена + ТР останати  
На следниот дијаграм е прикажан износот на вкупните трошоци за резервација 
на штета. 

 

 
                                                 
83  М-р. Љубчо Стефановски - Основи на управувањето со штети во осигурувањето, Скопје, 2003  
84  М-р. Љубчо Стефановски - Основи на управувањето со штети во осигурувањето, Скопје, 2003 
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6. Извид и проценка на штета 

После формирањето на предметот следната постапка е извршување на извид и 
проценка на штета. Извидот потребно е да се обави веднаш, во најкраток рок по 
извршената штета, имено во рок од три дена од пријавата на штетата. Секоја 
штета потребно е да се разгледа и утврди, во случај каде нема основа по условно 
осигурување се води судски спор85. 

Проценката на штетата ја врши проценител еден или комисија која ја формира 
самиот проценител во зависност од оштетениот објект, висината на штетата и 
самата природа на штета како и видот на осигурувањето – договорот за 
осигурување - полисата. По направениот извид и проценка на штетата се креира 
записник на посебен образец на кој му припаѓа самата штета, а на кој пак 
образец во посебни полиња се опфатени видот и типот на оштетениот објект, 
годината на производство/создавање на тој објект, видот и типот на објект, и 
настанати оштетувања на објектот кој е предмет на извид и процена, делови за 
замена и делови за поправка и потребни средства за изведување на комплетниот 
зафат за санирање на оштетувањата на објектот (автомобил, мопед, куќа)86. 

Основни карактеристики на приход и расход на клиентот се состојат од три 
елементи и тоа:87 

 Приходи на клиентот; 
 Расходи на клиентот; 
 Гарантен фонд. 

Во множеството на приходи на клиентот спаѓаат88: 

 Премија на осигурување; 
 Функционална премија која се состои од техничка премија и превентива; 

• Премија на осигурување; 

• Функционална премија која се состои од техничка премија и превентива; 
 Премија на активни работи од осигурувањето и реосигурувањето; 
 други приходи од осигурување како што се свеж капитал, приходи на 

финанси и вондредни приходи 

 

                                                 
85  Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005 
86  An Estate Planer's Guide to Life Insurance by Lois A. Mezzullo, 2000, Paperback 
87  Ben G. Boldwin, The New Life Insurance Investment Advisior-Hardcover, Revised,1994  
88  Bisys Educational Services, Life and Health Insurance License Exam Cram - Mixed media product, 2004, 
Other, Cyntia Newby, Janet i.b. Seggern, Janet Seggern, Joanne Valerius, Wenna Bayes, Nenna L. Bayes, 
Medical Insurance - Other, Mixed media product, 2009  
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Во расходи на клиентот спаѓаат89: 

 Трошоци за исплата на штети; 
 Премија по основ на осигурување и реосигурување; 
 Издвојување на првенствао; 
 Технички резерви; 
 Резерви за масовни и катастрофални штети; 
 Посебна резерва за обезбедување од ненаплатени побарувања по основ на 

премии. 

Гарантираниот фонд го формираат следните елементи90: 

 Уплатена основна главнина; 
 Резерви за сигурност; 
 Нераспоредена добивка; 
 Фонд за превентива; 
 Резерви за масовни и катастофални штети. 

Трошоците за исплата на штети се определуваат по посебна формула која се 
состои од вкупна штета и сите трошоци за настаната штета:91 
 ВШвкупна штета= ВШштета +ТР 
каде, 
ТР=ТР плати +ТР судски + ТР за остатоци + ТР од процена + ТР останати  
и, 
ТР плати =>трошоци за плати за проценителите, ликвидаторите, консултантите и 
адвокатите 
ТР судски =>судски трошоци 
ТР за остатоци =>трошоци за отсранување на остатоци и слично 
ТР од процена =>дирекни трошоци од патувања и инспекција на штетата  
ТР останати =>останати трошоци лоцирани дирекно во штетата како и 
реосигурување 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89  Alan I. Widiss, Jeffrey E. Thomas, Uninsured and Underinsured Motorist Insurance - Book, 2005  
 Bisys Educational Services, Life and Health Insurance License Exam Cram - Mixed media product, 2004, 
Other. 
90  Cyntia Newby, Janet i.b. Seggern, Janet Seggern, Joanne Valerius, Wenna Bayes, Nenna L. Bayes, Medical 
Insurance - Other, Mixed media product, 2009  
91  М-р. Љубчо Стефановски - Основи на управувањето со штети во осигурувањето, Скопје, 2003  
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7. Подготовка за ликвидација  

Вонсудката постапка за ликвидација на штета се врши врз основа на законските 
прописи:92 

✓ Законот за осигурување; 
✓ Законот за супервизија на осигурување;  
✓ Законот за облагиционите односи;  

Ликвидацијата на штета по утврдени услови се дефинира како постапка која ги 
опфаќа сите обезбедени документи кои се поднесени како пријави за 
направената штета, проценката од штетата како дефинираната сума за исплата 
на самата штета93. 

Ликвидацијата на штета како целокупна постапка ја креира посебно стручно 
лице наречено ликвидатор или комисија која ја креира самиот ликвидатор во 
зависност од направената штета и тежината на самата штета94. 

Постапката на самата ликвидација се состои од95: 
o добивање на докумнтација како доказ за утврдена штета како основа и 

висина на направената штета; 
o дефинирање на побарувањата на оштетеното лице при самата штета; 

                                                 
92  George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2007  
 Gregorg R. Niehaus, Scott e. Harrigton, Risk Management and Insurance - Hardcover, 2003  
93  Harold D. Skipper Jr., Harold Skipper, W. J. Know, W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance - 
Hardcover, 2007 
94  Hastings J.,So You Want to Be an Insurance Agent - Paperback, 2009  
 Insurance Adjuster by Jack Rudman,1994, Paperback 
95  George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2007  

1.Висина на штета за исплата 

1.Вкупни трошоци по штета 
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o утврдување на штета по основ на осигурување; 
o издавање налог за исплата на штетата; 
o евидентирање на самата штета при ликвидација. 

Доколку ликвидаторот при ликвидирање на штетатa има проблем со нецелосна 
докумнтација тогаш истиот е должен по службен пат да поднесе барање за 
добивање и комплетирање на документацијата за направената и пријавена штета. 

Постапката за ликвидација се врши согласно со лимитот по ликвидатор зависно 
од секој осигуреник посебно96. 

Како доказно средство врз кое се одлучува за правото на надомест и висина на 
штетата се97: 

o отштетно побарување или пријава; 
o записник за незгодата на самото место; 
o записник од МВР - полицијата; 
o изјава на оштетениот од самиот настан и изјава од сведоците; 
o број на полиса или полиса со список; 
o фактура или друг доказ за вредноста на сите трошоци за лекување; 
o медицинска документација. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96  Gregorg R. Niehaus, Scott e. Harrigton, Risk Management and Insurance - Hardcover, 2003  
 Harold D. Skipper Jr., Harold Skipper, W. J. Know, W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance - 
Hardcover, 2007 
97  Hastings J.,So You Want to Be an Insurance Agent - Paperback, 2009  
 Insurance Adjuster by Jack Rudman,1994, Paperback 
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8. Интерна проценка и ликвидација 

Во процесот на интерна проценка спаѓаат повеќе форми на извршување:98 
 Проценка која се извршува од проценители на осигурителот со постојан 

работен однос; 
 Проценка која се извршува од независни проценители; 
 Проценка која се извршува од комисија на независни проценители; 
 Стандарден модел т.е. секој осигурител има сопствена логистика. 

Очекувани придобивки во постапката на интерна проценка се:99 
 Намалаување на бројот на изврштели во делот проценка; 
 Намалување на трошоци за плати и останати придонеси; 
 Подобрување на услугата на клиентот; 
 Развивање на високо квалитетна соработка осигуреник-осигурител; 
 Потенцијална можност сервисните центри да станат брокери на 

осигурителот; 
 Намалување на висината на просечни штети за поправка на моторните 

возила. 

Очекувано е со вклучување на договорот да се намалат измамите при самата 
проценка и нелегалното заработување на проценителите и нивниот субјективен 
фактор. Во овај случај останува контролата на работа на сервисерите под 
договор кои поедноставно би се контролирале, бидејќи секој пропуст кај нив ќе 
резултира со прекин на договорот и статусот на сервисот100. 
Пример: Извид на оштетено моторно возило се врши спрема соодветни 
критериуми за проценка на штета на моторни возила усогласени на ниво на 
Националното биро за осигурување и други правилници и акти со соодветни 
дополнувања101. 
Изработката на записник на оштетено возило се состои од различни типови102: 
 Во деловна штета (поправка на возилото) се деловите кои можат да се 

заменат (А). Замената на деловите мора да биде со соодветна амортизација. 
 Во случај на оштетеување на стаклата кај возилото се дефинираат следните                

  компоненти: 
• вид на стакло; 

                                                 
98  George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2007  
99  Gregorg R. Niehaus, Scott e. Harrigton, Risk Management and Insurance - Hardcover, 2003  
100 Harold D. Skipper Jr., Harold Skipper, W. J. Know, W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance -
Hardcover, 2007   
101 Insurance Adjuster by Jack Rudman,1994, Paperback 
102 Hastings J.,So You Want to Be an Insurance Agent - Paperback, 2009  
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• со и без греач; 
• со или без заштитна фолија. 

Во случај на делови за поправка самотото оштетување се дели на три класи: 

• М - мали оштетувања; 

• С - средни оштетувања; 

• Г - големи оштетувања. 

 Како штета се зема во предвид и бојадисување и материјал за боење. 
Возилото се бојадисува цело само доколку оштетувањето е поголемо од 70 
проценти. 

Вкупна висина на штета се пресметува: 
Вштета=А+Б+В каде, 
А – поправка на возилото;  
Б - делови за поправка; 
В - бојадисување и материјал за боење. 
 

9. Контрола на штета во рок на ликвидација 

После дефинирање на штетата и одредување на исплата за истата секој предмет 
без разлика дали е решен со исплата или без исплата потребно е да биде 
проверен и прегледан од страна на посебно стручно лице кое е овластено за 
контрола на направена штета. Контролата потребно е да се изврши во целост на 
сите доставени документи со што би се провериле сите регуларности и точно 
доставени документи за нивната коректност и коректноста за самата пресметка 
на штета.  

За уредно извршена котрола на штета во рок на ликвидација потребно е следните 
лица да ги потврдат и потпишат доставените документи: 

o овластен ликвидатор; 
o стручен вработен кој врши суштинска контрола; 
o лице кое е вработено во фирмата за одобрување и исплата на 

ликвидираната штета. 
 
 

10. Повторна контрола на ликвидација 

После извршената проценка на ликвидација на штета и самата исплата, посебна 
служба за контрола и проверка како дел од компанијата за осигурување ги 
проверува сите фази на проценка и самата ликвидација на направената штета. 
При секоја направена штета постои повторна контрола со цел лицето кое се 
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обесштетува односно осигурениот не би чекал подолг временски период за 
обесштетување. Значи повторната контрола на ликвидација. 

 

11. Постапка за поднесување приговор - приговарање 

Најважниот елемент во целокупната постапка е да се овозможи начин и 
дефинира постапката за приговор при дефинирана штета. Осигурувањето како 
заедница не е државна институција. Осигурувањето како заедница е самостојна 
организација.  

Осигурениот може да поднесе приговор во рокот од 15 дена од денот на 
комплетирање на потребните докази за истата. Приговорот се поднесува до 
службата за штета која претходно донела одлука за процена на штетата. 

По дефинирањето и поднесуваањето на приговорот во самата компанија за 
осигурување, стручната служба, односно второстепен орган во заедницата е 
должна да го разгледа приговорот и деталите кои се целосно објаснати во 
приговорот. Ако приговорот е од посложен тип во тој случај се дефинира и 
организира комисија за разгледување на истиот. Организацијата на комисијата 
исто така спаѓа во второстепен одговор на приговорот кој е доставен од 
оштетениот осигурен.  

После разгледувањето на приговорот доколку осигурениот не е задоволен од 
одговорот како третостенен приговор се доставува дирекно до директорот на 
компанијата за осигурување кој потребно е да го разгледа приговорот доставен 
од оштетеното лице и навремено да одговори на истиот. 

 

12. Основ за регрес 

Во фазата на ликвидација, оштетениот поднесува барање за проценка на штета 
во тој случај има основ на регрес. Лицето кое е одговрно за ликвидација на 
штета т.е. ликвидаторот е должен во самата постапка на ликвидација од самиот 
осигурен да обезбеди регресни документи и истите ги достави до одговорните 
служби кој се задолжени за дефинирање на основ на регрес. 

Службата за остварување на регрес е должна да ја поведе регресната постапка за 
наплата на долгот од лицето кое е одговрно за направената штетата. Судската 
постапка се користи за регресни побарувања кои не можат да се решат со 
договор кој е дефиниран за надомест на штетата или истиот е прекршен.  
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Ликвдаторот на штета пред да ја донесе одлуката за ликвидација на штета 
должен е да утврди дали постои право на регрес за наплата за предметот кој 
претходно има целосна докумнетација и е во процес на разгледување.  

Сите штети за кои е донесена одлука за надомест или исплата на штета по основ 
на регрес се запишуваат во посебна книга на регрес и апликакција со име 
регресни побарувања. Целокупниот предмет за регрес на штети го води 
специјално лице од Службата за регрес со цел да се постигне и наплати 
регересно побраување.  

Ако наплата на регресот за надомест на штета се води вон судска постапка тогаш 
не се пресметува камата и дополнителни трошоци за надомест на штета, имено 
ако наплата на регрес за надомест на штета се врши преку судски одлуки тогаш 
во пресметката се додаваат и судските трошоци како и останати трошоци околу 
дополнителните лица кои се активирани за цела таа постапка103. 

 

13. Штета по основ на осигурување и реосигурување 

Доколку се земе во предвид дека компанијата за осигурување има склучено 
договор за реосигурување според Законот го исплатува целиот износ од штетата 
за осигурување, во тој случај осигурувањето ги подмирува сите штети врз 
основа на направениот договор со осигурениот104. 

 Општи одредби105 

(1) „Со овој правилник се пропишуваат посебни услови за соодветност на 
реосигурителното покритие и посебни услови за реосигурување кои се однесуват 
на соодветноста на износите на максималното самопридржување и максимално 
покритие во табелата на максимално покритие на друштвата за осигурување 
и/или реосигурување (во понатамошниот текст Друштво), како и општи насоки 
за процена на максимална можна штета и подготовка на програмата за планирано 
реосигурување на друштвата“. 

(2) „Со овој правилник се пропишува и начинот на известување до Агенцијата 
за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) во врска со 
реосигурителното покритие на Друштвото“. 

 Обврска за реосигурување на ризиците:106 

                                                 
103 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012), Одлука на Уставен суд број 202/2011 
104 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд број 130/2011 
105 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Одлука на Уставен суд  број 122/2011 
106 „Службен весник на Република Македонија“ број 64/2012), Одлука на Уставен суд број 129/2011 



УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА И ЛИКВИДАЦИЈА НА  
ШТЕТА – Случајот во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД – Битола 

 

51 
 

Магистерски труд – Кире Крстевски 

(1) „Друштвото треба да обезбеди адекватно реосигурување на ризиците 
согласно правилата за управување со ризик. Друштвото треба да го реосигура 
делот од преземените ризици кој го надминува неговиот максимален 
самопридржај, согласно табелата за максимално покритие“; 

(2) „Правилата и принципите за обезбедување на реосигурителна заштита 
мора да бидат составен дел од општите правила за управување со ризик на 
Друштвото и да бидат одобрени од Одборот на директори, односно Управниот 
одбор на Друштвото“; 

(3) „Ризикот предаден во реосигурување мора да соодветствува на ризикот 
преземен во соодветната полиса, односно соодветните полиси за осигурување 
и/или активно реосигурување (во натамошниот текст: полиса за осигурување)“; 

 (4) „Реосигурителната заштита со факултативни односно договори за 
реосигурување кои покриваат ризици по полиси склучени во одреден период (за 
ризиците кои го надминуваат сопствениот максимален самопридржај согласно 
табелата за максимално покритие), мора да биде обезбедена пред склучувањето 
на оригиналните полиси за осигурување. Друштвото, како прилог на секој 
договор за реосигурување, треба да поседува доказ за датумот на кој осигурените 
ризици по договорот за реосигурување се прифатени од страна на 
реосигурителот(ите)“107; 

(5) „Друштвото за осигурување може да склучи договор за реосигурување 
единствено со друштва за осигурување/реосигурување кои имаат дозвола за 
вршење работи на реосигурување и кои се предмет на супервизија“; 

(6) „Договорите за реосигурување не смеат да вклучуваат значаен трансфер на 
финансиски ризик, наместо осигурителен ризик, и не смее да содржат прикриени 
заеми“; 

(7) „Друштвото за секоја деловна година треба да усвои програма за 
планирано реосигурување во претходната деловна година“; 

(8) „По исклучок од став (7) од овој член, Друштвото треба да ја ревидира 
програмата за планирано реосигурување и во текот на деловната година, ако се 
променат околностите во кои Друштвото работи или ако се промени стратегијата 
за преземање ризици“108. 

                                                 
107 „Службен весник на Република Македонија“ број 30/2012), Одлука на Уставен суд број 202/2011 
108  „Службен весник на Република Македонија“ број 45/2012), Одлука на Уставен суд број 130/2011 
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14. Исплата од кулантност 

Врз основа на утврдените факти во постапката за ликвидација, ликвидаторот на 
штети донесува одлука за решавање на штетата. Одлуката се донесува во форма 
на писмено известување на оштетениот, односно со давање налог за исплата на 
штетата109. 

Ивестувањето мора да ја содржи одлуката за решавање на штетата и основите по 
кои ќе се изврши исплата, како и видовите на штети што се одбиваат како не 
основани. Во известувањето мора да бидат образложени фактите поради кои не е 
признаено отштетното барање или некој вид на штета.  

Ако со одлуката на решавање на штета барањето се одбива како неосновано, во 
известието мора да стои правна поука за правото на осигурениот, имено 
оштетениот во приговорот110. 

По донесувањето на одлуката за решавање на штета, ликвидаторот на штети на 
првата страна на корицата на штета го впишува износот на надоместокот што 
потребно е да се исплати и го утврдува законскиот однос за решавање на 
штетата. После донесената одлука за решавање на штетата ликвидаторот за 
штети во компјутерот го внесува износот на штетата за исплата. Исплата на 
штета мора да се изврши во предвидениот рок111. 

Постојат и штети за кои е признато односно досудено право на надомест на 
штета за изгубена издршка или изгубена заработувачка во вид на месечна рента, 
се исплатува месечно и тоа најкасно до секој 10 - ти од месецот. По барање на 
оштетеникот има можност надоместокот да се врши на три или шест месеци112. 

 
 

 

 
 

 

                                                 
109„Службен весник на Република Македонија“ број 23/2013), Советот на експерти на Агенцијата за  
     супервизија на осигурување 
110  „Службен весник на Република Македонија“ број 64/2012) Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 
111„Службен весник на Република Македонија“ број 23/2013), Советот на експерти на Агенцијата за  
       супервизија на осигурување. 
112  „Службен весник на Република Македонија“ број 64/2012) Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 
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III ГЛАВА - МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ШТЕТА 

1. Дефиниција и поим за менаџмент и осигурување 
Човекот од самиот настанок па сѐ до денес е изложен на опасности кои му го 
загрозуваат животот или сѐ она што стекнал со својата работа и труд. Единстевна 
помош при настаната штета од било кој тип може да даде компанија за 
осигурување. Осигурувањето претставува здржување кое ги подмирува 
трошоците во направена штета. Осигурителното здружение има фонд кој е 
формиран од уплата на лица за различен тип на осигурувања.  

Менаџментот е универзална активност која наоѓа примена во сите видови 
организациони системи и истиот е присутен во сите функции и хиерархиски 
нивоа на сите системи. Организација на работење (делување) е многу стара 
човекова мисловна активност усмерена на постигунување што подобри и побрзи 
резултати (во најкраток временски рок) во сите сфери на своето (човековото) 
делување, а со што помалку напор (трошоци)113.  

Секојдневното усовршување на техниката и технологијата, ја оплеменила и 
организацијата на работење низ нејзините нови содржини. Меѓу тие нови 
содржини „револуционерно“ значење има менаџментот114.  

Постојат повеќе дефиниции за менаџмент но со еден збор кажано менаџментот е 
множество на знаења и вештини во одреден период на време кој остварува 
големи цели и унапредувања на секоја компанија или организација115.  

Секоја успешност на избрана компанија се препишува на успешено менаџирање 
од страна на компетентно лице за менаџирање така наречено менаџер. Во 
денешниот свет на промени и унапредувања на технологиите менаџерите се 
многу попотребни од кога и да било досега. Менаџирањето вклучува повеќе 
функции116: 
• управување и организација со компанијата; 
• планирање; 
• организирање; 
• лидерство и мотивација; 
• активирање; 
• управување со човечки ресурси; 
• контрола. 

                                                 
113  Hastings J.,So You Want to Be an Insurance Agent - Paperback, 2009 
114 П.Сикавица – М.Новак, Работна организација, Информатор, Загреб, 1999 
115 Insurance Coding And Electronic Claims For The Medical Office by Shelley C. SofiN, Shelley Safina, 2005, 
Paperback 
116  Insurance for Dummies by Hungelmann, 2009, Paperback, Original, Insurance Handbook for the Medical 
Office by Marilyn Fordney, Marilyn T. Fordney, 2007, Other, Workbook, Mixed media product 
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Менаџментот не е едноставно да се дефинира бидејќи разни автори му придаваат 
различни значења, на пример во западната литература, изразот „менаџмент“ се 
јавува во три различни значења и тоа како: организација, управување и 
раководење. На овие проблеми од семантичка природа треба да се додаде и 
проблем на адекватно преведување на изразот менаџмент на македонски јазик, 
бидејќи е готово неможно да се пронајде адекватен израз кој би одразувал 
целосна содржина на менаџмент117. 

Кога станува збор за преведување на зборот менаџмент на македонски јазик 
(гледајќи на самиот корен на тој збор) се мисли дека изразот менаџмент спрема 
самата етимологија најмногу одговара англосаксонскиот поим менаџмент 

бидејќи тој поим произлегува од глаголот manage. Од глаголот manage се 
изведува и именката manager која означува: управител, раководител, директор, 
организатор118. 

Неизедначеност во изразување постои и во пишување, на нашите простори 
management се пишува во својот изворен облик management, или пак како 
менаџмент. Покрај постоењето на бројни школи и правци во теорија на 
менаџментот, сѐ уште не постои една коегзистентна теорија која би можела да се 
имплицира во пракса, бидејќи менаџмент е наука, а успешен менаџмент е 
вештина. Тоа е основната причина поради која менаџментот никогаш неможе до 
крај да се научи, опише или копира119. 

Што е всушност менаџмент, која е неговата најширока дефиниција? 

Менаџерите се посебни ресурси кои управуваат со други работни ресурси и со 
самите себе. Успешниот менаџер е успешен ако добро организира поголема 
група на ресурси и обезбеди висок степен на комуникација помеѓу целата 
организација120. 

Најзначајна карактеристика на менаџерите е управувањето со самите себе. За 
изработка на сложени проблеми во самата компанија менаџерот е главен и 
одговорен за да ги наведе ресурсите за кои е одговорен да размислуваат исто како 
и тој за точно дефиниран проблем. Не е многу важно што менаџерот е спремен, 
важно е да знае да ги организира ресурсите со кои располага, за секој проблем да 
го решат најправилно и најбрзо121. 

                                                 
117  Споредување со дефиниција од точка. 2 од оваа работа. 
118  Закон за осигурување 
119  Е.ВАУГХАН-Т. ВАУГХАН, „Основи на осигурување – Управување со ризици“’ 
120  Х. ВЕХРИЦХ – Х. КООНТЗ 
121  Англ. Expert Systems. 
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За успешно управување со менаџерскиот дел како сложен процес неопходни се 
различни умешности и знаења како што се:122 
 техничко познавање; 
 примена на теоретско знаење постигнато во процесот на образование; 
 праксата во комуникацијата со работните ресурси; 
 голема способност за работа со луѓе; 
 познавање и начин на размислување на ресурсите со кои располага 

менаџерот; 
 мотивација на ресурсите; 
 анализа и решавање на сложени проблеми. 

Високата и стучна помош од страна на менаџерот е важна но не и неопходна 
бидејќи поважна е неговата организација и способност за органицазија на група 
од ресурси. 

Менаџментот се јавува како основна и примарна функција во компаниите за 
осигурување123. Според други тврдења менаџирањето претставува функција на 
управување на компанијата и определување на стратешка насока на работење и 
развиток во пократок временски интервал. Контролната функција како битен 
елемент во компанијата за осигурување ја има точно менаџерот од таа компанија.  

Менаџмент е процес на обликување и одразување на опкружувањето во кое 
поединци, работејќи заедно во групи, ефикасно остваруваат одбрани цели.  

Зошто баш оваа дефиниција?:124 
• Поради нејзината универзалност, која ни овозможува да ја примениме во 

било која врста на организација; 
• Заради нејзината сложеност, која ни овозможува со неа да ги опфатиме сите 

функции на овој процес. 

Главна активност на маркетинг менаџментот е добра продажба, квалитетни 
понуди за осигурување и голем број на задоволни клиенти. Деловната политика 
во менаџментот не е доволно само ако се остваруваат целите на менаџерот и 
задоволството на клиентите. Важно е менаџерот постојано да дополнува нови 
елементи во самата компанија за осигурување со цел клиентите да бидат уште 
позадоволни од својата избрана компанија за осигурување125. 

                                                 
122  P. Sikavica – B. Bebek – H. Skoko – D. Tipuric, „Работно одлучување“, II изменето дополнето издание 
123  Fundamentals of Risk and Insurance by Emmett J.Vaughan, Therese M. Vaughan,2007, Hardcover, Hastings 
J., So You Want to Be an Insurance Agent - Paperback, 2009   
124  George E. Rejda, Mike Mc Namara, Principles of Risk Management and Insurnce – Hardcover, 2010 
125  George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2007, Harold D. Skipper Jr., 
Harold Skipper, W. J. Know, W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance - Hardcover, 2007 
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Менаџмент во осигурување претставува облик на применет менаџмент, 
менаџмент кој е применет на работењето во осигурувањето. Менаџмент во 
осигурување можеме да дефинираме како „процес на обликување и 
опкружувањето во кое поединецот, работејќи заедно во групи, ефикасно 
остварува одбрани цели во извршување на работите на осигурувањето во 
најкраток рок“. Извршување на работите на осигурување опфаќа: склучување и 
исполнување договор за осигурување имот и лица и договор за реосигурување, 
работи за спречување и намалување на ризикот кој го загрозува осигураниот 
имот и лицето и мерки за спречување и намалување на штета, како и другите 
работи на осигурување126. 
 

2. Организација и обработка на задачи за штета и осигурување 

Производност на осигурителот во обработка на штета подразбира:127 

• Ефективност во решавање на штети, каде под поимот ефективност се 
подразбира постигнување на зададени цели во процесот на обработка на 
штета во најкратко време; 

• ефикасност во решавање на штета, каде под поимот ефикасност се 
подразбира постигнување на зададени цели во процесот на обработка на 
штета со најмала количина на осигурителни ресурсии искористено време; 

• квалитет во решавање на штета, каде под поимот квалитет се подразбира 
постигнување на зададени цели во процесот на обработка на штета низ 
максимализација на „задоволство“ на клиентот (т.н. маркетинг штета). 

Главно средство за опстанокот на компаниите, нивниот раст и остварување на 
поголем профит како и задржување на клиентите и стекнување на нови е 
менаџерскиот дел на компанијата за осигурување128. 

Услугите на секоја компанија за осигурување се различни, но карактеристиките 
во суштина на услугите се основни за сите, и тоа:129 

 Нематиријалност; 
 Неразделност; 
 Не резултира со сопственост; 
 Краткотрајност; 
 Променливост. 

                                                 
126  Англ. Expert Systems. 
127  Јаќовски Б., Кадриоски,А., Банкарски маркетинг, Охрид,2005 
128  Неновски Т. Економско разведрување - Скопје, јули 2008 
129  Николовски А. Осигурување и реосигурување - Скопје, 1997 
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Кога станува збор за нематеријалноста како карактеристика на услугите на 
менаџирање во основа се мисли на материјална природа на производите. 
Услугите од овај тип не можат да се почуствуваат сѐ додека истата не е извршена, 
имено овие услуги не се физички дофатливи130. 

Неразделноста како услуга врши обезбедување и трошење на услуги. Овој тип на 
услуга е кога корисникот, односно клиентот избере тип на осигурање и истото го 
користи подолг период131. 

Обезбедувањето на производи спаѓа во услуга која резултира со сопственост. 
Краткотрајноста на услугата е тип на услуга која многу брзо се менува во 
зависност од побарувањата на клиентот. 

Променливоста на услугата е тип на услуга која има различно значење за секој 
клиент одделно, според потребите и барањата на истите132. 

 

3. Потребно време и начинот на проценка на штета 

Кога ќе се случи сообраќајна несреќа и кога во истата ќе има материјална штета, 
покрај обезбедување на докази за начиниот на настанување на несреќата, 
односно штетниот настан (по пат на пополнување на Европски протокол или 
составување на документација од страна на работниците во МВР), потребно е да 
се пристапи кон обезбедување на докази за настаната материјална штета на 
моторното возило. Обезбедување на докази за настанатата штета на возилото се 
врши на тој начин што сопственикот на оштетеното возило или лице овластено 
од сопственикот на возилото се обраќа на овластен проценител со цел 
составување на записник за оштетеното возило133. 

Во таа прилика овластениот проценител врши непосреден преглед на возилото 
во најкраток можен временски рок, проценува степен на оштетување на поедини 
делови на возилото, утврдува потребно работно време за поправка на возилото и 
за тоа составува записник, кој е пропратен со фото документација а сѐ тоа 
изготвоено во време кое ги задоволува потребите на клиентот, затоа што времето 
е најзначајниот фактор. Горе наведениот опис на работи и задачи на 
проценителот е доста сиромашен и за жал во многу наши компании за 
осигурување се пристапува на таа работа баш на тој начин. При тоа се 
запоставува дека секоја површност во самата постапка на проценката на штетата, 

                                                 
130  Правилник за формирање и користење на гарантен фонд 
131  Совет на бироата - Внатрешни одредби - Крит, 30-31 мај 2002 
132  Упатство за водење евиденција и начин на исплата на средства од Гарантниот 
133  An Estate Planer's Guide to Life Insurance by Lois A. Mezzullo, 2000, Paperback  
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секое временско одолговлекување има поголемо негативно влијание на самото 
решавање на тоа отштетно барање, односно решавање на таа материјална штета 
и загуба на драгоцено и незаменливо време134. 

Во зависност од тоа како се пристапува на постапката на проценка на штета 
многу ќе зависи правилниот начин на решавање на отштетното барање со 
временски испочитуваниот рок, било тоа со правилната проценка да се 
предупредува на евентуална измама или пак реално да се согледа штета 
настаната на возилото и како резултат на тоа излегува со реална штета за 
настанатата штета, со што се избегнува незадоволството на оштетениот и со тоа 
се избегнува скапиот и долготраен судски процес а со самото тоа се посветува 
внимание на намалувањето на времето потребно за истото135. 

 

4. Постапката на ликвидација и временски рок  

Проценката на штета овозможува обезбедување на докази за настаната штета на 
возило, било за потреба на самиот оштетен или пак за потреба на компанијата за 
осигурување или било кој друг краен плаќач на таа штета. Во зависност од 
квалитетот на проценката направена во најкраткиот пропишан временски рок 
многу ќе зависи дали во постапката за процена на штета ќе се дефинираат и 
констатираат потребните информации кои ќе влијаат како на самата постапка на 
утврдување на основаноста на отштетното барање, било дали тоа побарување во 
потполност или делумно ќе се прифати или одбие, така и на самата постапка на 
утврдување на висината на настаната материјална штета на возилото и на 
конечната понуда на штета за настанатата штета, како краен резултат на самата 
постапка на проценетата штета со посветен акцент на искористеното време136. 

Самата постапка на процена на штета се состои од низа на работи кои одземааат 
време, кои се меѓусебно поврзани и условени, а сите тие ни даваат одговор на 
низа на прашања кои објективно се појавуваат при решавањето на отштетeното 
барање и утврдување на висината на материјална штета во временски пропишан 
рок. Во зависност од квалитетот на самата проценка, ќе зависи дали со таа 
проценка дошло до тие информации и трагови, или пак со прескокнување на 
некој сегмент во постапката на проценка или површното пристапување на некој 

                                                 
134  Ben G. Boldwin, The New Life Insurance Investment Advisior-Hardcover, Revised, 1994  
135  Bisys Educational Services, Life and Health Insurance License Exam Cram - Mixed media product, 2004, 
Other, 
136  David W. Sommer James S.Trieschmann, Robert E. Hoyt, Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 
2004  
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сегмент се направило пропуст, со што се влијаело на крајно погрешен резултат 
на таа постапка, а кој може да се манифестира повеќекратно137. 

Последиците од пропуст во проценка на штета може да бидат повеќекратни, а се 
согледуваат во следното138: 

• Да се утврди обврската за побарувања кои не се основани и обратно; 
• Да се потцени или надцени висината на материјалната штета; 
• Да се злоупотребат временски пропишаните рокови. 

Очигледно дека горенаведените последици имаат негативно влијание на крајниот 
финансиски биланс на крајниот плаќач на штета, бидејќи се плаќа или преценува 
обврската која не би требало да се плати, а се одбиваат или повеќекратно се 
потценуваат обврските кои треба да се платат, а со запоставувањето на роковите 
се доведува до непотребни трошоци (судски). Како последица на злоупотребата 
на времето имаме зголемен финансиски одлив по основ на отштетeни барања кои 
во правна постапка не би биле платени или би биле платени во помал износ, а од 
друга страна имаме оправдано незадоволни осигуреници кои праведноста ќе 
пробаат да ја остварат по судски пат, со што се зголемуваат трошоците по 
оштетeното побарување и се зголемува бројот на судски предмети. Пошироко 
гледано низ зголемен број на судски предмети, се врши негативен притисок и на 
самото работење на правосудството и на општеството воопшто139. 

 

5. Менаџирање на време за настаната штета 

Во развиениот свет кој го прати и модерниот систем на осигурување, сѐ повеќе 
се афирмира и промовира имиџот, угледот и позицијата на компаниите за 
осигурување на основа на нивниот однос и пристапувањето кон отштетeните 
барања на осигуреникот, односно се согледува нивниот конкретен програм на 
управување на отштетeните барања. Со други зборови, сѐ повеќе се промовира 
примена на системот на мерење на конкурентноста на основа на процесот на 
обработка на отштетeните барања, односно ефикасност во исплаќање на штета - 
времето потребно за исплата сведено на минимум, поради што осигурениците и 
го склучиле осигурувањето - брзата исплата на штети - краток временски рок на 
обесштетување - задоволни клиенти140. 

                                                 
137 Hastings J., So You Want to Be an Insurance Agent - Paperback, 2009  
138 Insurance Adjuster by Jack Rudman,1994, Paperback  
139 Insurance Coding And Electronic Claims For The Medical Office by Shelley C.SofiN, Shelley Safina, 2005, 
Paperback  
140 Совет на бироата - Внатрешни одредби - Крит, 30-31 мај 2002  
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По правило, сите национални закони во областа на осигурувањето, па дел и во 
нашето, промовираат примена на систем на мерење на конкурентност (временски 
рокови на комплетирање) на основа на процесот на обработка на отштетeните 
барвања или некој дел од овој процес (на пример обработка на дополнителни 
тужби) – решени штети141. 

Доколку, во пракса на работењето на компаниите за осигурување се одбиваат 
благовремено поднесените исправни побарувања за надомест на штета, со цела 
потребна документација а времето кое е потребно за одговор е долго, тогаш се 
загрозува угледот на таквата компанија за осигурување, па и осигурувањето како 
институција во целина. Всушност, ако добро отштетeно барање се одбие, а за 
одговорот е потребен долг временски период тогаш се загрозува угледот на 
компанијата за осигурување, што може да доведе до загрозување на продажба на 
полиси – договори за осигурување, а со самото тоа и до опаѓање на угледот на 
компанијата за осигурување (несериозни компании). Во неодамнешна пракса, на 
нашиот пазар на осигурување имало повеќе примери на наплата на премија од 
осигурување, а не плаќање штета, како на пример кај осигурувања на моторни 
возила, каде штетите не биле навремено платени (надминување на временски 
предвидениот рок) туку често се водени судски процеси. 

Затоа решавањето на отштетното барање и времето потребно за решавање на 
истите е клучно за одредување на квалитетот на услугата која ја пружа некоја 
компанија за осигурување, односно тоа е пресудно за ширење на позитивни 
препораки за ефективност, брзина и квалитет на услугите, и со самото тоа и за 
привлекување на нови осигуреници. Во САД дури постои и веб страна која ја 
формирало национално здружение на застапници на осигурување (National 
Association of Insurance Commissioners – NAIC) под името „Потрошувачки извор 
на информации (Consumer Information Source – www-maic.org), на која страна 
потрошувачите сами можат да ги изнесат своите искуства за отштетните барања 
и временскиот рок на комплетирање на истите, со што значајно се влијае на 
стекнувањето на доверба, односно недоверба кон некоја компанија за 
осигурување142. 

Неопходно е постојано подигнување на мотивацијата кај вработените, кои 
работат на обработка на штети во осигурителни организации со цел 
благовремено - навремено, објективно и професионално пристапување на 
разрешување на проблемот во сите фази на обработка на штета, почнувајќи од 

                                                 
141 Упатство за водење евиденција и начин на исплата на средства од Гарантниот ????? 
142 2001 Natural Renovation & Insurance Pepaiz Estimator,2000, Paperback  
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пријава на отштетното барање па сѐ до негова исплата - запазување и не 
надминување на временски предвидените рокови143. 

Од досега наведеното произлегува дека топ менаџмент на компанијата за 
осигурување мора со програмите на управување на отштетните барања да приоѓа 
на одговорен начин со голем акцент на времето за реализација, бидејќи покрај 
тоа што е таа основна задача на осигурувањето – надомест на штета во најкраток 
можен рок (задоволен клиент), без што осигурување не би постоело, сочинуваат 
еден од важните елементи за маркетингшките активности на компанијата за 
осигурување. 

 

6. Организација, стуктура и менаџмент на штета и осигурување 

Одлучување е целта во планирањето во процесот на обработка на штета. 
Одлучување се дефинира како одбирање на смер на делување помеѓу повеќе 
поставени алтернативи144. 

Одлучување во процесот на обработка на штета се темели на способност на 
менаџмент на штета да со препознавање на оние фактори кои пресудно стојат на 
патот до саканата цел да изберат најдобар алтернативен правец на работење во 
нивно совладување со цел постигнување на саканиот ефект со користење на 
најмал временски период145. 

Тоа се постигнува со вреднување на алтернатива и одредување на приоритет. 

Вреднување на алтернатива се врши146: 

 низ квантитавини фактори како бројчано мерливи фактори (на пример, cost 
benefit анализа на трошоци на обработка на штета); 

 низ квалитативни фактори како бројчано немерливи фактори (на пример, 
влијание на одредено постапување на осигурителот на задоволство на 
клиентот); 

o Одредување приоритети се врши со помош на: 

 искуствени методи каде приоритетот се одредува врз основа на поранешни 
проблеми и поранешни одлуки (на пример, многу често само причини да 
одредени менаџери стигнале до својата висока положба ги оправдува 
нивните поранешни одлуки); 

                                                 
143 A Guide to Health Insurance Billig by Marie A.Moisio, 2006, Other, Mixed media product  
144 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007 
145 Property and Casualty Insurance - Paperback, 2004 
146 The III Insurance Fact Book 2008 - Paperback, 2008  
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 експериментални методи каде приоритетот се одредува врз основа на 
поранешни утврдени научни истражувања; 

 аналитички методи каде приоритетот се одредува на основа на односи 
помеѓу најпресудни фактори кои се однесуваат на поставената цел (на 
пример, решавање на одредениот проблем на неговите квантитативни и 
квалитативни состојки и негова анализа во најкраток можен рок). 

Значајна улога при одлучувањето денес имаат и составот на поддржани 
одлучувања (DSS)147: 

 состави за трансакциски обработки на податоци (ТРЅ) чии излезни 
информации претставуваат влезни големини кај различни работни одлуки 
(на пример, евиденција на број на исплатени штети, евиденција на 
исплатени износи за штета и временскиот рок во кој се исплатени и сл.); 

 состав за афтоматизација на канцелариско работење (ОАЅ) кој опфаќа 
компјутерски уреди и програмски пакети (software) за обработка на штета, и 
служи на сите организациски нивоа во одлучување и во сите работи кои 
вообичаено се извршуваат во канцеларијата со цел намалување на потребно 
време за истото (e-mail, обработка на текст, темплејт обрасци и сл.); 

 управувачки информациски системи (МIS) кои осигуруваат на менаџерите 
известувања и пристап до податоци за работењето во процесот на обработка 
на штета и непотребно лутање кое допринесува за губење време (излезни 
информации од TPS-a); 

 менаџерски состав на поддршка (MSS) како групи кои се наменети за 
поддршка на менаџерските функции на сите фактори на одлучување: состав 
за поддршка во групно одлучување (GDSS), експертен состав (ES), состав 
за поддршка на врвни раководства (ESS). 

Друга менаџерска функција во процесот на обработка на штета е организирање 
на процесот на обработка на штета како намерни и формализирани структури на 
улоги (или положби)148. 

Организирање на процес на обработка на штета опфаќа149: 

 идентификација и класификација на активности – што сѐ ќе се работи во 
процесот на обработка на штета и колку време ќе биде потребно за тоа;  

                                                 
147 Vroman W., Topics in Unemployment Insurance Financing - Paperback, 1998  
148 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007  
149 Property and Casualty Insurance - Paperback, 2004  
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 групирање на активности поради постигнување на одредени цели – кој сѐ ќе 
работи во процесот на обработка на штета и колку време ќе му биде 
потребно за предвидените задачи; 

 доделување групи на активности на поедини менаџери – како сѐ ќе се 
работи во процесот на обработка на штета и која активност колку време ќе 
одземе; 

  доделување на одбрани менаџери овластени за надгледување на активности 
– кој и за што ќе биде одговорен во процесот на обработка на штета; 

 одигрување координација во организациска структура на процесот на 
обработка на штета (хоризонтално или вертикално – зависно од 
организацијата на компанијата за осигурување) – како меѓусебно 
најефективно ќе се комуницира во процесот на обработка на штета со цел 
минимизирање на времето потребно за комуникација150: 

 

7. Менаџерски функции во однос на време како значаен фактор во  
    процесот на направена штета 

Од самата причина да зборуваме за одредена „структурна организација“ 
процесот на обработка на штети логично е да се дели на (или состои од) 
организациски единици151: 

Конформација на организациските единици може да се врши со предвид на152: 

- oснова на самите броеви: собирање на ресурси кои извршуваат исти 
должности и ставање на тие ресурси под надзор на еден менаџер (на пример, 
основање на оддел за проценка и вештачење на штети со кои раководи еден 
ресурс), 

- на основа на времето: за да може ефикасно да се одговори на сите барања на 
клиентите потребно е XY број на работници (на прмер, за извршување на 
проценка XY број на штети неопходен е Z број на проценители или вештаци како 
би се работело во функција на времето - минимално време за обработка); 

- на основа на различни стадиуми на процес (функционална поделба на 
процес): се врши на основа на главни стадиуми на процес на обработка на штета 
(на пример, број на правници за решавање на правен основ кај XY број на штети 
мора да биде не помал од Z, или, број на цензори на XY број на штети кои се 
                                                 
150 The III Insurance Fact Book 2008 - Paperback, 2008  
151 Vroman W., Topics in Unemployment Insurance Financing - Paperback, 1998  
152 David W. Sommer James S. Trieschmann, Robert E. Hoyt, Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 
2004   
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однесуваат на штета на лица мора да биде најмалку Z, или, број на 
администратори на штети во однос на XY број на штети мора да изнесува Z така 
што не би имало застој во процесот и непотребно губење на време); 

- на основа на теорија: одредена организациска единица од процесот на 
обработка на штета покрива одговорно географско подрачје (на пример, Служба 
за обработка на штета од Скопје покрива или ги обработува сите штети 
настанати на подрачје на Куманово); 

- на основа на производи од осигурување: одредена организациска единица ги 
извршува сите активности поврзани со одреден осигурителен производ (на 
пример, обработка на штета која произлегува од P&I ја извршува организациска 
единица во Скопје); 

- на основа на стратешки работни единици (SBU): организациска единица која 
извршува обработка на штета, е составен дел – „стратешки“ - работни единици 
на компанија за осигурување која ги извршува сите работи поврзани со 
работењето на осигурувањето. 

Овластување како право кое припаѓа на одредена организациска положба, во 
процес на обработка на штета може да се дефинира како право на поединец да 
може слободено (по сопствена волја) да донесува одлуки кои имаат одраз и на 
другите учесници во процесот на обработка на штета153. 

Во организациска структура на сектор на штета наидуваме најчесто на две врсти 
на овластувања:154 

- линиски (т.н. скаларно начело на овластување): овластување на надредени 
над подредени учесници во процесот на обработка на штета,  

- функционални - како право на поединците да контролираат одредени 
стадиуми во процесот на обработка на штета. 

Постапката за процена на штета на моторно возило е една сложена и стручна 
постапка, чија цел е обезбедување докази за настанатата штета на возилото а 
крајниот резултат на таа постапка е утврдување на материјална штета на 
возилото, како адекватен надомест за претрпена штета на возилото. Секој 
пропуст, макар и површно или отстапка има поголеми негативни последици, 

                                                 
153 Eric M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 
2007, Fundamentals of Insurance by Tena B. Crews, 2009, Paperback, Fundamentals of Risk and Insurance by 
Emmett J.Vaughan, Therese M. Vaughan, 2007, Hardcover  
154  Fundamentals of Insurance by Tena B. Crews, 2009, Paperback  
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голема загуба на најзначајниот фактор - Време, било за самиот оштетен, било за 
крајниот плаќач на штетата, најчесто компанијата за осигурување155. 

По природа на своето работење, компаниите за осигурување би биле 
најзаинтересирани проценките на штета да се извршуваат на високо квалитетно 
и професионално ниво во најкраток можен временски период, но во период од 
последните дваесетина години на работите на проценка на штета како и на кадри 
кои ја извршуваат таа работа не се посветува доволно внимание, што довело до 
деградација на таа професија156. 

Сегашната состојба во дејноста на проценка на штетата на моторните возила, 
односот на компаниите за осигурување кон таа професија, налагаат потреба 
работите за проценување на штета да се издвојат од компаниите за осигурување 
и да бидат работи на проценка на штета кои се препуштат на независни агенции 
чие основно занимање ќе биде проценка на штети157. 

Работите на проценка во тој случај би ги извршувале стручни, професионални, 
независни агенции, а кадарот кој ќе ги извршува работите на проценка, би морал 
да биде лиценциран, со што би се извршила професионализација на оваа 
професија и би се добил неопходен квалитет. За тоа да се овозможи потребно е 
да се изврши лиценцирање на кадри кои ќе извршуваат таква високо стручна 
работа158. 

Во некои прелазни периоди, во кои секоја компанија за осигурување има своја 
служба за проценка на штети, потребно е да се инсистира на пропишување на 
услови кои се однесуваат на лицето кое сака да се занимава со работа на 
проценување на штета и истите треба да ги исполнува, што се однесува до 
стручната спрема, обученост и знаење, а повеќе внимание да се посвети и на 
стручно усовршување на веќе постоечките кадри (времето потребно за процена 
би се намалило со воспоставување на рутина)159. 

 

                                                 
155 Insurance Handbook for the Medical Office by Marilyn Fordney, Marilyn T. Fordney, 2007, Other, 
Workbook, Mixed media product  
156 George E. Rejda, Mike Mc Namara, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2010  
157 George E. Rejda, Mike Mc Namara, Principles of Risk Management and Insurnce – Hardcover, 2010  
158 Harold D. Skipper Jr., Harold Skipper, W. J. Know, W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance - 
Hardcover, 2007 
159 Insurance for Dummies by Hungelmann, 2009, Paperback, Original 
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8. Поставување на цел во процесот на направена штета 

Составот на управување со процесот на обработка на штета во осигурување се 
заснова на комуницирање во процесот на обработка на штета. Има две цели на 
комуницирање во процесот на обработка на штета160: 

• интерна комуникација: интегрира менаџерски функции и го прави 
менаџментот на штета можен; 

• надворешна комуникација: интегрира менаџмент штета со клиенти. 

Комуницирање во процесот на обработка на штета овозможува менаџмент на 
штета и целосно управување на осигурителот во обработка на штета. 

Целосно управување на осигурителот во процесот се состои од менаџерски 
функции кои пак менаџерски функции претставуваат структура на менаџмент. 

Менаџерски функции се161: 

• планирање (planning) како одбирање на задачи, цели и акции со кои тие би 
се постигнале; 

• организирање (organizing) како воспоставување на структура на човечки 
ресурси внатре во организацијата; 

• управување со човечки ресурси – кадровско потполнување или вложување 
во луѓе (staffing) како пополнување и одразување на пополнети структури на 
човечки ресурси внатре во организацијата; 

• водење (leading) како регулирање на оперативни процеси усмерени во 
остварување на работни цели; 

• контролирање (controlling) како мерење и исправување на поединечно и 
организациско работење поради што поуспешно намалување на времето 
потребно за обработка и остварување на работните цели. 

Организација на работи за обработка на штета во осигурување може да се 
дефинира како свесна човечка работа со која квантитативно, квалитативно, 
временски и просторно се ускладуваат (интегрираат) сите причинители 
(материјални и човечки) во процесот на обработка на штета, поради 
постигнување на оптимални резултати во најкраток временски рок во 
извршување на работите на осигурување162. 
                                                 
160 Fundamentals of Risk and Insurance by Emmett J.Vaughan, Therese M. Vaughan, 2007, Hardcover  
161 Eric M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 
2007   
162 David W. Sommer James S. Trieschmann, Robert E. Hoyt, Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 
2004  
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Извршување на работи на обработка на штета е сложен процес кој опфаќа повеќе 
меѓусебно поврзани стадиуми на обработка на штета. 

Тие стадиуми можат да се поделат на163: 

• Сознание за штетни случувања и пријавување на штета; 

• Правно – утврдување на осигурителна обврска; 

• Техничко – увврдување на висина на осигурителна обврска; 

• Ликвидација и исплата на штета; 

• Акцент на време (потребно време за извршување) ставен во сите претходни 
фази; 

За самата постапка на проценка на штета да биде квалитетна, а со тоа низ таа 
постапка да може да се дојде до потребни информации, во постапката на процена 
е потребно да се извршат следните работи164: 

• Да се изврши идентификација на возило; 

• Да се констатира и оцени факторот кој влијае на вредноста на возилото; 

• Дефинирање на начинот на настанување на оштетувањето на возилото; 

• Опис на оштетувањето и нормирање на работното време; 

• Да се состави дополнителен записник за оштетување на возилото за сите 
оштетувања кои се последица на штетниот настан, а не се опфатени со 
записникот за оштетено возило (не видливи од првичен извид); 

• Да се изврши проверка на економската рентабилност на поправка на 
возилото; 

• Сите горе наведени работи се од битно значење како при утврдување на 
начинот на настанување на штетата, спречување на злоупотреба, така и при 
утврдување на висина на материјалната штета на возилото.  

При тоа сите тие работи може практично да се поделат на две фази: 

Прва фаза на проценка на штета - која е директно поврзана за идентификација 
на возилото, проценка на општата состојба на возилото и проценка на факторот 
кој влијае на вредноста на возилото, дефинирање на начинот на настанок на 
оштетување на возилото, опис на оштетување и нормирање на работното време 

                                                 
163 Doyle R.Stephan R. Leimberg, Tools & Techniques of Life Insurance - Paperback, 2007  
164 Fundamentals of Insurance by Tena B. Crews, 2009, Paperback 
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потребно за поправка и по потреба составување на дополнителен записник за 
оштетено возило165. 

Втора фаза на проценка на штета - која е директно поврзана за утврдување на 
економската оправнадност за поправка на возилото и од неа зависи дали ќе се 
даде согласност да се поправа возилото или не, а конечниот резултат претставува 
висина на материјалната штета која се нуди на оштетениот. 

Исплата на штета е финален стадиум на извршување на работи во врска со 
обработка на штета во осигурување и резултатот е производ на осигурителот во 
обработка на штета166. 

Цели претставуваат крајни точки кон кои се насочени сите планирани активности 
(и оние кои се однесуваат на менаџерските функции и оние кои се однесуваат на 
поедини или на сите фази на процесот) во процесот на обработка на штета. 
Целите го опишуваат она што се очекува од организацијата, функцијата, 
одделите и поединците да постигнат во најкраток временски рок. 

Целите се претпоставени како хиерархија која започнува со општи начела а 
завршува со специфични цели (т.н. клучни подрачја на резултатот) секој 
поединец кој учествува во процесот на обработка на штета во осигурување. 

Цели во процесот на обработка на штета прават рамка на менаџмент со помош на 
цели како сеопфатен состав управуван кој интегрира клучни активности на 
процесот на обработка на штета и ги усмерува на ефективно и ефикасно 
остварување на целите167. 

Најзначајни облици во процесот на обработка на штета168: 

• индивидуално поставување на цели – поттикнување на особни преданости 
на целите; 

• јасно поставување на организациската улога – чистење на организација 
(сведување на минимум на време потребно за извршување задачи на поединец);  

• активно управување на портфељот штета – подобрување на процесот на 
обработка на штета со голем акцент на време потребно за истото; 

                                                 
165 Проф. Д-р Милошевиќ Б. – Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
166 Национално биро за осигурување - Осигурителен билтен на Република Македонија за 2007 година - 
Скопје, мaj 2008 
167 David W. Sommer James S. Trieschmann, Robert E. Hoyt, Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 
2004  
168 Национално биро за осигурување - Осигурителен билтен на Република Македонија за 2009 година - 
Скопје, април 2010  
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• рециклирање на целите – развиток на ефективна контрола со цел сведување 
на роковите на минимум. 

Производност на осигурителот во обработка на штета можеме да го дефинираме 
како однос на собрани премии и исплатени штети во одреден временски период, 
со настојување да се оствари што поголем квалитет на осигурителната услуга.  

Организирање во процесот на обработка на штета бара развивање на улоги и 
положби со што ќе се постигне што подобро функционирање на процесот, ќе се 
намали времето потребно за обработка, понатаму, организирање вклучува и 
мрежа на центри за одлучување и комуницирање за што подобро да би се 
координирале сите настојувања и не би се губело време за остварување на 
целите169. 

Меѓутоа тоа не секогаш е едноставно па доаѓа до пропуст. 

Меѓу класични пропусти на организирања во процесот на обработка на штета 
спаѓаат170: 

 недоволно или неправилно планирање: денес не е невообичаено да се 
наиде на организациски единици на обработка на штета кои останале при својата 
организациска структура иако веќе одамна се променило надворешното 
опкружување (на многу кои одлучуваат во и за процесот на обработка на штета 
денес сѐ уште им се непознати предностите на електронското работење – 
пролонгирање на времето потребно за обработка) – тоа укажува на недоволно 
планирање кое не водело сметка за промените во надворешните опкружувања, 
исто така денес не е необично да се поставуваат одредени цели а воопшто да не 
се води сметка за човечките ресурси и нивните можности – тоа укажува на 
неправилно планирање бидејќи се занемарени можностите на човечките ресурси 
(многу задачи за малку клиенти што допринесува за губење на време, лутање и 
неефективност);171 

 недоволно разјаснети односи: доколку не се доволно разјаснети односите 
во организациската структура на процесот на обработка на штета тогаш доаѓа до 
несогласувања, доаѓа до тоа да човечките ресурси незнаат што смеат а што не 
смеат да прават и со тоа се губи време (денес не е необично да во процесот на 
обработка на штета од автомобилска одговорност да дојде до расправија помеѓу 
правник и лекар цензор кога се во прашање телесни повреди – тоа произлегува 
                                                 
169 Национално биро за осигурување - Осигурителен билтен на Република Македонија за 2009 година - 
Скопје, април 2010 
170 Проф. Неновски Т. – Економско Разведрување – Скопје, јули, 2008 
171 David W. Sommer James S. Trieschmann, Robert E. Hoyt, Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 
2004  
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од недоволно разјаснети односи помеѓу нив, се губи време во нивно 
несогласување, попрецизно од непрецизно одредените улоги во процесот на 
обработка на штета, кои се работи и задачи на правникот, а кои се работи и 
задачи на лекарот цензор);172 

 недоволно делегирани овластувања и изостанок на рамнотежа во 
делегирање: често како приговор во процесот на обработка на штета се јавува 
ситуација да надредените не се спремни „да го спуштат“ одлучувањето на 
подредените, па така на тој начин се ствараат „тесни грла“ процеси и се намалува 
неговата ефикасност, во такви ситуации обично улогата на надредениот се губи 
во постојани „гасења на пожари“ и „соочување со кризи“ во процесот на 
обработка на штета (кога ниту една одлука не смее да се донесе без согласност 
на надредениот а истиот физички не е во можност сите одлуки да ги проследи и 
губитокот на време е неизбежен) – тоа е недоволно делегирање на овластување, 
обратен случај имаме кога делегирањето оди „предлабоко“ до самиот корен на 
организациската структура на процесот на обработка на штета па така доаѓа до 
создавање на независни организациски единки (кога надредниот ги префрлува 
сите свои овластувања на подредениот и со самото тоа себеси се исклучува од 
процесот) – тоа е изостанок на рамнотежа во делегирање;173 

 колизија на линијата на овластување и линија на информирање: многу 
често информациите се поистоветуваат со овластувањата, односно со 
информациите се работи во зависност од хиерархиската положба, колку пониско, 
толку имаш помалку информации, тоа не е правилно доколку не се работи за 
некои „top-secret“ информации, линијата на информирање не е менаџерска 
линија, туку е линија за информирање која е достапна на сите организациски 
единки на сите нивоа на организациски структури (често е приговарањето дека 
пониско рангираните многу често не располагаат со некои информации што се 
однесуваат на нив, и тоа произлегува од „задржување“ на информации од страна 
на нивните надредени кои со тоа (мислат дека) ги чуваат своите надредени 
позиции односно ги величаат (или мислат дека) своите улоги – тоа е колизија на 
линија на овластување и линија на информирање);174 

 давање на овластување без постигнување на одговорност и припишување 
на одговорност без давање на овластување: многу често овластувањата се 
делегираат на подредените без сите оние на кои овластувањата се делегирани се 
                                                 
172 M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 2007 
173 David W. Sommer James S. Trieschmann, Robert E. Hoyt, Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 
2004  
174 Eric M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 
2007  
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спремни да бидат одговорни за нивното работење – тоа е делегирање на 
овластувања без постигнување на одговорност, исто така многу често во случај 
на неуспех на одредено работење, одговорноста за неуспехот му се припишува на 
пониско рангираните а без да им се даде овластување да постигнат очекувани 
резултати – тоа е припишување на одговорност на оние на кои не се делегирани 
овластувањата;175 

 погрешно користење на функционалните овластувања и повеќеструка 
подреденост: многу често во настојувањата да се оствари заштеда до која се 
доаѓа со специјализација и предности на стручното мислење се создаваат 
ситуации кои доведуваат до „привилегираност“ на поединци а на штета на 
целата структура – тоа е погрешно користење на функционалните овластувања, 
исто така многу често овластувањата губат свое „значење“ бидејќи истото се 
пренесува повеќе пати – се губи време, врв на високо позиционирани, високо 
позиционирани на средно позиционирани, средно позиционирани на ниско 
позиционирани, така се губи контрола на овластувањето, и се троши време 
непотребно – тоа е повеќеструка подреденост кај делегирање на 
овластувањето;176 

 премногу и премалку организираност: хиперорганизираност е вообичаено 
последица на пропусти да се примени идеја по која структурата во процесот на 
обработка на штета на сложен процес на кој цел е, ефикасно постигнување на 
одредени цели, целите стануваат подредени на организираност – тоа е претерана 
организраност, обратен случај имаме кога организираност потполно изостанува 
па тогаш процесот на обработка на шета се одвива стихијски и надвор од 
контрола без контрола на време (анархиски), тогаш целите престануваат да бидат 
цели, времето и временските рокови се запоставуваат – тоа е премалку 
организираност во процесот на обработка на штета177. 

Иако сѐ уште не заживеала веќе скоро педесетина години старата студија со која 
се предложува воведување на пресметување на човечките ресурси, како одвоени 
категории во билансот на работење на секое трговско друштво на кое би се 
искажувала „вредноста“ на човечкиот потенцијал, тоа околу што сите се 

                                                 
175 Национално биро за осигурување - Осигурителен билтен на Република Македонија за 2009 година - 
Скопје, април 2010  
176 Национално биро за осигурување - Осигурителен билтен на Република Македонија за 2009 година - 
Скопје, април 2010  
177 Проф. Неновски Т. – Економско Разведрување - Скопје, јули 2008, David W. Sommer James S. 
Trieschmann, Robert E.Hoyt - Risk Menagement and Insurance - Hardcover, 2004, Doyle R. , Stephan R. 
Leimberg, Tools & Techniques of Life Insurance - Paperback, 2007  
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согласуваат е да, како човечки ресурси во важното одредување на успех или 
неуспех на работење истите мораат да бидат и управувани. 

Управување на човечки ресурси значи, како менаџерска функција во процесот на 
обработка на штета, може да се дефинира како пополнување и одржување на 
пополнети човечки ресурси на организациската структрура во улога на процесот 
на обработка на штета178. 

Управување со човечките ресурси во процесот на обработка на штета опфаќа: 

 Идентификација на број и врсти на влог во процесот на обработка на штета, 
како менаџерска активност тесно поврзана со функцијата на организирање на 
процес на обработка на штета со акцент на време која бара точно нумеричко 
одредување на влог и критериум за нивно потполнување (неопходен број на 
работни места и барана стручна спрема во процесот на обработка на штета за 
извршување на истото во најкус временски период); 

 Квантитативно и квалитативно пропишување на расположливи човечки 
ресурси во процесот на обработка на штета, се однесува на утврдување 
„моментална состојба“ поврзано со нумеричко потполнување на влог и 
задоволување на критериум за нивно потполнување (постоечкиот број на 
работници, нивна стручна спрема и работа која ја извршуваат во процесот на 
обработка на штета и запазување на временскиот рок); 

 Анализирање и дефинирање на човечки ресурси во организациската 
структура во процесот на обработка на штета, како активност усмерена на 
анализирање и адекватно дефинирање на расположиви човечки ресурси со 
бараните организациски структури во определните временски рокови на 
процесот на обработка на штети, па како активност усмерена на избор, 
ориентација и социјализација нови човечки ресурси спрема организациската 
структура на процесот на обработка на штета. 

Менаџерска функција водење во процесот на обработка на штета се дефинира 
како: процес на влијание на човечките ресурси, кои исполнуваат во 
организациска структура обработка на штета, низ правилно и интегрирано 
усмерување на нивните активности без непотребно губење на време во 
остварување на организациски цели179. 

                                                 
178 Eric M. Holmes, Eric Mills Holmes, William F. Young, Regional and Litigation of Insurance - Hardcover, 
2007  
179 Fundamentals of Insurance by Tena B. Crews,2009, Paperback; Fundamentals of Risk and Insurance by 
Emmett J.Vaughan, Therese M. Vaughan, 2007, Hardcover  
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Водење во процесот на обработка на штета се состои од180: 

  Способноста на успешно и одговорно користење на моќ, каде моќ се разбира 
како способност на поединецот да (легитимно) поттикне или влијае на верување 
или делување на други поединци кои учествуваат во процесот на обработка на 
штета; 

  Способноста на разбирање и мотивација на човечки ресурси, каде 
мотивација и разбирање се сваќаат како способност на поединецот да распознае 
различни човечки потреби и реакции, во различно време и во различни ситуации; 

Инспирирање, каде инспирацијата се разбира како способност на поединецот да 
со својата способност (т.н. харизма) влијае на верувањето или делувањето на 
други поединци кои учествуваат во процесот на обработка на штета и поттик за 
извршување на задачи во предвидена временска рамка181; 

 Способност за поттикнувачко делување, каде поттикнувачкото делување се 
разбира како способност на поединецот да своето однесување (т.н. стил на 
водење) позитивно влијае на верувањето или делувањето на другите поединци 
кои учествуваат во процесот на обработка на штета со временски акцент. 

 

9. Донесување на одлуки во процесот на направена штета  

Управувачката функција контролирање на процес на обработка на штета може да 
се дефинира како: мерење и исправување на поединечно или организациско 
работење во процесот на обработка на штета со цел осигурување на исполнување 
на поставените цели и планови во рамка (временска) на работењето на 
осигурување182. 

Сите состави и техники на контрола во суштина се идентични, независно од 
видот на работење и независно од местото или објектот на контрола, и 
произлегуваат од темелен состав на контрола. 

Темелен состав на контрола опфаќа:183 

 Поставување на показатели, каде како показатели се земаат критериумите на 
ефективност временски содржани во планираните цели. Показателите можат да 

                                                 
180 George E. Rejda, Mike Mc Namara, Principles of Risk Management and Insurnce – Hardcover, 2010  
 George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2007  
181 Gregorg R. Niehaus, Scott e. Harrigton, Risk Management and Insurance - Hardcover, 2003 
182 Fundamentals of Insurance by Tena B. Crews, 2009, Paperback; Fundamentals of Risk and Insurance by 
Emmett J.Vaughan, Therese M. Vaughan,2007, Hardcover 
183 George E. Rejda, Mike Mc Namara, Principles of Risk Management and Insurnce – Hardcover,  2010 George 
E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurnce - Hardcover, 2007  
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се изберат од било кој стадиум на процесот на обработка на штета и 
претставуваат издвоени точки на целокупниот процес на обработка на штета над 
кои се спроведува мерење на ефективност (време) кој овозможува менаџментот 
на штета да може без надгледување на секој чекор во одредениот степен на 
процес на обработка на штета да интервенира; 

 Мерење на ефективност, каде мерењето се сваќа како успоредувачка 
категорија помеѓу она што е постигнато во минатото, она што е планирано да се 
постигне и она што е стварно постигнато во реалноста; 

 Отстранување на отстапувања, каде како отстранување се подразбира 
организациска постапка во која се прераспоредуваат задачите или се појаснуваат 
обврските или се преобликуваат (модифицираат) поставените цели. 

Темелни контролни техники се:184 

 Буџетска, како контролна техника се применува на т.н. финансиски изрази – 
буџети како „бројчано изразени“ планови за одреден временски период,  

 Вонбуџетски, како контролна техника се применува на т.н. нематеријални 
изрази – статистички податоци, специфични известувања, наоди на внатрешна 
контрола. 

Темелни контролни пристапи се:185 

 Директни, кој се заснова на директно лоцирање и отстранување на 
причините за отстапување (временски застој), 

 Превентивни, кој се заснова на начело да колку што е поголем квалитетот 
(обука, искуство и сл.) на процесот, помала е можноста за отстапување – потреба 
за директна контрола (загуба на време), 

 Во однос на темелната дефиниција на менаџмент, таа дефиниција на 
менаџмент во осигурување како применет менаџмент, менаџмент на штета во 
осигурување се јавува како практикуларен и стручен менаџмент усмерен на 
управување на производноста на осигурителот во извршување на работи во 
врска со обработка на штета и времето потребно за обработка на штета. 

Менаџмент на штета во осигурување можеме да го дефинираме како процес на 
обликување и одржување на опкружување во кое поединци, работејќи заедно во 

                                                 
184 Димитров Д. Прирачник за книговодство - работен според Меѓународните сметководствени 
стандарди и домашната сметководствена практика - Финансиски консалтинг Скопје, 2001, Договор на 
Националното биро за осигурување - Скопје, 2004  
185 Gregorg R. Niehaus, Scott e. Harrigton, Risk Management and Insurance - Hardcover, 2003  
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групи, ефикасно (во предвидени временски рокови) остваруваат одбрани цели во 
извршување на работи во обработка на штета во осигурување186. 

Менаџмент на штета значи управување со процесот на обработка на штета во 
осигурување, низ преобликување на осигурителните инпути во осигурителни 
аутпути. 

Недостатоци на организациска структура на менаџмент на штета со мал распон 
на менаџерско овластување187: 

• надредените (тие што се на повисоко ниво) премногу се вклучени во 
работата на подредените, 

• премногу нивоа на менаџментот (загуба на време во процесирање), 

• големи трошоци поради многу нивоа на менаџментот, 

• бавна комуникација и губење на време за комуникација помеѓу најниските и 
највисоките нивоа. 

Предности на организациска структура на менаџмент на штета со широк распон 
на менаџерски овластувања188: 

• надредените се присилени да управуваат со нивоата; 

• неопходна детерминантна политика на висок менаџмент; 

• висока стручност на оперативен менаџмент. 

Недостатоци на организациска структура на менаџмент на штета со широк 
распон на менаџерски овластувања189: 

 надредените што се преоптеретени стануваат „тесни грла“ во одлучувањето, 

 опасност од губење на надзор над подредените, 

 се бара посебна стручност на менаџерот. 

Предности на организациска структура на менаџмент на штета со хоризонтално -
вертикален распон на менаџерски овластувања190: 

                                                 
186 Наумоски П. Заштита на конкуренцијата - Практикум со коментар на Законот за заштита на 
конкуренцијата и со прилог на подзаконски акти - Скопје, 2005  
187 Jeffrey W.Stempel, Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005; Jill Brown, Jill L. Brown, Medical 
Insurance Made Easy - Other, Mixed media product, 2005  
188  Закон за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04 и 79/07) 
Проф.Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005, Проф.Д-р Милошевиќ Б. – 
Осигурување на имот и лица, Охрид, 2006 
189 Ned Ricka, Principles of Principled Life Insurance Selling - Paperback, 2001 
190 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007  
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 брза меѓусебна комуникација помеѓу повеќе нивоа на менаџментот 
(намалено потребно време за комуникација), 

 директна комуникација на оперативниот и високиот менаџмент (нема   
губиток на време за комуникација). 

Недостатоци на организациска структура на менаџмент на штета со 
хоризонтално - вертикален распон на менаџерски овластувања191: 

 испреплетување на менаџерските овластувања,  

 опасност високиот менаџмент да не стане „тесно грло“ поради 
преоптеретеност во одлучувањето. 

 Идентификација на возило 

Со непосредно прегледување на оштетеното возило проценителот утврдува дека 
е прегледано возилото, она кое било дел од пријавеното побарување за штета. Со 
цел правилно да се идентификува возилото потребно е да се изврши увид во 
бројот на шасијата на предметното возило, да се фотографира и да се спореди со 
податоци од сообраќајната книшка. Честа појава е проценителот да не изврши 
увид во бројот на шасијата на возилото, туку автоматски го препишува од 
сообраќајната книшка. Со правилната идентификација на возилото се спречуваат 
можни злоупотреби при наплата на штета и непотребно губење на време за 
дополнителна идентификација. При тоа правилната идентификација на возилото 
влијае и на правилно утврдување на висината на материјалната штета во сите 
случаи кога штетата се решава како економски неоправдана штета, тотална 
штета, а кај која е важно точно да се одреди вредноста на возилото192. 

Процената на вредноста на возилото во секој случај зависи од правилно 
извршенoто идентификување, бидејќи со тоа точно се дефинира тип и модел на 
возилото, број на врати, сериска и дополнителна опрема на возилото која е 
вградена во истото. За таа цел потребно е да се изврши и правилно 
фотографирање на возилото, така што барем на две фотографии, а од различни 
страни да биде прикажано цело возило, а со нагласок на настанатите 
оштетувања, потоа да се посвети внимание на деталите кои се важни за 
идентификување на типот и моделот на возилото како и опремата која е вградена 
во возилото193. 

                                                 
191 Property and Casualty Insurance - Paperback, 2004  
192 The III Insurance Fact Book 2008 - Paperback, 2008 
193 Ned Ricka, Principles of Principled Life Insurance Selling - Paperback, 2001 Orman S., Suze Drman's In 
surance Kit - CD-ROM, 2007, Muksian R., Matematics of Interest Rates, Insurance 



УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА И ЛИКВИДАЦИЈА НА  
ШТЕТА – Случајот во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД – Битола 

 

77 
 

Магистерски труд – Кире Крстевски 

Идентификувањето на возилото и дефинирање на вградената опрема во возилото 
влијае во некои случаи вредноста на возилото да биде и до 50% поголема од 
колку што тоа се добива со стандардна метода преку каталог AMSS. 
Идентификувањето на возилото има значајно влијание и кај пресметување на 
економски оправдана штета, бидејќи со правилно одбирање на возило, се влијае 
и на правилен избор на делови, било тоа да е по цена, било спрема технологија 
на поправка која ја пропишува произведувачот на возила, со што се влијае на 
висината на пресметување на трошоците за поправка на возилото. Со употреба 
на современи софтверски решенија, како што е AUDATEX можно е барем 
делумно да се елеминира проблемот за идентификувањето на возило, бидејќи со 
употреба на тој програм VIN прашалник можно е преку бројот на шасијата да се 
изврши идентификувањето на возилото со опрема која е вградена во оштетеното 
возило194. 

 
 Констатирање и оценување на факторите кои влијаат на вредноста 

на возилото 

Покрај општата состојба на возилото, која проценителот треба да ја дефинира, а 
која може да биди лоша, просечна и надпросечна, потребно е дополнително да се 
посвети внимание на останатите фактори кои исто така влијаат на вредноста на 
возилото, и истите да се наведат во записникот за оштетеното возило, а тоа се:195 

- Помината километража на возило196 

При отчитување на помината километража на возилото треба да се води сметка 
за тоа дали е одчитана километражата и реалната километража на возилото, со 
оглед на староста и состојбата на возилото. Сите овие наведени фактори имаат 
значајно влијание на проценка на вредноста на возилото, па со самото тоа 
влијаат на висина на штетата, и одлуката дали ќе се пристапи кон поправка на 
возилото или не. 

- Извршени ивестициони вложувања во возилото197 

Во инвестициони вложувања спаѓаат: замена на мотор, замена на школка, замена 
на кабина, замена на шасија, фарбање на цело возило (само за патнички возила), 
замена на делови од каросерија (само за патнички возила), со услов да 
извршените вложувања не смеат да бидат постари од 3 години. 

                                                 
194 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007, Muksian R., Matematics of Interest Rates, 
Insurance,Social Security and Pensions - Hardcover, 2002 
195 Jo Ann C. Rowell, Michelle A.Green, Unterstanding Healt Insurance - Other, Mixed media product, 2010  
196 Lewins M., Working With Insurance And Managed Care Plans - Paperback, 2007  
197 Lewins M., Working With Insurance And Managed Care Plans - Paperback, 2007  
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- Начин на експлоатација на возилото198 

Дали возилото било во такси служба, рента кар, авто школа или се користело во 
невообичаени експлоатациони услови, а исто така ако истото имало повеќе 
претходни сопственици. 

 Дефинирање на начин на настанок на оштетување на возилото 

При проценка на возилото потребно е да се врши логично поврзување на 
настанатите оштетувања на возилото и самиот тек на одвивање на сообраќајната 
незгода. Во таа прилика се врши споредување на настанатите оштетувања по 
нивните карактеристики, големината и интензитетот, начин на настанување, 
висинска, разлика и други карактеристики во однос на самиот тек на 
сообраќајната незгода, како и во однос на оштетување на други возила и објекти, 
со кои предметното возило имало контакт199. Дали настанатите оштетувања на 
возилото можеле да настанат при контакт со други патнички или други теретни 
возила, дали истите настанале при ударот во некоја препрека или при излегување 
на возилото од колосекот, дали во таа прилика дошло до челно, бочно или некој 
друг вид на судар, дали на основа на настанатите оштетувања е можно да се 
утврди дали возилото било во движење или застанато, дали истото имало кочено 
или не, дали истото е префрлено на друго возило или истото удрило во друго 
возило и многу други информации кои можат да се добијат со детална анализа на 
настанатите оштетувања на возилото200. 

Исто така е потребно да се дефинира дали сите констатирани оштетувања на 
возилото се како последица на еден или на повеќе штетни настани, односно дали 
на возилото се гледаат траги на стари оштетувања. Во стварност до сите 
информации до кои проценителот може да дојде на основа на настанатите 
оштетувања на возилото овозможуваат лесна реконструкција на штетното 
случување, се спречуваат евентуални злоупотреби, при што се елиминираат сите 
оштетувања на возилото кои не се последица на предметното штетно 
случување201. Правилата на реконструкција на штетното случување се многу 
важни при донесувањето на одлука дали самото побарување ќе се прифати во 
целост, делумно или ќе се одбие, а воедно се елиминираат оштетувањата кои не 
се последица на истоимениот штетен настан кој е предмет на разгледување, со 

                                                 
198Jeffrey W.Stempel, Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005, Jo Ann C. Rowell, Michelle А. 
Green, Unterstanding Healt Insurance - Other, Mixed media product, 2010  
199 Lewins M., Working With Insurance And Managed Care Plans - Paperback, 2007 
200 Lewins M., Working With Insurance And Managed Care Plans - Paperback, 2007 
201 Jill Brown, Jill L. Brown, Medical Insurance Made Easy - Other, Mixed media product, 2005 
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што се влијае на висината на материјалната штета, односно се намалува 
можноста за проценување на штетата202.  

 Опис на оштетување и нормирање на работно време  

Опис на оштетување се врши со попис на оштетени делови и квалификација на 
степен на оштетување203. 

Зависно од степенот на деформација и можност за поправка, оштетените деолови 
се класифицираат на204: 

• Делови за замена; 

• Делови за поправка; 

• Делови за контрола и подесување; 

• Деловите за поправка се кфалификуваат спрема степенот на оштетување на: 

•  Мал степен на оштетување - Л.О; 

•  Среден степен на оштетување - С.О; 

•  Голем степен на оштетување - Г.О. 

Правилен опис на оштетувањата настанати на возилото, правилно наведување 
според степен на нивното оштетување, прецизно дефинирање на технологија на 
поправка и прецизно нормирање на работно време потребно за поправка на 
возило е во директна врска со висината на трошоци на поправка на возилото и 
влијае директно на брзина на решавање на побарувањето за надомест, односно 
брзина на поправка на возилото, бидејќи ја олеснува комуникацијата на релација 
проценител - изведувач на работи - оштетен205. 

Правилен опис на оштетувања и правилно нормирање на работно време влијае да 
пресметката на висината на трошоците на поправка на возилото да биде реално - 
еднакво на настанатата штета на возилото, па со самото тоа и понудениот износ- 
сума да биде реална206.  

Кога се прави кфалификација на оштетените делови треба да се води сметка дали 
делот е врзан со раздвојни врски или нераздвојни врски, па врз основа на тоа да 
се изврши и нормирање на потребното работно време за поправка на возилото. 
Исто така, треба да се води и сметка дали делот е составен од еден дел или е 

                                                 
202 Introduction to Risk Management and Insurance by Mark S. Dortman, 2007, Hardcover  
203 Jeffrey W.Stempel, Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005 
204 Introduction to Risk Management and Insurance by Mark S. Dortman, 2007, Hardcover  
205 Jo Ann C. Rowell, Michelle A.Green, Unterstanding Healt Insurance - Other, Mixed media product, 2010 
206 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007 
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конструктивно решение од повеќе делови, па врз основа на тоа дали е потребно 
да се менува само еден сегмент, а не комплетен склоп. Во некои случаи се 
практикува и делумна замена на делот, што е чест случај кај замена на бочни 
полустрани или внатрешен калник. Двоумењето дали некој дел е конструктивно 
решен од повеќе делови или постои можност за делумна замена или дали некој 
дел е предвиден за поправка, успешно може да се реши со примената на 
современи софтверски решенија, како што е AUDATEX програма, која дава 
пресек на возила со опција на замени (E), делумна замена (ET), поправки (I) и 
делумни поправки (IT)207. 

Современите софтверски решенија во значајна мера олеснуваат и нормирање на 
работно време кое е потребно за поправка на возилото, бидејќи користи 
нормативи кои ги пропишал производителот на возилото. Во случаи кога на некој 
оштетен дел има видливи траги од поранешни оштетувања тој дел подлежи на 
амортизација во зависност од степенот на поранешните оштетувања. Потребно е 
да се изврши амортизација на делот и во случаите кога некој дел или склоп е 
толку зафатен со корозија така што неговата поправка е невозможна, а во 
штетниот настан настанала таква деформација да во нормални услови би бил за 
поправка. Исто така, потребно е да се изврши правилно идентификување на 
пневматика и акумулатор и да се одреди степенот на нивна амортизација. Во 
случаи кога постои сомнеж дека можело да дојде до оштетувања кои не е можно 
да се констатираат со непосреден преглед на тие склопови или делови тогаш 
треба да се предвиди за контрола и да се даде потребно работно време за да се 
изврши контрола208. 

Софтверските системи исто така овозможуваат пресметка на дополнителна 
амортизација или контрола на делот или склопување/расклопување на возилото. 

 Изработка на дополнителен записник за оштетување на возилото 

Дополнителен записник за оштетени возила се составува за сите оштетувања кои 
се последица на штетното случување а не се видливи од првичниот извид на 
возилото (не се видливи од прв пат-потребно е расклопување на возилото), а не 
се опфатени со првичниот записник за оштетено возило. По извршената 
контрола или демонтажа на некој склоп или дел можно е да се констатира дали 
дадениот дел е оштетен или не, како и степенот на неговото оштетување, и во 
склад со тоа да се изврши дополнување на записникот за оштетеното возило и 
истите делови и оштетеното да се фотографира. Дополнителен записник за 
оштетување на возилото треба да се направи кога во текот на поправките ќе се 
                                                 
207 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007 
208 Jill Brown, Jill L. Brown, Medical Insurance Made Easy - Other, Mixed media product, 2005 
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утврди дека со основниот записник не се опфатени сите настанати оштетувања – 
има и се присутни скриени оштетувања, контрола на откриени оштетувања – а 
кои се во врска со оштетувањата опишани во основниот записник. Дополнителен 
записник за оштетување на возила се составува по извршена дефектажа и 
контрола на возилото, а со цел опфаќање на сите делови кои се оштетени со 
случувањето на штетниот настан, а со самото тоа се овозможува со 
оштетувањата да се надомести реалната штета на возилото209. 

 Втора фаза на проценка на штета 

По извршената проценка на штетата на возилото, овластениот проценител 
составува записник за оштетување на возилото со пропратна фотодокументација. 
Со самиот чин на составување на записник за оштетеното возило, работата на 
проценителот не се завршува. Проценителот потоа пристапува кон следниот и 
тоа како важен чекор, а на кој чекор и не се придава некое посебно внимание (а 
потребно е), а кој чекор е еден од важните чекори кој води кон реално 
утврдување на материјалната штета на возилото, а која се сведува на калкулација 
на трошоците за поправка на возилото и калкулација на вредноста на возилото и 
вредноста на тоталната штета на возилото, а сѐ со цел проверка на економската 
рентабилност на поправка на возилото210. 

Резултатите добиени од таа калкулација се основ, според кој се донесува одлука 
дали да се пристапи кон поправка на возилото или не. На прв поглед тука ништо 
не би било спорно, но праксата покажува дека баш во тој сегмент на проценка 
има најмногу проблеми, бидејќи со потценувањето на вредноста на возилото или 
потценувањето на висината на поправката, се доаѓа до погрешен заклучок за 
исплатливоста за поправка на возилото, така што не ретко возилата чија 
поправка е економски оправдана се прогласува за економски неоправдана и 
обратно. Тоа има за последица да оштетениот, кој не е стручно лице, туку лаик, а 
кој претрпел штета на своето возило, се доведува во заблуда и е присилен да 
изнајде алтернативни начини на поправка на возилото или пак влегува во судски 
спорови за надомест на штетата која ја претрпил211. 

 Проверка на економска рентабилност на поправка на возилото 

Штетата на возилото каде поправката технички е неизводлива или економски 
неоправдана, односно, каде трошоците на поправка и евентуална намалена 
вредност би била поголема или еднаква на реалната (пазарната) вредност на 
                                                 
209 Introduction to Risk Management and Insurance by Mark S. Dortman, 2007, Hardcover, Jeffrey W.Stempel, 
Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005, Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007 
210 Introduction to Risk Management and Insurance by Mark S. Dortman, 2007, Hardcover 
211 Introduction to Risk Management and Insurance by Mark S. Dortman, 2007, Hardcover 
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возилото намалена за проценетата вредност на остатокот, треба да се процени 
како тотална штета. 

Самата дефиниција за тотална штета, јасно е дека од многу големо значење е 
точно да се дефинира реалната вредност на предметното возило а, напоредно и 
реално да се согледа очекуваната вредност на трошоците за поправка на 
возилото212. 

Доколку проценителот направи пропусти и во првата фаза од својата работа, тоа 
директно ќе се одрази на погрешно утврдена вредност на возилото, односно 
очекувана вредност на трошоците на поправка на возилото. Како почетен 
параметар за пресметување на вредноста на возилото се користи новонабавна 
вредност на возилото, а кај возила кои повеќе не се произведуваат се користи 
ориентациона вредност од каталогот (AMSS)213. 

Кога не е извршено правилно идентификување на возилото, не е можно да се 
утврди точно новонабавната - фактурна цена на возилото, ниту новонабавната 
вредност на возилото да се зголеми за евентуална дополнителна опрема која 
возилото ја поседува214. Оваа активност се спроведува да пронаоѓа дали 
параметарот за пресметка на вредност на возилото бил потценет, па со самото 
тоа и вредноста на возилото, како и добиената вредност на тотална штета. 
Вредноста на конкретното возило се утврдува на основа на низа фактори кои 
влијаат на вредноста на истото, а која проценителот требало точно да ја 
дефинира во првата фаза на постапка на процена на штета215. 

Кога се утврдува вредност на возилото, на самата вредност на возилото влијаат 
следните фактори:216 

•  Старост на возилото (временска амортизација); 
•  Помината километража (функционална амортизација); 
•  Општа состојба на возилото; 
•  Начин на експлоатација; 
•  Инвестациони вложувања; 
•  Поунуда и побарувачка на пазарот. 

Изоставувањето на било кој фактор или погрешно применување на истиот, во 
значајна мерка влијае на добиената вредност на возилото. Во таа прилика треба 
посебно да се води сметка за корекција по основ на фактори понуда и 

                                                 
212 Jeffrey W.Stempel ,Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005 
213 Ned Ricka, Principles of Principled Life Insurance Selling - Paperback, 2001 
214 Jeffrey W.Stempel ,Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005 
215 Muksian R., Matematics of Interest Rates, Insurance, Social Security and Pensions - Hardcover, 2002 
216 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007  
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побарувачка, бидејќи вредноста на трактор, мотор и поедини марки на патнички 
возила во значајна мерка отстапуваат од вредноста на возила добиена спрема 
каталошка вредност на возилото, така што во тие случаи оправдана е корекција 
на вредноста на возилото по пазарен фактор сѐ до негова реална пазарна 
вредност217. Целосна - тотална штета претставува разлика меѓу вредноста на 
возилото и вредност на спасените делови (остаток) на возилото, кои остануваат 
на сопственикот на возилото и истиот има право на располагање со нив. 
Вредноста на остатокот на возилото се утврдува процентуално спрема степенот и 
обемот на настанатите оштетувања на возилото, а спрема табелите дадени во 
таблици за сообраќајно -техничко вештачење. За да може во потполност да се 
изврши проверка на рентабилност на поправка на возилото, потребно е покрај 
веќе дефинираните вредности на возилото и остатокот на возилото, да се 
дефинираат и очекуваните трошоци за поправка на возилото, односно да се 
направи калкулација на трошоци за поправка на возилото218. 

Калкулацијата за поправка на возилото претставува збир од следните трошоци:219 

  Трошоци за набавка на делови; 
  Трошоци за набавка на боја и потребни компоненти за бојадисување; 
  Трошоци на работење – работна рака. 

Очигледно е дека во зависност од квалитетот на пресметување на очекуваните 
трошоци за поправка зависи дали штетата на возилото ќе биде прогласена како 
економски оправдана или не. Не е редок случај штетата пресметана како 
економски оправдана, после извршената поправка да се прогласи како економски 
неоправдана. За да може да се изврши во потполност калкулацијата на очекувани 
трошоци за поправка на возило, потребно е да се располага со база на податоци 
која опфаќа цена на нови делови, цена на бои и лакови и работна рака220. 

Примената на софтверскиот програм AUDATEX овозможува многу едноставно и 
брзо да се направи калкулација на трошоци за поправка. Како што е веќе 
наведено со VIN прашалникот можно е преку бројот на шасија да се изврши 
идентификување на возилото со опрема која е вградена во предметното возило, а 
потоа да се одреди цена како норма - сатница која важи за предметниот тип на 
возило, многу едноставно да се изврши селекција на делови кои се за замена, 
поправка или контрола, а кои се веќе опфатени во записникот за оштетени 
возила. Со самиот VIN прашалник програм се бара точно таа марка, модел и тип 
на возило со дадени карактеристики, при што на екран се прикажува пресек на 
                                                 
217 Jeffrey W.Stempel ,Stempel On Insurance Contracts - Loose - Ieaf, 2005 
218 Introduction to Risk Management and Insurance by Mark S. Dortman, 2007, Hardcover 
219 Ned Ricka, Principles of Principled Life Insurance Selling - Paperback, 2001  
220 Orman S., Suze Drman's Insurance Kit - CD-ROM, 2007 
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возилото, а со едноставна селекција на сегменти и делови на возилото се врши 
селекција на делови и склопови кои се за поправка или замена221. 

За калкулација во AUDATEX – се користат цени на оригинални нови делови на 
овластениот дилер во Република Македонија и се врши нормирање на работното 
време потребно за поправка на возила кон нормативот кој го пропишал 
производителот на возилото. По правило на оваа работа е даден Наод и мислење 
на вештакот, во кој е работена калкулација на трошоци за поправка на возилото, 
пресметката на намалената вредност на возилото, одредената вредност на 
возилото, одредената гранична вредност на тотална штета, а врз основа на тоа 
извршена проверка на рентабилност на поправка на возилото, при што за 
пресметка на трошоци за поправка е користена програмата AUDATEX222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
221 Property and Casualty Insurance - Paperback, 2004 
222 The III Insurance Fact Book 2008 - Paperback, 2008 
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IV ГЛАВА – ОБРАБОТКА И ЛИКВИДАЦИЈА НА ШТЕТИ ВО  
                      ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

Голем дел од населението остварува егзистенција точно од оваа гранка, од 
земјоделството, која всушност е и најстара стопанска дејност, во која се 
произведува храна за населението и суровини за прехрамбената и тутунската 
индустрија. Постојат различни дефиниции за земјоделството, меѓу кои се на 
пример, земјоделството е стопанска дејност од растително и животинско 
потекло, земјоделството е наука за производство на растенија и животни итн. Во 
дефинирањето на земјоделството се вклучуваат и преработките на земјоделски 
производи кои го сочинуваат агрокомплексот. Општо гледано на светско ниво 
постои недостаток од храна за потребите на целокупното население, храната не е 
рамномерно распределена во различни земји и голем дел од населението лошо се 
храни. Во неразвиените земји се користи и понеквалитетна храна, во однос на 
развиените земји223. 

Бидејќи, животните се хранат со храна од растително потекло, се добиваат 
високо квалитетни сточарски производи. 

Земјоделството покрај тоа што има функија за производство на храна за 
населението, е и извор на суровини кои се употребуваат во преработувачката 
индустрија, а тука спаѓаат прехрамбената, индустријата за кожа и текстил, 
индустрија за тутун и цигари и индустријата за храна за добиток. 

Земјоделското население со напуштањето на селата се вработува во индустријата 
и така се задоволуваат потребите од работна сила во индустријата. Со тоа што се 
намалува земјоделското население мал дел на земјоделци обработуваат 
земјоделска површина а со тоа се зголемува продуктивноста на трудот. 
Земјоделското население во развиените земји сѐ повеќе се намалува бидејќи 
неаграрните сектори секогаш имаат потреба од работна сила која ја акумулираат 
баш од земјоделското население. 

Со развојот на земјоделското производство се развива и пазарот на потрошувачка 
на опрема, хемиски средства и сл., кои ги користат за потребите на земјоделското 
население кое е всушност голем потрошувач на разни индустриски стоки. 
Опремата и суровините од индустриските гранки како што се хемиската, 
машинската и др. гранки, се користат за развој на земјоделството224. 

Земјоделството како голем извозник на земјоделски суровини и финални 
земјоделски производи има голема улога и во надворешно трговската размена 

                                                 
223 Проф.Д-р Јовановски Т. Економикана осигурување, Скопје, 2005 
224 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр.114 
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при што помага и во намалување на трговскиот дефицит во земјата. Високо 
развиените земји во најголем број на случаи се увозници на суровини кои се 
потребни за преработувачката индустрија, а се извозници на финално-
преработени земјоделски производи, со тоа ги ставаат во неповолна состојба 
неразвиените земји, бидејќи доаѓа до прелевање на приходот. 

Пазарот на земјоделски производи претставува простор на размена на стоки и 
услуги т.е. место на купопродажба на земјоделски производи и услуги, назависно 
од времето, местото и формата. Пазарот на земјоделски производии услуги се 
разликува од другите пазари по своите специфичности, меѓу кои поважни се: 

 несообразеност на понудата и побарувачката на земјоделски производи 
поради нивниот сезонски карактер, па поради тоа во одредени временски 
периоди доаѓа до голема понуда а мала потрошувачка на производите; 

 неорганизиран откуп, транспорт и складирање на земјоделските производи, 
а сето тоа негативно влијае на земјоделските производи; 

 територијална неусогласеност на производството и потрошувачката; 

 временска неусогласеност на понудата и побаручката, што значи дека во 
одредени временски периоди поради сезонскиот карактер на земјоделските 
производи доаѓа до зголемена или намалена побарувачка и понуда на 
производите; 

 специфичност на земјоделските производи. Постојат земјоделски производи 
кои имаат краткотрајност, па затоа се бара во краток рок тие да бидат пласирани 
на пазарот или да се преработат225. 

Осигурувањето на земјоделството во историјата има поминато низ повеќе фази, 
па доколку се повикаме на првобитната заедница, тогаш ќе се сретнеме со таков 
период во кој се појавуваат најпримитивни форми на осигурување и тоа преку 
живеење во племенски заедници со цел да се избегнат опасностите од кражби и 
напади од други племенски заедници226. 

Но во капитализмот среќаваме сосем поинакво осигурување, кое се состои од 
оформување на капиталистички производни и трговски друштва како и 
капиталистички друштва за осигурување во кои осигурувањето се склучува со 
полиса за осигурување/договор за осигурување. Во капитализмот доаѓа до 
примена на одредени математичко - статистички методи и пресметка на тарифи 

                                                 
225 Осигурување во прехранбената индустрија -  Проф.Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 91 
226 Проф.Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
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на премии и премиски стапки. Со воведувањето на новите форми на осигурување 
се случува прераспределување на штетите по пат на реосигурување.  

Од поранешна Југославија па до осамостојувањето на Република Македонија, 
осигурувањето на земјоделството има поминато низ повеќе периоди а тоа се227: 

 Период на задолжително осигурување – после Втората светска војна 
постоеле државни заводи за осигурување и реосигурување, во кои заводи 
осигурувањето на општествениот имот во земјоделството е задолжително а 
осигурувањето на приватниот имот е доброволно. Оние луѓе кои се занимавале 
со растително производство ги осигурувале посевите и плодовите од ризикот 
град а додека оние кои одгледувале животни ги осигурувале од пцовисување, 
принудно колење и несреќен случај. Од 1952 година наваму, посевите се 
осигуруваат и од пожар, луња, слана и поплави а од 1957 година се појавува 
колективно осигурување на посевите, плодивите и животните; 

  Во 1961 година се донесува Законот за осигурителни заводи и заедници 
на осигурување и тој период се карактеризира со децентрализација на 
осгурувањето од Сојузно кон Републичко ниво и се воведува задолжително 
здружување во Републички и Сојузни заедници. Во овој период се формираат 
142 нови заводи во кои има органи на управување, со заводите управуваат 
стручни служби кои се појавуваат во улога на монопол; 

  Во 1968 година се донесува Законот за осигурување. Во тој период, доаѓа 
до укинување на монополите и со заводите управуваат работниците кои работат 
во заводите за осигурување, додека правилата за осигурување остануваат 
единствени; 

 Во 1972 година и 1974 година по донесувањето на Уставните амандмани и 
на Уставот, тоа е периодот кога се формираат многу организации за осигуруање и 
заедници кои ги осигуруваат посевите, плодовите и животните; 

 Во 1978 година со донесувањето на Законот за облигации, настапува 
периодот во кој се зголемува опфатот на осигурување во земјоделството, кога се 
усогласуваат сите акти и правилници на Општите и Посебните услови за 
осигурување на посевите, плодивите и животните. После 1981 година доаѓа до 
нови форми на осигурување, имено доаѓа до колективно осигурување на 
земјоделството на база на договор за кооперација, плаќање на дел од премија, 
откуп и преработка на земјоделски производи. Во тој период се склучува и 
осигурување не само од основни ризици, туку и од дополнителни ризици и тоа се 

                                                 
227 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 114,115 
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склучува со примена на колективно осигурување на посеви и плодови на 
поедини култури, колективно осигурување во рамките на една општина, 
осигурување преку земјоделски задруги, претпријатија за откуп на тутун и 
друго228. 

 

1. Обработка и ликвидација на штета во растителното производство  
    кај поедини посеви и плодови 

Кај растителното производство, штетите најчесто се предизвикани од временски 
непогоди и ризици кои човекот не може да ги предвиди и контролира па од таму 
доаѓа потребата да се осигурува растителното производство и така настаната 
штета финансиски ќе се надомести. 

Осигурувањето на растителното производство може да биде основно и 
дополнително. 

Основното осигурување опфаќа осигурување на штети кои се настанати од град, 
пожар или удар на гром. 

Дополнителното осигурување опфаќа осигурување на штети кои се настанати од 
поплава, мраз или луња229. 

Доколку осигурениот не ги осигура сите посеви и плодови, тогаш во случај на 
штета, штетата се пресметува според вкупно посеаната и осигурена површина. 
На пример, ако се засеани 4 хектари пченица, а се осигурани само 2 хектари од 
засеаната површина и е направена штета за 100.000 денари, тогаш износот на 
надоместот ќе биде 50.000 денари (100.000 ден. х 2 = 200.000 денари, поделено 
со 4 = 50.000 денари)230. 

Ако осигурените посеви се во сопственост на некоја кооперативна организација 
или задруга, во тој случај може да се направи исклучок, каде што во 
осигурувањето влегува само кооперативниот посев, а не вкупниот посев. 

Кај растителното производство, посевите и плодовите секогаш треба да се прават 
пред настанувањето на штетата т.е. пред настанување на осигурената опасност. 
Доколку се докаже стварната вредност на посевот и плодот што се предмет на 
осигурување, тогаш осигурениот има правао да бара зголемување или 
намалување на сумата на осигурување. Барањето се поднесува на крајот на 
месецот, кој претходи на месецот во кој се врши жетва или берба на производите 

                                                 
228 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 41 
229 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 41 
230 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 116 
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и тоа под услов таа измена што се бара да изнесува најмалку 20% од износот на 
осигурувањето. Во овие услови од денот на поднесувањето на барањето се враќа 
или се зголемува сразмерно дел од сумата на премијата за осигурување. Цела 
премија може да се врати само во случај кога има уништување или 
непоникнување на посевите од непредвидени опасности, кои не се предвидени 
со осигурувањето. 

Осигурениот има право да бара формирање на комисија за проценка на штетата, 
но откако осигурениот ќе достави податоци за видот на штетата, местото и за 
оштетената површина. Осигурениот обврзан е да ги преземи сите активности за 
натамошно спречување и намалување на штетата, сѐ до доаѓањето на комисијата 
која точно ќе ја утврди настанатата штета. Ако настане штета за време на берба 
или жетва и се престане со бербата т.е. со жетвата, тогаш се остава дел од 
оштетениот посев или плод кој е неожнеан или несобран, заради контрола и тоа 
кај пољоделските култури неожнеано или несобрано 10 метри квадратни, кај 
лозјата 5-10 несобрани стебла, кај овошките по неколку стебла дијагонално итн. 
Ако ова не се обезбеди, се губи правото на надоместок на штета. 

Кај растителното производство кога се врши проценка на штета учествуваат 
осигурениот и осигурителот, претставник на месна заедница, двајца сведоци при 
колективно осигурување и претставник на кооперативна организација. Кога се 
прави проценка на штета, тогаш се проверува дали штетата е од осигурената 
опасност, се утврдуваат вистински засеаните површини, се утврдува очекуваниот 
принос во нормални околности. Ако штетата е помала од 5% тогаш не се врши 
пресметка и обработка, бидејќи се смета дека штетата е незначителна. 

Во случај осигурениот и осигурителот да не се согласуваат околу настанатата 
штета, тогаш осигурениот има право да бара вештачење на штетата која е 
проценета. Во такви случаи и осигурениот и осигурителот можат да донесат 
свои вештаци па двајцата вештаци одредуваат трет вештак како претседател кој 
ќе ги усогласи вештачењата од двајцата вештаци. Ставот на третиот вештак кој е 
претседател станува конечен и за осигурениот и за осигурателот а трошоците ги 
сносат двете страни. 

По проценката на штетата почнува пресметката на штетата која опфаќа: 
утврдување на планираниот принос, проценка на оштетувањето и пресметка на 
штетите. Вредноста на оштетениот посев и плод се пресметува по пазарна цена а 
се прави отстапка освен ако станува збор за кооперативна организација или 
земјоделска задруга кога пресметката се прави по договорените цени со тие 
организации. 
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Вредноста на проценетиот принос споредена со износот на осигурувањето може 
да биди: 

•  еднаква на износот на осигурување;  
•  поголема од износот на осигурување; 
•  помала од износот на осигурување. 

Во случај кога вредноста на проценетиот износ е еднаква или поголема од 
износот на осигурување, тогаш штетата се пресметува од износот на 
осигурувањето процентуално колку што е утврдено намалувањето на приносот. 
Ако вредноста на приносот е помала од износот на осигурувањето, тогаш 
штетата се пресметува од вредноста на приносот. 

Пример 

Ако има осигурена пченица на површина од 3 хектари, со принос од 2.500кг/ха и 
има цена од 10 денари за килограм. Сумата на осигурување изнесува 75.000 
денари (3ха x 2.500 килограми/ха = 7.500 килограми х 10 денари = 75.000 
денари) и штетата од град е утврдена со 20%. Во овој случај има неколку видови 
на пресметка на штетата. 

Пример 1 

Ако процената на осигурената пченица има вистинска вредност од 2.500 
килограми/ха, висината на штета ќе изнесува 18.750 денари. (3ха х 2.500 
килограми/ха = 7.500 килограми х 10 денари = 75.000 денари. Х 20%=18.750 
денари.). 

Пример 2 

Ако при проценка, како вистинска вредност на осигурување се утврди 3000 кг/ха 
(повеќе за 500 килограми/ха од осигуреното), износот на штетата ќе биде 18.750 
денари, т.е. 20% од 75.000 денари = 18.750 денари. 

Пример 3 

Ако при процената има стварна вредност со сума на осигурување од 2000 
килограми/ха (помалку за 500 килограми/ха од осигуреното), тогаш осигурениот 
добива 12.000 денари (3ха х 2.000 килограми=6000 х 10 денари/килограм=60.000 
денари стварна вредност х 20%= 12.000 денари). 

Штети кои се поголеми од 85% се сметаат како тотални штети и во такви случаи 
се одбиваат само стварните трошоци за неизвршените работи околу жетвата на 
посеви или бербата на плодови, а ако штетата е помала од 5% тогаш не се врши 
надоместување на штета. Процентот на одбивање на трошоци се регулира со 
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правилници и кај некои друштва за осигурување тој процент изнесува минимум 
10% ако има оштетување на посевите и плодовите од 85-94%, а ако 
оштетувањето е од 95-100% процентот на одбивање е 15%. 

Штетата се признава во просек од 30% само во случаи кога има штети кај млади 
посеви во услови на повторно засадување или расадување на истата култура. 

Предмет на осигурување на посеви и плодови по посебни услови кај 
производството на растенија претставува родот на растението т.е. сите делови од 
растението кои имаат употребна вредност. Не можат да бидат предмет на 
осигурување само оние овоштарници и лозја, како и култури, кои не можат да 
бидат родни. Во суштина кај растителното производство, како предмет на 
осигурување можат да бидат: овоштарници, лозја, лековити треви, плодови, 
ливадски треви, трски, врби за плетарство, млади шумски култури до наполнети 
6 години, итн. 

Кај растителното производство се осигурува: 

 Кај житариците, маслодајни билки и др. култури кои се оставени за 
семе ce: зрното (семето), стеблото (слама и пченковина), итн.; 

 Кај коренестите култури: корен и кртола; 

 Кај градинарските, лековитите и украсните билки, според целта на 
одгледување (плодот и семето); 

 Кај конопот се осигурува стеблото и семето; 

 Кај ленот се осигурува стеблото и семето; 

 Кај афионот се осигурува семето и чаурата; 

 Кај хмелот се осигурува плодот; 

 Кај памукот се осигурува плодот (чаурата); 

 Кај тутунот се осигурува листот (ако тутунот се произведува за семе се 
осигурува и семето со склучување на посебен договор); 

 Кај крмните растенија и ливадските треви се осигурува крмната 
маса (ако се произведува за семе, се осигурува и семето со посебен договор); 

 Кај расадот се осигурува билката; 

 Кај овошјето и лозјето се осигурува само плодот а сопосебен договор 
може да се осигура и стеблото т.е. пењушката; 

 Кај младите овоштарници и лозја кои не се во род се осигурува 
стеблото т.е. пењушката; 



УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА И ЛИКВИДАЦИЈА НА  
ШТЕТА – Случајот во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД – Битола 

 

92 
 

Магистерски труд – Кире Крстевски 

 Кај овошниот, лозовиот и шумскиот посадочен материјал се 
осигурува подлогата и калем гранките; 

 Кај врбите за плетарство се осигуруваат прачките; 

 Кај трските се осигурува стебленцето; 

 Кај останатите култури се осигурува родот т.е. приносот и тоа 
според намената на одгледување231. 

Кај растителното производство осигурувањето е поделено на две групи на 
осигурени опасности и ризици и тоа: 

а) осигурување на посеви и плодови од основни ризици во кои спаѓа 
осигурување од ризици пожар, град и удар од гром. Во овој случај осигурителот 
е обврзан да ја надомести штетата за загубената количина на производот 
(надомест на квантитет); 

б) осигурување на посеви и плодови од дополнителни ризици во кое спаѓа 
осигурување од пролетен мраз, поплави и луња. Ова осигурување од 
дополнителни ризици, секогаш е условено и поврзано со осигурувањето од 
основни ризици. Доколку има загубен квалитет на посеви и плодови за да се 
добие надоместок од штета, треба претходно да се има склучено договор за 
осигурување од дополнителни ризици. Ваков договор за осигурување од 
доплнителни ризици може да се склучи со правни лица и при колективно 
(масовно) осигурување на индивидуални земјоделски производители. Кога има 
масовно осигурување, мора да се направи колективно осигурување на најмалку 
50% од површините под една култура во една катастарска општина и опфаќа 
најмалку 30% од домаќинствата со сите површини под одредена култура. 

Осигурителот има обврска за надомест на штета за изгубен квалитет, кај 
следните растенија: коноп и лен, овошен, лозов и шумски материјал, материјал за 
украсни грмушки и дрвја, овошје и асталско грозје, врби за плетење, сирак за 
метла, посеви и плодови за производство на семе итн. 

Кај посевите и плодовите, осигурувањето почнува со никнување на посевот и 
трае до неговата жетва. Времето за надомест на штета кај поедини култури е 
различно, на пример, кај лозјата и малината надомест на штета се врши во 
времето од излегувањето на ластарката од пупката, кај овошјето кога ќе се 
исушат над 50% од венечните ливчиња, кај житарките од моментот на никнување 
итн232. 

                                                 
231 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 94 
232 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 95 
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Кај различни растенија различна е обврската за исплата на штета. На пример, кај 
житарките, маслените растенија и кртолестите растенија, обврската за надомест 
на штета престанува по извршената жетва, потоа кај коренестите и кртолестите 
растенија, обврската за надомест на штета престанува кога коренот или кртолата 
ќе се извадат од земјата, потоа кај овошјето, грозјето и др. градинарски култури, 
обврската за надомест на штета престанува кога плодот ќе биди обран. 

Вредноста на осигурените посеви и плодови се одредува врз основа на приносот 
на растенијата по единица површина и цената на производот која ќе се постигне 
по бербата т.е. жетвата на растенијата. При утврдување на вредноста на 
осигурените посеви и плодови се земаат следните цени: 

•  Слободна пазарна цена; 

•  Гарантирана откупна цена; 

•  Цена договорена со организаторот на откупот233. 

Кај младите неродни овоштарници и лозјата се зема висината на производните 
трошоци кои се направени за нивно подигнување. 

Кога осигурениот склучува договор за осигурување на посеви и плодови кај 
растенија, негова обврска е да ги осигура сите посеви и плодови од ист вид. 
Надоместокот за штета се исплатува сразмерно меѓу осигурената и стварната 
површина, само во случај кога осигурениот нецелосно ги осигурува посевите и 
плодовите. Ако има промена на структурата на осигурените површини кај 
растенијата, тогаш осигурениот е должен благовремено да ја пријавува таа 
промена кај осигурителот. 

Утврдената сума на осигурување и премијата за осигурување на посевите и 
плодовите, може да се менува т.е. да се намалува или зголемува. Тоа намалување 
или зголемување се прави по барање на осигурениот и сумата се корегира. Кај 
предизвикани штети на посеви кои не се опфатени со осигурувањето, се врши 
намалување на сумата на осигурување, а тоа се прави со поднесување на барање 
од страна на осигурениот до осигурителот и тогаш се прави корекција на сумата 
на осигурување. И тоа барање се поднесува најдоцна до почетокот на бербата т.е. 
жетвата на посевите и плодовите. Ако се очекува да се добие поголем принос од 
првобитниот осигурен принос, тогаш се прави зголемување на сумата за 
осигурување и во тој случај на барање на осигурениот се прави записник за 
процентот на зголемување и истовремено се прави и зголемување на сумата за 
осигурување заедно со премијата. 

                                                 
233 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 117 
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За време на една реколта т.е. берба на плодовите посевите на растенијата, се 
склучува осигурување на растенијата при што премиската стапка се одредува 
како резултат на остварените технички резултати и најдобро е осигурувањето да 
се склучи во почетокот на вегетацијата. Осигурителот и осигурениот заедно 
можат да ги контролираат осигурените посеви и плодови и при таква контрола да 
состават заеднички записник234. 

Доколку има штета на посевите или плодовите, осигурениот е должен веднаш да 
ја пријави настанатата штета, а тоа може да го направи усно или телефонски, во 
рок од 3 дена писмено да ја пријави и потврди настанатата штета. Пријавата 
треба да содржи: ден и час на настанување на штетата, причини за настанување, 
обем и големина на штета, видови на оштетени плодови и посеви и др. Додека 
трае жетвата т.е. бербата, се случи неповолен настан и предизвика штета, тогаш 
осигурениот поднесува пријава и продолжува со бербата т.е. жетвата, а додека да 
дојде осигурителот и комисијата со примероци кои не се собрани т.е. ожнеани за 
да се направи контрола и тоа дијагонално на парцелата од по 10 квадратни метри 
за оштетен посев, кај лозјата 10 необрани, кај овошките 5 несобрани стебла, а кај 
житариците се оставаат контролни примероци во вид на лента. 

Списокот за осигурување на посеви и плодови претставува помошен образец кој 
служи за изготвување на полисата за осигурување каде има празни места за 
пополнување и ги содржи важните податоци кои се потребни при осигурување 
на посеви и плодови кај растенијата. Списокот ги содржи следните елементи: 
култура за осигурување, месност, површина, принос кг/ха цена, сума на 
осигурениот производ, тарифна група, премија во проценти и денари и потпис на 
договорните странки на осигурувањето. Откако ќе се направи списокот, се 
пристапува кон изготвување на полисата за осигурување. 

Полисата претставува образец во кој има празни места за пополнување и ги 
содржи сите важни податоци за плодовите и посевите на растенијата кои се 
предмет на осигурувањето. Откако полисата ќе се пополни рачно или машински, 
му се дава на осигурениот, како документ за направеното осигурување. Секоја 
полиса има своја серија и број, секоја полиса содржи општ, табеларен и завршен 
дел235. 

Во општиот дел се внесуваат следните податоци: филијала т.е. експозитура и име 
на осигурителот, име и презиме на осигурениот, негов матичен број, адреса и 
телефон, време на почеток и крај на осигурувањето, групи на осигурени 
опасности и ризици, тарифна група и класа на опасност и др. 
                                                 
234 Теорија и практика во дејноста исигурување, Петар Ганчевски  стр. 545 
235 Теорија и практика во дејноста исигурување, Петар Ганчевски  стр. 545 
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Табеларниот дел од полисата содржи: култура, место, површина во хектари или 
ари, принос по хектар во килограми, вкупен принос во килограм, цена по 
килограм, сума на осигурување, премиска стапка во % и премија на осигурување. 
Со една полиса може да се осигураат повеќе култури или повеќе парцели кои се 
засадени со иста култура236. 

Завршниот дел од полисата содржи: вкупна премија, времетраење на 
осигурување, плаќање на премијата, рати со конкретни износи, казнени мерки за 
ненавремена исплата на премијата, дата на изготвување на полисата и потпис на 
договорните странки на осигурувањето. На крај полисата се внесува во 
компјутер и се прави фактура за наплата на премијата. 

Доколку настане одредена штета на посевите и плодовите на растенијата, 
штетата треба веднаш да се пријави, да се процени, да се исплати. Кога се 
проценува настаната штета, присутни се осигурениот, осигурителот, претставник 
од месна заедница и кооперативна организација или земјоделска задруга или 
присуствуваат двајца сведоци. 

Процената може да биде претходна процена и конечна процена. Претходна 
процена ја утврдува висината на штетата, состојбата на посевите или плодовите, 
природата на оштета и други елементи кои се потребни за да се направи 
процената. Кај штети кои се помали од 5% се прави конечна процена на 
настаната штета. Конечна процена се изготвува кога штетите од град веднаш 
можат да се утврдат при што се утврдува големината на оштетената парцела, 
процентот на штета, дали сите посеви се осигурени и др. Кај култури кои се 
берат или жнеат повеќе пати во годината, процената се врши врз основа на 
бројот на бербите, процентот на оштетување и вистинскиот принос. 

Кај житарките, процена на штета се врши откако ќе се формира зрното, кај 
коренесто - кртоласти растенија процената се прави по месец август, кај лозјата 
по формирање на бобиците итн. Посевите ќе се преораат ако штетата е 
направена во рана фаза и ако штетата е над 70%. Штетата се проценува од 
квалитетот и квантитетот на приносот237. 

Откако ќе се изврши процена, се составува записник за настаната штета кој го 
потпишуваат осигурителот и осигурениот во осигурувањето. Ако има 
неусогласување меѓу нив, тогаш се прави вештачење во кое секоја страна си 
именува свој вештак, се повикува и трето лице како претседател на вештаците, 

                                                 
236 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 117 
237 Проф.Д-р Јовановски Т. Економика на осигурување, Скопје, 2005 
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кој претседател одлучува за спорните прашања кои се јавуваат за време на 
вештачењето а трошоците ги сносат двете страни. 

Ако при утврдувањето на надоместот од осигурување е договорено 
самопридржување т.е. франшиза на посевите и плодовите, тогаш осигурениот 
сам сноси дел од штетата, а трошоците што се направени за отсранување на 
осигурителниот случај ги сноси осигурителот238. 

Записникот за процена на штета кој го составуваат осигурениот и осигурителот, 
всушност е образец во кој има празни места за пополнување и тој содржи: вид на 
ризици и направена штета, врска со полисата за осигурување, податоци за 
осигурениот и осигурителот, време на настанување и време на извршување на 
процена на штета, вид на оштетена култура, засеана, осигурена и оштетена 
површина, износ и висина на штета во денари, потпис на осигуреник и 
осигурител и др. Ако има неусогласување меѓу осигурениот и осигурителот, 
тогаш се пристапува кон вештачење кое го извршува вештак одреден од страна 
на осигурителот за осигурениот. 

Записникот за претпроцена содржи: 

 видови на култури; 
 површина во хектари; 
 степен на развој на култура; 
 положба на посевот за време на претпроцената; 
 договор; 
 потпис на договорните странки.. 

Ако се прави процена со повеќе барања, во тој случај записникот содржи: 

 вид на култура; 
 број на барањето; 
 процент на оштетување.239 
  процена на принос ако немало штета, 
  број на вкупни барања, 
  вкупен принос без оштетување,  
  потпис на договорните странки на осигурувањето. 

Луња е движење на ветар кој има јачина поголема од 17,2 метри во секунда, 
односно 62 км. на час, кој ветар може да предизвика големи штети кај посевите и 
плодовите на растенијата. Ако посевите и плодовите биле осигурани од ризиците 
од основно осигурување по Општите услови за осигурување, тогаш може да се 
направи осигурување од луња на посеви и плодови од растенијата. Премијата за 

                                                 
238 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски стр. 96 
239 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр.118 
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осигурување се наоѓа во тарифна група бр. 3. Дали има ваква штета се докажува 
со извештај од метеоролошката служба која кажува дали има или нема ветар со 
јачина поголема од 17,2 метри во секунда. Ризикот се докажува и во случаите ако 
кај растенијата има кршење, прекршување, корнење, откинување на дел од 
растенијата, паѓање на плодови и др. Тогаш осигурителот има обврска да плати 
отштета за уништените посеви и плодови на растенијата. Ако ветарот има јачина 
која е помала од 17,2 метри во секунда и ако има топли струења на воздухот, 
посебно во лето кога има истресување на презреано зрно и слично, во тој случај 
не се исплаќа надомест на штета240. 

Ако претходно е слкучен договор за осигурување на посевите и плодовите за 
штети кои може да настанат од ризици, тогаш може да се склучи договор за 
осигурување од луња. Уште едн услов за склучување на ваков договор е тој да 
биде склучен до 15 мај, како и да се приложи преглед за површините кои се под 
посеви и плодови. 

Поплава е стихијно поплавување на земјоделското земјиште при појава на порој, 
излевање на река, канал и поплава на насипи и брани. При ваков вид на штета, 
осигурителот нема обврска да плати надомест за штета, доколку има штети од 
подземни води, нефункционирање на одводни канали кои долго време не се 
исчистени, ако има намерно рушење на насипи и канали. Ако посевите се 
наоѓаат на мочуришно земјиште, тие посеви исто така не се предмет на 
осигурување од ризикот поплава. 

За долгогодишни насади и повеќегодишни култури договорот за осигурување се 
склучува од 1 март или од почетокот на садењето т.е. сеењето на растенијата. За 
да се склучи ваков договор за осигурување од поплава треба да претходи договор 
за осигурување на посеви и плодови на растенија од основни ризици. 
Осигурителот има обврска за исплата на надомест на штета од моментот на 
садење т.е. сеење на растенијата кои се одредени според Општите услови за 
осигурување. Кога се склучува ваков договор за осигурување од поплава, 
осигурениот треба да ги преземе сите превентивни мерки за спречување на 
поплава како што се правење на насипи, одржување на одводни канали, а ако 
сепак дојде до поплава тогаш се преземаат сите мерки за спречување и 
намалување на штетата241. 

Ако во периодт од 1 март до 31 мај има паѓање на температурата под 0 степени 
Ц, тогаш има пролетен мраз. При ваков вид на осигурување, осигурителот 
презема обврска за надомест на штета која е настаната од оштетување, 
                                                 
240 Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
241 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 225, 226 
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уништување или измрзнување на растенијата од овој ризик. Дека има ваков вид 
на штета се докажува со земање на податоци од метеоролошката станица. И ова 
осигурување е условено од претходно осигурување на посевите и плодовите од 
основни ризици. Од 10-тиот ден од денот на склучување на овој договор за 
осигурување, почнува обврската на осигурителот за исплата на надомест на 
штета. На пример, кај овошни насади обврската на осигурителот почнува од 15 
март ако има паѓање на венечните ливчиња до 50%, кај лозја, малина, капина и 
хмељ почнува со потерување на ластарите кај пупките а после 15 април почнува 
кај градинарските култури, тутунот и цвеќињата. Обврската за надомест на штета 
престанува во јуни242. 

Кaј овој вид на осигурување, осигурителот презема обврска за надомест на 
штета поради губење на семенски квалитет, кое е предизвикано од основните 
ризици според Општите услови за осигурување дополнителни ризици, по 
Посебните услови за губење на семенски квалитет. Колкав ќе биде надоместот на 
штета се утврдува на самата парцела и тоа пред жетвата т.е. бербата и тоа го 
извршува осигурениот и осигурителот во присуство на претставник од стручна 
служба за контрола на семенските производи. Надоместот се утврдува во висина 
на разликата меѓу сумата на осигурување и новата употребна вредност на 
семенскиот материјал. 

За да се осигураат посеви и плодови во оранжерии и пластеници мора 
оранжериите и пластениците да имаат инсталирани термографи и пластичната 
фолија да не е постара од една година, а претходно мора да бидат осигурани по 
Општите услови. Осигурувањето се однесува и на собраните плодови. Со ова 
осигурување се прави надомест на штета во случај на: 
 мраз и измрзнување на плодовите ако има оштетување на оранжериите и 

пластениците од град, гром, пожар, луња; 
 мраз и измрзнување на плодовите поради застој во електричната енергија, 

ненадејно расипување на инсталација; 
 мраз и измрзнување на плодовите и посевите од расипување на системот за 

загревање; 
 штети настанати од зголемена температура поради расипување на 

системите за проветрување; 
 штети направени од поплави и др.243. 

Доколку има недостаток на гориво за загревање на оранжериите, па поради тоа 
дојде до штета во оранжериите, тогаш осигурителот нема обврска да исплати 
                                                 
242 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 118 
243 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр 227, 228 
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надомест на штета. Обврската за надомест на штета кај осигурателот завршува 
откако ќе заврши бербата на посевите и плодовите и тие ќе бидат извадени од 
оранжериите или пластениците. Од 15 март започнува обврската за надомест на 
штета само кај оние оранжерии кои немаат систем за загревање и таа обврска 
трае сѐ до месец октомври244. 

При склучување на ваков договор за надомест на штети, осигурениот е обврзан 
редовно да го следи производниот процес, да го известува осигурителот за секое 
расипување на инсталацијата, ги чисти оранжериите од снег или мраз. 

Доколку има штети од мраз, се штитат лентите на термографот, ако има штети од 
луња се земаат извештаи од хидрометеоролошката служба, а ако има штети 
предизвикани од останати ризици, ризикот се утврдува врз основа на карактерот 
на оштетувањето на растенијата што се осигурени. 

Во 2004 година и во 2005 година. во Република Македонија имаше климатски и 
др. вид на елементарни непогоди од кои најголеми беа поплавите245. 

Овие поплави според проценките извршени од стручни тела, предизвикаа 
огромни штети во македонската економија и кај граѓаните во погодените 
подрачја. Во 2004 и 2005 година освен во земјоделството, огромни штети имаше 
и во крупната инфраструктура, комунална инфраструктура, водоводни објекти, 
домаќинства и др. 

Тие штети уште повеќе ја влошија и онака лошата материјално-финансиска 
состојба на домаќинствата на јавните претпријатија, на индивидуалните 
земјоделски производители. Во областа на комуналната инфраструктура се 
појавила потреба од санирање на многу мостови, брани и др., за што биле 
потрбни големи финансиски средства. 

За да се направи процена на настанатите штети, Општините и Владата на 
Република Македонија формирале комисии за проценка на штети кои поаѓале од 
фактот да штетата биде над 10% од националниот доход на подрачјето на 
општината. 

Ако штетите не може да ги покрие општината, тогаш државата учествува во 
покривањето на штетите и средствата за солидарност се доделуваат на 
општините за да се отстранат настанатите штети и тоа доколку штетата изнесува 
над 5% од износот на општествениот производ на општината кој е остварен во 
претходната година246. 
                                                 
244 Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
245 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 119 
246 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 165 
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Тогаш биле доставени вкупно 34 барања за надомест на штети кои биле 
поткрепени со соодветни извештаи и елаборати. 

Кога има штета на осигурен тутун се составува записник за настанатата штета и 
таблица за вредносни коецифиенти и тие се составуваат врз основа на ширината 
на покритието на ризикот, начинот на спроведување на осигурувањето, 
просечниот тригодишен принос во грамови по страк и просечната цена на 
тутунот, за секое подрачје, по типови на тутун. Надоместокот на настанатата 
штета се врши врз основа на бројот на уништени или делумно уништени 
стракови од просечниот тригодишен принос по еден страк и просечна цена. 

Кај штети настанати кај тутутнот додека е мал и при услови на повторна 
можност за расадување, се надоместува штета во висина на направените 
трошоци за повторно расадување, најмогу до 20%. Кај млад тутун се одбива од 
вредноста од 30% до 60%, во зависност од типот и сортата на тутунот. Кај штети 
кај кои е извршено делумно берење на тутунот, уништените стракови се одбиваат 
од вредноста на здравите листови и добиената разлика се одбива на име. 

Тутунот е единствена стратешка култура кај која производството и откупот е 
регулирано со Закон за тутун. За производство на тутун се користи голема 
работна сила. Тутунот во Република Македонија зафаќа 40-60% од површините 
под индустриски култури. 

Позначајни видиви на тутун се ситнолисниот и крупнолисниот тутун. Просечен 
износ на ситнолисен тутун изнесува1.000 до 1.200 кг/ха, а на крупнолисен тутун 
изнесува 2.000 до 2.500 кг/ха. Расадување се прави во пролет а бербата е во лето 
и есен247. 

При осигурувањето на тутунот се појавуваат следните изрази  

ОТКУПУВАЧ – е правен субјект кој го откупува тутунот, ја пресметува и исплаќа 
премијата на осигурување. 

ДОГОВОР – е писмен акт помеѓу осигурителот и осигурениот 

МЕРИЛА за класификација на тутун - се правила по кои се врши откуп на 
тутунот 

ИНСЕРЦИЈА (берба, рака) – е збир на тутунови лисја со исти квалитетни 
својства на стракот и тутунот за секој вид и сорта 

ИДЕАЛНА КЛАСА – е највисок квалитет на тутун 

ВРЕДНОСТ НА КЛАСИТЕ – е договорена цена за 1 кг. суров тутун по класи 
                                                 
247 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 136, 137 
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Предмет на осигурување на тутунот е тутуновиот лист од следните опасности 
град, пожар и удар на гром. Со посебен договор се осигурува и од поплава 
проследена со град, од луња и поплава и од пожар. За штета од град, обврската за 
надомест на штета започнува од денот на расадување на тутунот па сѐ до 
завршување на бербата. Од ризик пожар обврската на осигурителот започнува од 
денот на расадување до предавање на суровиот тутун. 

Кај индивидуалните земјоделски производители осигурувањето на тутунот се 
извршува со склучување на договор за повеќегодишно производство и 
осигурување од 5 години, а како потписници се јавуваат осигурителот и 
здруженијата на тутунопроизводителите. 

Полисата за осигурување на тутун ги содржи следните елементи:248 

 а) Податоци за осигурениот - а тоа се име и презиме, место на живеење, 
адреса, матичен бриј, телефон и слично; 

 б) Типови и сорти на тутун - Во полисата за осигурување на тутун се 
внесуваат застапените типови и сорти на тутун. Во Република Македонија 
најзастапени се ориенталските типови како што се ПРИЛЕП, ЈАКА, ЏАБЕЛ, 
потоа полуориенталски како што е типот ОТЉА, и крупнолисните како што се 
ВИРЏИНИЈА и БЕРЛЕЈ;  

 в) Осигурени површини-кога се осигурува тутунот се опфаќаат сите 
површини засадени со тутун кои се изразени во декари (1декар =1.000 метри 
квадратни); 

 г) Кај ориенталските типови на тутун при рачно садење, бројот на стракови се 
движи од 15.000 до 20.000 стракови по декар а при машинско садење од 12.000 и 
13.000 стракови по декар. Кај полуориенталски типови на тутун бројот на 
стракови се движи од 4.000 до 5.000 стракови по декар, а кај крупнолисни од 
2.800 до 3.500 стракови по декар; 

 д) Пресметка на приносот се прави преку изразување на приносот на тутун во 
грамови по страк. Висината на приносот кај ориенталните сорти на тутун 
изнесува 10-12 грама по страк, кај полуориенталните од 20-25 грама по страк и 
тоа ако тутунот при откупот е во зелена состојба од 600-700 грама по страк, а ако 
е во сува состојба од 60-70 грама по страк; 

 

 

                                                 
248 Осигурување во прехранбената индустрија –Проф. Др Трајан Дојчиновски стр. 138 
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 ѓ) Цената на тутунот се изразува во денари по килограм; 

 е) Сумата на осигурување се утврдува при самото договарање на 
осигурувањето. При пресметување на осигурителната вредност се земаат во 
предвид бројот на осигурени стракови, тип на тутун, просечен принос на 
грамови, тутун по страк и просечно постигната откупна цена на тутунот; 

 ж) Премиска стапка се утврдува врз основа на остварените технички 
резултати на осигурувањето, за последните 5 години по типови на тутун; 

 з) Кога е дефинирана сумата на осигурување и е позната премиската стапка, 
премијата се утврдува како производ на сумата на осигурување и премиската 
стапка; 

 с) Плаќање на премијата кај индивидуалните земјоделски производители се 
врши според приложен список на тутунопроизводители и сопставени полиси за 
осигурување, а кај правните лица исплата се врши според договорените рокови 
за плаќање кои се внесени во полисата за осигурување; 

 и) Колективно осигурување на членови на домаќинство249. 

Штетите кои можат да настанат кај тутунот зависат од видот на ризокот кој ја 
предизвикува штетата. При појава на ризикот град, штетите можат да бидат 
тотални и делумни. Тоталните се карактеризираат со оштетен тутунов страк на 
неизвршена берба на тутунот, со загуби на лисна површина, прекршен главен 
нерв на листот на тутунот и оштетување над 65% од лисна површина и лисен 
нерв. 

Кога има штета на осигурен тутун се составува записник за настанатата штета и 
таблица за вредносни коецифиенти и тие се составуваат врз основа на ширината 
на покритието на ризикот, начинот на спроведување на осигурувањето, 
просечниот тригодишен принос во грамови по страк и просечната цена на 
тутунот, за секое подрачје по типови на тутун. Надоместокот на настанатата 
штета се врши врз основа на бројот на уништени или делумно уништени 
стракови од просечниот тригодишен принос по еден страк и просечна цена. 

Кај штети настанати кај тутутнот додека е мал и при услови на повторна 
можност за расадување, се надоместува штета во висина на направените 
трошоци за повторно расадување, најмогу до 20%. Кај млад тутун се одбива од 
вредноста од 30% до 60% во зависност од типот и сортата на тутунот. Кај штети 
кај кои е извршено делумно берење на тутунот, уништените стракови се одбиваат 
од вредноста на здравите листови и добиената разлика се одбива на име. 
                                                 
249 Проф. Д-р Јовановски Т. – Економика на осигурување – Скопје, 2005 
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Тутунот е единствена стртешка култура кај која производството и откупот е 
регулирано со Закон за тутун. За производство на тутун се користи голема 
работна сила. Тутунот во Република Македонија зафаќа 40-60% од површините 
под индустриски култури. 

Позначајни видиви на тутун се ситнолисниот и крупнолисниот тутун. Просечен 
износ на ситнолисен тутун изнесува 1.000 до 1.200 кг/ха, а на крупнолисен тутун 
изнесува 2.000 до 2.500 кг/ха. Расадување се прави во пролет а бербата е во лето 
и есен250. 

 

2. Обработка и ликвидација на штета кај поедини животни 

Сточарството е гранка на земјоделството, која има голема улога во развојот на 
една земја. Сточарството е втора фаза во земјоделското производство, па затоа 
многу често развојот на земјоделството се мери со развојот на сточарството. 

Сточарското производство често пати е изложено на ризици, па затоа се 
преземаат мерки за спречување на настанување на штети. До надоместок на 
штета може да дојде само ако се осигураат животните. Сточарското производство 
се состои од говедарство, свињарство, козарство, живинарство, пчеларство итн. 
Постојат разни видови на добиток кои се соочуваат со разни ризици и опасности 
од пцовисување, принудно колење поради болест и несреќен случај а како 
несреќен случај може да биде пожар, удар од гром, експлозија, поплава, луња, 
повреди од диви зверови, давење во вода, каснување од змија, труење со хемиски 
отрови и др. Па за да се надомести настанатата штета, треба животните да се 
осигураат. Друштвата за осигурување имаат свои Правилници за осигурување на 
животните каде се одредени Општите и Посебните услови за осигурување251. 

Според Општите услови на осигурување, можат да се осигуруваат домашни 
животни кои се одгледувани во хигиенски услови, кои правилно се искористуваат 
и животни со определена старост. Кај копитари (коњи, маски, мулиња и 
магариња), осигурување се склучува со старост од 10 дена до наполнети 18 
години или до 21 година старост со непрекинато осигурување од 15 годишна 
старост, кај говеда и биволи со старост од 10 дена до наполнети 12 или 15 години 
старост со непрекинато осигурување од 9 годишна старост, кај овци и кози со 
старост од 3 месеци до наполнети 6 години и кај свињи со старост од 21 ден до 
наполнети 7 години старост – со најмала тежина од 5 кг. Останатите животни се 
осигуруваат со Посебни услови за осигурување на животни. 
                                                 
250 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 139, 140 
251 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 173 
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Со Посебни услови за осигурување на животни се осигуруваат кокошки, риби, 
кучиња и сл., потоа се осигурува и губење на теле при породување и сл. Кај 
болни животни, животни кои се истоштени, закржлавени и слепи и кои не се 
чувани во хигиенски услови не се склучува осигурување252. 

Доколку посебно се договори, може со осигурувањето да бидат надоместени и 
трошоци за здравствена заштита, кастрација и др. ризици кои се претходно 
договорени со Посебни услови за осигурување на животните. Опасности од 
несреќен случај ги опфаќаат штетите кои се настанати од пожар, поплава, луња, 
удар од гром, газење со разни возила итн. 

Доколку има ризици кои се нстанати пред склучувањето на договорот за 
осигурување, тогаш осигурувањето не ги покрива трошоците кои настануваат 
при принудно колење на животните, нестручно направена кастрација, болест, 
кражба, загуба или мана на животното и ненаправена вакцинација253. 

Ветеринарен лекар ја утврдува здравстената состојба на животното пред да биде 
склучен договорот за осигурување на животното. Со прегледот кој е 
задолжителен при осигурување, се утврдува моменталната здравствена состојба 
на животното. Ако животните имаат било какви симптоми, тогаш не се 
осигуруваат254. 

За утврдување на идентитетот на животното се пристапува кон негово 
обележување како што е засекување на увото, ставање на ушни маркици, 
жигосување со течен азот, тетовирање и ставање на микрочип. Кога се опишува 
животното се опфаќа вид, големина, пол, старост, раса, боја итн. 

Сумата претставува вредност со која се осигурува животното, а тое е и крајна 
обврска на осигурителот кој треба да ја исплати доколку настани штета. Сумата 
се одредува врз основа на вистинската пазарна вредност која зависи од полот, 
видот, староста, расата и приплодната вредност на животното. 

Во полисата за осигурување се внесува местото на осигурување на животното. 
Ако животните се преместуваат од едно место на друго во полисата за 
осигурување треба да бидат наведени местата на преместување. Кога се склучува 
осигурување на животните, осигурените животни треба да бидат обележани со 
маркирање, тетовирање, жигосување и сл. Доколку дојде до здравстено лечење 
на животното, осигурувањето се продолжува додека трае лечењето, а 
осигурувањето се прекинува кај пцовисаните и принудно заколените животни. 

                                                 
252 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 174 
253 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски, стр. 120 
254 Проф. Д-р Јовановски Т. Економика на осигурување - Скопје, 2005 
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Полисата за осигурување на животните претставува договор за осигурување на 
животни, кој ги содржи следните елементи: договорни страни, опис на 
животното, ризикот, периодот на осигурување, дата и место на издавање и 
потпис. 

Во полисата секое животно се пишува во посебен ред, а ако се повеќе животни 
тогаш се пишува клаузулата „се осигуруваат животните според приложениот 
список (број на животни)“. Полисата може привремено да ја замени листот за 
покритие255. 

Кога станува збор за гоење т.е. тов на животни, тогаш се склучува полиса за 
осигурување за период пократок од една година. Ако станува збор за ризикот 
несреќен случај, дејството на осигурување стапува во сила наредниот ден од 
денот кој е назначен на полисата, а ако има ризик болест, тогаш осигурувањето 
стапува во сила четиринаесеттиот ден од потпишувањето на договорот/полисата. 
Тој период од 14 дена по потпишување на полисата се нарекува КАРЕНЦА, која 
изнесува 10% од бруто премијата. Ако има откуп на каренца, полисата за 
осигурување стапува во сила веднаш по потпишувањето. Додека трае 
осигурувањето, полисата може да се менува и тоа ако има промена во условите 
под кои е склучен договорот. Може да дојде до измена или до раскинување на 
договорот, кое раскинување може да се направи со претходно известување од 3 
месеци на една од странките. Кај долгорочното осигурување договорот се 
раскинува со најмалку 6 месеци претходно известување. 

Плаќањето на премијата може да биде на рати или одеднаш, а ако не се изврши 
плаќањето на време, следува затезна камата. Ако дојде до пцовисување, 
принудно колење и сл. кои не се предвидени со договорот, може да дојде до 
враќање на премијата256. 

Осигурителот може да бара повторен преглед на животните кај осигурување на 
неопределен рок и може да дојде до исклучување на сите постари животни и 
оние кои се во лоша кондиција, па со тоа ќе дојде до зголемување или 
намалување на сумата на осигурување. Откако ќе се направи осигурување, пред 
да настане штета кај животните, може да дојде до промена на опасноста во 
услови на зголемен ризик и може да дојде до откажување на договорот од страна 
на осигурителот, а во услови на намален ризик осигурениот може да бара 
намалување на премијата за осигурување. Ако има настанување на штета, 
осигурениот мора сам да ја пријави штетата која настанала и да ги наведи 
причините. 
                                                 
255 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски  стр. 174,177 
256 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 121 
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Во случај на настанување на штета осигурениот има обврска да ја пријави 
точната причина за настанувањето на штетата, бидејќи ако податоците не се 
точни тогаш може да дојде до раскинување на доворот за осигурување и притоа 
да не се надомести настанатата штета. Ако има пцовисување, несреќен случај 
или повреда на животното, осигурениот повикува ветеринар за да ја констатира 
состојбата а ако мора да се направи принудно колење тогаш осигурителот треба 
да даде писмено одобрение. Во случај на штета се прави записник кој е 
потпишан од осигурителот и осигурениот, кој е потврден со ветеринарен 
извештај. 

Во случај на пцовисување, принудно колење и отепување, штетата се 
надоместува наредниот ден од денот на плаќање на премијата. Ако има штета 
поради незаразна болест, штетата се надоместува во рок од четиринаесет дена од 
денот на склучување на договорот. Во време на каренца, надоместокот на 
штетата почнува со оздравување на животното. Кај договори кои се склучени на 
неопределен рок, обврската на осигурителот престанува по моментот на давање 
на отказен рок на една од договорните странки257. 

Утврдување и процена на настанатата штета кај животните ја прави осигурениот 
и осигурителот во присуство на ветеринарен лекар и се констатира на лице место 
настанатата штета, при што се зема во предвид пазарната вредност на животното 
од која се одзема вредноста на производите кои можат да се искористат т.е. 
продадат од животното и на тоа се додаваат трошоците кои настануваат во врска 
со активностите што се преземаат за искористување на животното. 

Висината на штетата се пресметува на следниот начин: ако сумата на 
осигурување е поголема или иста со вистинската вредност, штетата се 
пресметува од вистинската вредност. Ако сумата на осигурување е помала од 
вистинската вредност, штетата се пресметува од сумата на осигурување. 
Записникот што се прави за настанатата штета го потпишуваат осигурениот, 
осигурителот и ветеринарот. Доколку има неусогласувење се пристапува кон 
вештачење и тогаш двете страни одбираат ветеринарен лекар т.е. вештак и 
двајцата ветеринарни лекари одбираат уште еден трет ветеринарен лекар - 
вештак кој ќе биде претседател на комисијата. Откако ветеринарите ќе ги 
направат своите анализи ги предаваат на претседателот кој дава дефинитивно 
мислење за спорните прашања258. 

Тарифата на премија за осигурување претставува збир на премиски стапки на 
осигурување кое го составува едно друштвото за осигурување. Тарифата на 
                                                 
257 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 177 
258 Основи на управувањето со штети во осигурувањето – М-р Љупчо Стефановски стр. 121 
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премија ја одредува цената на ризикот на осигурување. Тарифите се донесуваат 
со посебен правилник во кој се внесени Општите и Посебните услови врз основа 
на кои се склучува договор за осигурување259. 

Премиските стапки во тарифата се распоредуваат во 6 групи на опасности од кои 
5 групи се однесуваат на осигурување на возрасни животни а 6-тата група се 
однесува на млади животни. Во првата група на опасности со најмала стапка 
спаѓаат животни одгледувани во најдобри хигиенски услови, добри услови и 
добра ветеринарна заштита. Во шестата група, кај млади животни, траење на 
осигурување - кај ждребиња од 10 дена до наполнети 6 месеци, кај телиња од 10 
дена до наполнети 2 месеци, телиња во ран раст од 10 дена до наполнети 3 
месеци и кај прасиња од 21 ден и најмала тежина од 5 килограми до наполнети 2 
месеци. 

Друштвата за осигурување во своите правилници обезбедуваат и попусти во 
премиите за осигурување на животните. Попустите се обезбедуваат кај 
повеќегодишно осигурување на животните на пример за осигурување од 5 
години има попуст од 5 до 10%. 

Друштвата за осигурување со посебен правилник ги донесуваат општите 
одредби на тарифа на осигурување на животните и врз основа на тоа се склучува 
полиса/договор за осигурување. Процентот за осигурување се движи во просек 
од 30 за осигурување кое трае до 2 месеци а 100% за осигурување кое трае над 8 
месеци. Ако осигурувањето трае помалку од една година, тогаш се составува 
табела според која премијата се пресметува на следниот начин260: 

 
Траење на осигурување            процент на годишна премија 
До 2 месеци                                                     30% 
До 3 месеци                                                     40% 
До 4 месеци                                                     50% 
До 5 месеци                                                     60% 
До 6 месеци                                                     70% 
До 7 месеци                                                     80% 
До 8 месеци                                                     90% 
Преку 8 месеци                                              100% 

Ваквото осигурување се применува кај ждребиња со возраст од 10 дена до 4 
месеци старост, кај телиња од 10 дена до наполнети 2 месеци старост или 3 
месеци во ран развој и кај прасиња од 21 ден со најмала тежина од 5 килограми 
до наполнети 2 месеци старост. Кај гравидни копитари и говеда до 60 дена пред 

                                                 
259 Проф. Д-р Јовановски Т. Економика на осигурување - Скопје 2005 
260 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 192 
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породување не може да се склучи договор за осигурување пократко од една 
година како и кај приплодни овци, свињи, кози, кучиња и пчели261. 

Друштвата за осигурување со посебен правилник ја одредуваат премијата за 
осигурување. Технички резултат значи однос меѓу техничка премија настаната 
штета изразено во проценти кој се користи за корекција на премијата. Врз основа 
на техничкиот резултат, намалување или зголемување на премијата се извршува 
за намалени штети до 30% премијата изнесува 50%. Премијата за осигурување се 
променува со корективен фактор од 0,5, за остварен технички резултат од 70-
80%, премијата се променува со 10% т.е. корективниот фактор изнесува 0,9, а кај 
остварени лоши технички резултати пример од 160-180%, премијата се зголемува 
за 80% т.е. корективниот фактор изнесува 1,80. Ако има остварен технички 
резултат од 80-100% премијата останува иста т.е. корективниот фактор изнесува 
1,0. Промена на групата на опасност се прави ако осигурениот 3 години со ред 
покажува негативни технички резултати или ако има намалување-зголемување на 
ризикот. Доплата на премијата се применува ако се укине каренцата, а попусти 
има ако се склучи договор на 5 години и тој попуст ќе биде од 5-10%262. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
261 Проф. Д-р Јовановски Т. Економика на осигурување - Скопје 2005 
262 Осигурување во прехранбената индустрија – Проф. Д-р Трајан Дојчиновски, стр. 193 
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V ГЛАВА - СЛУЧАЈОТ ВО ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД -      
                    ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА      
                      ЦЕЛОКУПНИОТ ПРОЦЕС ОД НАСТАНАТА ШТЕТА ДО       
                    ЛИКВИДАЦИЈА И ИСПЛАТА 

1. Евиденција на податоци за настаната штета и отварање предмет  

Секој клиент при потпишување на било каков тип на осигурување претходно е 
запознат со правилата и заштитите од типот на осигурување. Во случај на 
настаната штета, имено кога веќе настанала сообраќајната незгода, 
лицето/клиентот кој е оштетен е запознат со сите процедури и ги има сите 
податоци уште при самото потпишување на типот на осигурувањето. Разгледан е 
пример (Замислени иницијали), клиент на точно дефиниран ден со сите 
потребни податоци и документи се појави во експозитурата на Евроинс во 
Битола со цел да ја пријави случената сообраќајна незгода. Првично усно беа 
презентирани условите под кои настанала и се случила сообраќајната незгода, а 
потоа клиентот ги приложи и сите документи за пресликување/копирање. 

Клиентот ги доставува следните документи: 

 полисата/договорот за осигурување 
 возачка дозвола 
 сообраќајната дозвола од возилото 
 неговата транскациска сметка 
 неговите лични документи 
 записникот за извид на лице место 
 скицата од овластениот орган МВР.  

Откако е завршено пресликувањето на сите документи и истите од овластениот 
орган се доставени во оригинална форма, извршена е евиденција на податоците 
во систем од страна на вработеното овластено лице во компанијата и истото 
лице отвара предмет во кој понатаму ќе биде обработена штетата на лицето. 
случена на точно дефиниран ден. 

  

2. Постапка од настанокот на штета, извид и првична процена  

Кога веќе е штета пријавена во компанијата, лицето вработено и овластено од 
истоимената компанија за осигурување, со цел извршување на првичен увид и 
фотографирање на возилото излегува на терен, односно на местото каде 
сопственикот на возилото го оштетил истото. Лицето односно проценителот 
овластен од компанијата за осигурување, во присуство на сопственикот на 
возилото врши првично сликање и првична дефектажа на возилото според која 
истиот тој проценител треба да состави и изготви записник за процена на штета 
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на оштетеното возило. Кога веќе проценителот ги фотографирал сите потребни 
фотографии за да може да изготви записник, одговорноста на сопственикот на 
возилото е завршена и треба да чека повик односно кога записникот е готов 
проценителот да го повика оштетениот за да му го врачи записникот како во овој 
случај. 

 

3. Утврдување на причини и услови под кои е настаната штетата 

Со оглед на тоа што за пријавената штета е веќе изготвен првичен записник и 
оштетениот ги доставил сите негови лични документи и официјалните 
документи од овластениот орган, службата за ликвидација при компанијата за 
осигурување првично го разгледува предметот и ги утврдува причините и 
околностите под кои настанала штетата и првично го определува, односно 
квалификува или дисквалификува пријавувачот за исплата на штета, т.е. го става 
во циклус на мирување до моментот кога ќе биде изречена правосилна пресуда. 

 

5.4. Постапката за креирање на комисиски записник за проценка на       
       штета  

Кога веќе проценителот има согласност од службата за ликвидација за 
понатмошна обработка на предметот, проценителот го контактира оштетениот за 
да се изврши дополнително констатирање на штетата на возилото кое што веќе е 
во фаза на санација. Целта на оваа акција од страна на проценителот е да се 
увери и да ги утврди сите оштетени делови и делови за замена кои што треба да 
бидат заменети или поправени за да возилото се врати во првобитна состојба 
пред да биде оштетено. Кога проценителот ја надополнува првичната и базична 
проценка со веќе детална и дефинитивна, во записникот кој првично е креиран  
се дополнуваат и додаваат деловите кои што не можело да се утврдат со 
првичната проценка, а проценителот со оваа дефинитивна и финална проценка 
го финализира записникот и ја добива цената која е потребна за поправка на 
возилото. После овој акт изготвен од страна на проценителот, следен кој треба 
да се согласи е лицето кое е оштетено во овој случај. односно да се увери во 
сервисот дека средствата се доволни за поправка на возилото и оштетениот го 
потпишува записникот и се сложува на понудениот износ. 
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5. Првична одлука по записник како предлог за ликвидација 

Кога веќе оштетениот се согласува со висината на оштетувањето проценети од 
проценителот т.е. компанијата за осигурување, странките за измирување на 
меѓусебните обврски се согласни, проценителот го испраќа веќе потпишаниот 
комисиски записник за процена на штета во службата за ликвидација и дава 
предлог за ликвидирање на овој предмет, односно кога има можност да се 
утврди вината на учесниците да се премине кон исплата и надомест на штетата. 

 

6. Приговорот за одобрена сума во комисискиот записник  

Во овој случај кој е предмет на објаснување и обрабтување имаме сосема 
спротивна разврска од горе наведената, зошто иако лицето кое е оштетено го 
потпишал записникот за процена на штета и се согласил на висината на износот, 
по предлог на неговиот сервисер трошоците за поправка се зголемиле односно 
бил направен пропуст во проценката од страна на проценителот со тоа што мал 
но дел со голема финансиска вредност не бил вметнат во записникот за процена 
и со тоа износот на средствата е неправилен и неадекватен за да се изврши 
поправка на возилото, односно лицето го негира претходно договореното со тоа 
што приговара. 

 

7. Неприфаќање на приговор од компанијата за осигурување и  
    пристапување кон судска постапка по иницијатива на оштетениот  

Како што веќе наведовме оштетниот иако се сложува на првично понудениот 
износ и го потпишува записникот односно се сложува со истиот, поднесува 
приговор, кој секоја компанија за осигурување би го одбила, не зато што не сака 
да излезе во пресрет на клиентите туку затоа што веќе еднаш е постигнат 
договор и тој договор треба да се испочитува. Кога клиентот/оштетниот е 
известен од страна на компанијата за осигурување дека одговорот на приговорот 
е негативен, истиот тој клиент кој претходно се сложил и ја прифатил цената, кој 
поднесол приговор и добил одговор дека е одбиен, покренува итна судска 
постапка за целиот овој случај, односно сите несогласувања сака да ги разреши 
по судски пат. 

 

8. Судска одлука и разврска за истата  

Кога веќе оштетениот ја поднесува пријавата судот е должен да ја отвори и 
разгледа истата. На сослушувањето односно рочиштето се повикани сите 
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инволвирани во случајот, односно проценителот, оштетениот лицата кои вршат 
ликвидација и секако сервисерот кој ја работи поправката на возилото. Кога сите 
се присутни судот издава налог за вештачење на возилото со цел да се утврди тоа 
кое што подносителот на тужбата го тврди, а го негира компанијата за 
осигурување. Возилото е затекнато во полуисправна состојба и со различен 
сопственик од веќе познатиот, односно лицето кое покренува судска иницијатива 
за разрешување, го продало возилото на друго лице, но без да ја извести 
компанијата за осигурување, и се утврдува дека возилото не подлежи на замена 
на наведениот дел со висок износ. Со тоа судот утврдува дека се работи за 
осигурителна измама и освен што не го одоборува износот за исплата на  
оштетениот во целост го намалува сразмерно за 35% со тоа што не изрекува 
казна за измамата на оштетниот, туку го казнува еднократно и поучно за 
извршената измама. 

 

9. Времетрањето на целокупната постапка за направена штета до  
    ликвидација со правосилна пресуда 

Поради сложеноста на презентираниот случај односно, времето потребно за 
истото решавање, и времето потребно за добивање на резултатите и анализите од 
вештачењата, времето потребно за одговор на приговор и меѓусебно договарање, 
времето потребно за решавање и надоместување на овој предмет во кој лицето е 
пријавувач и оштетен е изолжено и еднакво на период од 2 години и 1 месец, 
сметајќи го денот од настанување на штетниот настан па до исплата и 
надоместот на штетата со правосилна пресуда изречена од надлежниот суд во 
Битола. 

Значењето на времето во бројот на склучени договори за осигурување во секоја 
област, носи различен процент на побарување. Во компанијата за осигурување 
во која е извршено истражувањето за вредности кои се однесуваат на 2015 
година се добиени следните податоци за бројот на склучени договори, и тоа за 
незгоди се потпишани 42.128 полиси-договори за осигурување од незгода, за 
Каско моторни возила 34.472 полиси-договори за осигурување, за каско поволни 
објекти 16 полиси-договори за осигурување, за карго 7.722 полиси-договори за 
осигурување. 

За осигурувување на имоти од пожар и други опасности се склучени 17.847 
договори за осигурување, додека за осигурување на останат имот се склучени 
7.877 полиси-договори за осигурување. Најмногу склучени договори за 
осигурување се од областа за автоодговорност и тоа 26.623 полиси. Вкупно 39 
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склучени договори се за осигурување на пловни објкети. За осигурување од 
општа одговорност, во Евроинс-компанија за осигурување се склучени 9.103 
полиси-договори за осигурување, додека за граници-гранични осигурувања се 
потпишани-склучени 632 полиси-договори за осигурување и за туристичка 
помош се потпишани 11.746 полиси-договори за осигурување. Во следната 
табела се прикажани споредбено бројот на склучени договори според категорија. 

 
Број на склучени договори за осигурување 

Незгода 42.128 
Здравствено осигурување 0 
Каско моторни возила 34.472 
Каско шински возила 0 
Каско воздухополови 0 
Каско пловни објекти 16 
Карго 7.722 
Имот од пожар 17.847 
Имот останато 7.877 
Авто одговорност -АО 26.623 
Одговорност воздухоплови 0 
Одговорност пловни објект 39 
Општа одговорност 9.103 
Кредити 0 
Граници 104 
Финансиски закуби 632 
Правна заштита  0 
Туристичка помош 11.746 

 
 
Табеларниот приказ на склучени полиси-договори за осигурување е прикажан и 
на дијаграм во проценти. 
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Табеларниот приказ исто така е прикажан и на дијаграм со вредности. 

 
 

Во компанијата за осигурување Евроинс А.Д. Скопје каде што е извршено 
истражувањето во врска со структурата на штетите се добиени следните 
податоци, и тоа, најголем број се јавува кај пријавени и повторно отворени 
штети т.е. 3.563, потоа 3.138 е бројот на ликвидирани штети кое што е пак главен 
показател за употребата, конзумацијата и трошењето на најбитниот и најзначаен 
фактор во целокупниот процес а воедно и тема и предмет на обработка на ова 
истражување-Времето. За број на нерешени штети на почетокот на периодот 
има 1.216, додека кај број на нерешени штети на крај на периодот има 1.361. 
Најмал е бројот кај штетите во судски спор и тоа 277, пред него стои бројот на 
одобрените штети со 576. 
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Структура на штети 
Број на нерешени штети на почеток на периодот 1.216 
Број на пријавени и повторно отворени штети 3.563 
Број на ликвидирани штети                3.138 
Број на одбиени штети 576 
Број на нерешени штети на крај на периодот 1.361 
Број на штети во судски спор (дел од претходна колона) 277 

 

Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм во проценти. 

 
Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм со вредности. 

 
 

Во компанијата за осигурување во која што е спроведено истражувањето 
добиени се следните бројки во врска со структурата на премија, и тоа, најголема 
е бруто полисираната премија која изнесува 417.895, потоа следува техничката 
премија која изнесува 304.481. Најмала ставка е премии предадени во 
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реосигурување и/или соосигурување и тоа со 37.959, после неа следува делот за 
обавување на дејноста кој изнесува 113.414. Структурата на бруто полисираната 
премија се надоврзува и се претставува како отсликување и рефлектирачки 
фактор, на она што го споменавме во погорниот дел, се однесува на времето како 
основен фактор и метод потребен за решавање на штети, а тоа исто така се 
одразува и директно на продажбата, односно полисираната премија која е 
прикажана, затоа што старата поговорка која важи и ден денес во осигурувањето, 
вели, времето потребно за ликвидација и исплата на штета ќе ви покаже колку 
успешно работи една компанија за осигурување, минимално употребено време во 
процес на обработка и ликвидација на штета е бесплатна реклама и пропаганда 
за секоја компанија за осигурување. 

 
Структура на премија 

Бруто полисирана премија 417.895 
Премии предадени во реосигурување 
и/или соосигурување 37.959 
Техничка премија 304.481 
Дел за обавување на дејноста 113.414 

 

Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм во проценти. 
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Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм со вредности. 

 

 

Во врска со бруто полисираната премија добиен е следниот табеларен приказ на 
податоците, и тоа најмногу има кај АО со 26.623, веднаш после него следува 
незгода каде бројката изнесува 42.128. За имот од пожар и други опасности 
изнесува 17.848, додека за општата одговорност е 9.103. Најмала бројка во 
табелата е 9.103, која што важи за општа одговорност, одма после неа е 16 каде 
што се запишани каско пловните објекти. Останатите, здравство, каско шински 
возила, каско воздухополови, одговорност воздухоплови и кредити се со 
вредност 0. 
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Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм во проценти. 

 

Бруто полисирана премија 
Незгода 42.128 
Здравство 0 
Каско моторни возила 34.472 
Каско шински возила 0 
Каско воздухополови 0 
Каско пловни објекти 16 
Карго 7.722 
Имот од пожар и др. Опaсности 17.847 
Имот останато 7.877 
АО 26.623 
Одговорност воздухоплови 0 
Одговорност пловни објект 39 
Општа одговорност 9.103 
Кредити 0 
Граници 104 
Финансиски закуби 632 
Правна заштита  0 
Туристичка помош 11.746 
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Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм со вредности. 

 

Во компанијата за осигурување во која што е спроведено истражувањето се 
добиени следните податоци во врска со трошоците. И тоа за административни 
трошоци бројот е најголем, изнесува 79.253-показател кој покажува дека 
пристапено е кон вонредно ангажирање на одговорните и вработените лица во 
компанијата за осигурување во секторот за штети, наменети за повторно 
отварање и разгледување на предмети по основ на приговор поднесен од 
оштетените клиенти кои воедно и истовремено се незадоволни од првично 
понудениот износ, кој пак административен износ ни зборува за една од можеби 
водечките негативни стапки во односот на првично задоволни клиенти и клиенти 
кои одлучиле да приговараат на веќе понуденото-МНОГУ НЕГАТИВЕН 
РЕФЛЕКТИРАЧКИ ФАКТОР ЗА СЕКОЈА КОМПАНИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ. 
Потоа следуваат останатите трошоци за спроведување на осигурувањето, таму 
бројот изнесува нешто помалку од 67.431, најмал број за трошоци е бројот што 
се наоѓа во полето за провизија, тој изнесува 42.341. 

 
Трошоци 

Аминистративни трошоци 79253 
Трошоци за провизија 42341 
Останати трошоци за спроведување на осигурувањето 67431 
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Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм во проценти. 

 
 

Табеларниот приказ исто така е прикажана и со дијаграм со вредности. 

 
Во врска со бројот на ликвидирани штети во компанијата за осигурување каде 
што е спроведено истражувањето, податоците варираат, и тоа најмногу има кај 
АО со 1.653, потоа следува незгодата со 534 позитиви. За каско моторни возила 
има 425 додека за туристичка помош има 201, а за имот останато има 217. 
Најмалку потписи-согласувања има кај карго, потоа следува имот од пожар и 
други опасности. Кај сите останати податоци во табелата нема ниту еден потпис. 

Овој податок, навидум е едноставен и не дава некое значење, но кога ќе се 
спореди со бројката од 3.563 пријавени штети по автоодговорност кој сегмент е 
земен во ова истражување како водечки и основен како дел најзастапен на 



УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА И ЛИКВИДАЦИЈА НА  
ШТЕТА – Случајот во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД – Битола 

 

121 
 

Магистерски труд – Кире Крстевски 

нашиот пазар, станува јасно што се случува и како и колку се посветува 
внимание на Времето и неговата улога и значење во процесост на обработка и 
ликвидација на штета. Покажува дали се користи време непотребно залудно и не 
основано, се користи време кое пак предизвикува негативен или позитивен  
ефект. Ефект кој ја зафаќа идната реализација т.е. обемот на полисираната 
премија, која пак премија е значаен фактор за секоја компанија за осигурување и 
нејзината ефикасност и успешност. Ефект кој директно влијае на репутацијата и 
рангирањето на компанијата за осигурување и дава до знаење на клиентите за 
каква компанија за осигурување станува збор, дава приказ за тоа колку и како 
компанијата за осигурување се грижи за клиентите од кои го остварува или ќе го 
остварува својот профит и се грижи за тоа клиентите да ги остварат своите права 
и деловни односи во најкраток можен рок, а тоа е воедно и должност на секоја 
компанија за осигурување да го направи.  

 

Број на ликвидирани штети 
Незгода 534 
Здравство 0 
Каско моторни возила 425 
Каско шински возила 0 
Каско воздухополови 0 
Каско пловни објекти 0 
Карго 13 
Имот од пожар и др. Опaсн. 80 
Имот останато 217 
АО 1653 
Одговорност воздухоплови 0 
Одговорност пловни објект 0 
Општа одговорност 15 
Кредити 0 
Граници 0 
Финансиски закуби 0 
Правна заштита  0 
Туристичка помош 201 
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Табеларниот приказ исто така е прикажана и со дијаграм во проценти 

 
Табеларниот приказ исто така е прикажана и со дијаграм со вредности 

 

Кај табелата за бруто исплатени (ликвидирани) штети во целост од почетокот на 
нејзиното делување, во компанијата за осигурување каде што е извршено 
истражувањето добиени се следните податоци, бројот кај АО е највисок, 
изнесува 97.804, потоа следи незгода, која изнесува 31.377, одма после него е 
каско за моторни возила, со 17.000. 
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Бројот за имот од пожар и други опасности изнесува 14.064, додека бројот за 
имот останато 5.030. Најмалку изнесува бројот за карго со 21, после него е 
општата одговорност со 166, и туристичката помош со 2.300. Останатите, 
здравство, каско шински возила, каско воздухополови, каско пловни објекти, 
одговорност воздухоплови, одговорност пловни објекти, кредити, гранични, 
правна заштита изнесува нула, додека финансиските загуби 1. 
 
 

Бруто исплатени (ликвидирани) штети 
Незгода 31.377 
Здравство 0 
Каско моторни возила 17.000 
Каско шински возила 0 
Каско воздухополови 0 
Каско пловни објекти 0 
Карго 21 
Имот од пожар и др. Опaсн. 14.064 
Имот останато 5030 
АО 97.804 
Одговорност воздухоплови 0 
Одговорност пловни објект 0 
Општа одговорност 166 
Кредити 0 
Граници 0 
Финансиски закуби 1 
Правна заштита  0 
Туристичка помош 2.300 
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Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм во проценти. 

 

 

Табеларниот приказ исто така е прикажан и со дијаграм со вредности 
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ЗАКЛУЧОК 

Денешното време води кон купување на квалитетен продукт. Квлалитетните 
продукти можат да се најдат само во компании кои водат грижа за своите 
клиенти, како и истите да добијат квалитетни услуги, со цел да бидат 
задоволни и да добијат перфеткна услуга.  

Како важен елемент во целокупниот процес е времето кое е потребно и 
компанијата го користи за решавање на проблемот кој го дефинира клиентот и 
спор помеѓу корисници мора да биде сведено на минимално, со цел клиентот 
навремено да ги обезбеди сите негови потреби и права поврзани со купениот 
продукт од компанијата за осигурување.   

Секое правно и физичко лице се стреми кон тоа да претрпи што е можно помала 
финансиска загуба на било кое поле, што доведува до голема застапеност на 
осигурувањето помеѓу субјектите. Со користењето на осигурителни производи 
субјектите се штитат. Во денешните услови на живот и работење е направена 
таква клима да секој субјект (правно или физичко лице) стане корисник на некој 
од понудените осигурителни прозиводи од компаниите за осигурување. Со 
користењето на осигурителни продукти субјектите обезбедуваат заштита, било 
на својот живот, било на предметите кои што ги поседуваат или користат.  

 Компаниите кои што нудат и продаваат осигурителни продукти – компаниите за 
осигурување, кои што добиле дозвола за продажба и работа со истите се 
институции со чија помош се врши обесштетување на настаната определена 
штета било кај правни или физички лица.  

 Единствената причина која што ги мотивира субјектите да станат корисници на 
некој од продуктите кои што ги нудат компаниите за осигурување е да се 
заштитат од што повеќе ризици и да се спречи или намали на минимум секаков 
вид на економска загуба.  

 Примената на осигурувањето е застапена во секое поле од живеењето и 
работењето, секое мислам на индустрија, сообраќај, трговија, стопанство итн. 

 Со користење на осигурителни продукти сите горенаведени добиваат економска 
заштита, која потполно ги отстранува или ублажува последиците од 
уништениот или оштетениот имот на субјектите. Компаниите за осигурување -
друштвата за осигурување кои се јавуваат како посредници на корисниците на 
осигурувањето, им се дава на доверба ракување со навистина голем капитал кој 
пак претставува штедење од национален карактер резервирано за случаи кои се 
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непредвидени. Ваквиот фонд и создавањето на фонд со ваква намена за секое 
општество претставува неопходна потреба.  

 Сумата, имено средствата кои што се обезбедуваат со осигурувањето, 
дозволуваат да се оствари, да се овозможи, да се осигура надоместот на 
причинетите штети и со тоа да се отстрани застојот во производството, 
трговијата, стопанството, индустријата итн.  

Името на овај магистерски труд Улогата и значењето на времето во процесот на 
обработка и ликвидација на штета – Случајот во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ 
А.Д. Скопје – подружница во БИТОЛА прикажува анализа на целокупна 
постапка со сите елементи кои се потребни како и постапки за одредување на 
штета и целосна ликвидацијаа и како најважен елемент за истата е времето на 
цел тој процес од настанатата штета до ликвидацјата на штетата. Средствата 
кои што се обезбедуваат со осигурувањето, дозволуваат да се оствари, да се 
овозможи, да се осигура надоместот на причинетите штети и со тоа да се 
отстрани застојот во производството, трговијата, стопанството, индустријата 
итн.  

Како дел од овај магистерски труд е објасната и ликвидацијата на штета во 
растителното производство кај поедини посеви и плодови како и обработка и 
ликвидација на штета кај поедини животни. 
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