
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Магистерски труд) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кандидат:                                                    Ментор:                                                                                                                     
Сашо Билбилоски                                     Проф. Д-р Братислав Милошевиќ 
Број на досие: 362 

 
 

Охрид, 2017 година 



Специфичностите на животното осигурување во Република Македонија 
 

                                    Сашо Билбилоски – Магистерски труд  2 
 

 

  

АПСТРАКТ 

Човекот и неговиот живот со векови го следат одредени опасности. Тие опасности 

понекогаш може да бидат и непријатни, а како такви тие претставуваат и опасност по 

човековиот живот, здрвајето и имотот. Како поеднинец човекот не може сам да 

обезбеди адекватна заштита и поради тоа се јавува потреба од формирање на заедница 

во која поединците кои се загрозени од ист вид на опасност преку својот придонес да 

обезбедат надомест на оние на кои им е загрозен животот и имотот. Од таа причина се 

јавува осигурувањето со кое се здружуваат ризиците на повеќе лица во едно друштво за 

осигурување кое полесно може да ја поднесе исплатата на штета која настанува. 

Постојат најразлични видови на осигурување на живот, но сите тие имаат заедничка 

карактеристика, а тоа е што овозможуваат и долгорочно штедење. За да може 

осигурениот да се осигура од ризик, неопходно е да плати премија, а тоа всушност 

зависи осигурената сума кај животното осигурување. Полисaта кај животното 

осигурување e уникатен финансиски производ што нуди двојна поволност: 

истовремено му овозможува на осигурениот да се осигура и да штеди. 

Основната премиса на животното осигурување и кај осигурувањето воопшто е дека тоа 

е всушност механизам за управување со ризикот кој што е првенствено насочен кон 

намалување на финансиските губитоци кои настануваат како резултат на несакани 

настани, но и ефикасен инструмент за штедење кога ќе се случат тие настани и е 

ориентиран кон намалување на несигурноста, особено финансиската.  

Клучни зборови: животно осигурување, полиса, ризик, штета, надоместок, ризик, 

осигурител, осигуреник. 
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ABSTRACT: 

People’s life as it goese there are some certain dangers that it could happend. This danger 

sometimes can be and unpleasant, and as such they represent a threat to human life and 

health also and the property. Because the man can not provide provide adequate protection, 

and therefore, there is a need of forming of a community in which individuals who are 

threatened by the same type of danger through its contribution to provide compensation to 

those to whom they is endangered the livelihood and property. For that reason appears 

insurance which there is risks of multiple persons in one company for insurance, which can 

be easier to file the payment of damages arises. 

There are types of insurance up with all kinds of life, but they all have a common 

characteristic, namely, that secure it and the saving in the long term. In order to be insured 

to insure against risk, it is necessary to pay a premium, but it actually depends on what 

suspicion is life insurance. Insurance policy what ever insurance is unique financial 

product which offers a double benefit: at the same time allows the insured to ensure and to 

make a savings. 

The basic premise of life insurance and the insurance in general is that it is actually a 

mechanism for risk management which is primarily aimed at reducing the financial losses 

incurred as a result of adverse events, but also an effective tool for saving when you place 

these events and it is oriented towards reducing uncertainty, particularly financial. 

 

Keywords: life insurance, policy, risk, harm, compensation, risk, insurer, insured. 
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ВОВЕД 

Животот на луѓето е полн со изненадувања и непредвидливи настани. За голем дел од 
постапките во секојдневниот живот луѓето знаат и истите однапред ги планираат, 
меѓутоа во животот се случуваат и настани кои не зависат од нивната волја т.е. се 
случуваат непредвидено. Поради фактот дека не може да се предвиди нивното 
случување, произлегува и неможноста луѓето да се подготват за последиците од 
таквите настани, кои последици можат да бидат и катасторфални како по животот, така 
и по имотот на луѓето.  

Земјотресите, хавариите, епидемиите, пожарите, поплавите и многу други елементарни 
непогоди се само дел од таквите настани кои можат да се случат во животот на луѓето.  

Осигурувањето од несреќи е една од мерките со којашто може да се минимизира 
ризикот кај осигурувањето предизвикано од негативни последици 

Компании за осигурување се многу значајни учесници на финансискиот пазар, пред сѐ, 
затоа што, вршејќи ја основната функција, т.е. продавајќи голем број производи 
поврзани со осигурувањето, мобилизираат огромни финансиски средства и со тоа ја 
збогатуваат понудата на капитал на овој пазар.  

Во Република Македонија интензивно расте бројот на компании за осигурување, а од 
нив во најголем број се оние што вршат осигурување на неживот. Работата на 
осигурителните фондови ја контролира Агенцијата за супервизија. Меѓутоа, отпорноста 
на компании за осигурување што работат на македонскиот пазар и не е толку многу 
цврста, особено во однос на законската заштита и измамите од населението. Во 
високоразвиените земји како од-политички, така и од економски аспект компании за 
осигурување на пазарот на капитал се многу присутни, и тоа со многу поразлични и 
поспецифични понуди на осигурувањето што го продаваат, пришто се и многу 
позаштитени и отпорни на ризиците со коишто секојдневно се среќаваат. 

Преку вложување во животното осигурување се штитиме себе си, своите најблиски, а 
во исто време штедиме и ја планираме својата иднина. Осигурувањето на живот ни 
овозможува заштита од финасиски загуби кои може да настанат како последица на 
некои непредвидени случаи поврзани со животот на секој човек. Животното 
осигурување пред сѐ е осигурување и нуди заштита во случај на такви незгоди, пришто 
не треба да го изедначуваме со поимот штедење затоа што претставува и повеќе од тоа. 
Кај штедењето се осигурани само средствата, а не и животот. Освен тоа примањата по 
основ на животоното осигурување не подлежат на оданочување.  
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1. ЗНАЧЕЊЕТО И ПОИМ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1.1. ЗНАЧЕЊЕТО НА ПОИМОТ ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

Според своето етимолошко значење, осигурувањето се однесува на сигурност, доверба 

во нешто, обезбедување и општо кажано давање на некоја сигурност. Животот на 

човекот, неговото здравје и имотот со кој располага може да бидат загрозени од некои 

штетни случувања, било да станува збор за последици од природни непогоди, или 

преку примена на некои техники и технологии во производството на материјалните 

добра. Најчести природни појави кои го загрозуваат животот и здрвјето на луѓето, 

односно нивниот имот се: пожари, земјотреси, молњи, град и слично. Имајќи ги во 

предвид природата и карактерот на штетните случувања, како и нивните последици за 

поединците и општеството, во интерес е луѓето организирано да се штитат од 

негативните последици од штетните случувања предизвикани од природните појави 

или преку примената на техники и технологии односно да ги сведат на најниско ниво. 

Осигурувањето е сложен однос заснован врз начелото на взаемност, кој настанува меѓу 

стопански организации и физички лица, од една страна, и за организациите за 

осигурување кои го спроведуваат осигурувањето од друга. Поради тоа, осигурувањето 

не може да се изедначи со обичните стопански дејности1. 

Животното осигурување има за цел да обезбеди заштита на договорувачот кој 

истовремено е и осигуреник2 или блиски лица на него односно други осигуреници. 

Заштита може да се однесува за несреќни случаеви кои може да се случат, но и како 

еден вид на заштеда. Економските цели на животното осигурување примарно се 

застапени кај договарачот, па освен штедниот карактер на животното осигурување се 

јавува и како средство за обезбедување на кредит (ризико-осигурување). 

Значењето на животното осигурување немерливо. Во услови кога не можеме да се 

потпреме на сигурна работа, загарантирана пензија, треба да се преземе ризик за 

својата иднина. Основна потреба на секој поединец е да има безбедна иднина, а 

едноставен и сигурен начин за вложување на слободни средства е животното 

осигурување. Животното осигурување овозможува финансиска стабилност и сигурност 

на договарачот. Освен тоа од големо значање е сигурноста и заштитата на семјството на 

осигурениот низ целиот период на осигурувањето. Во услови кога се има можност за 

штедење во банка при смртни случаеви (болест или несреќа), корисникот остварува 
                                                           
1 Prof. dr. Vladimir Jovanovic: Priracnik o osiguranje, Zagreb, 1965 год, стр. 9 
2 P. Šulejić: “Pravo osiguranja”, Dosije, Beograd, 2005 год, стр. 11. 
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право само на дотогаш вложените средства и каматата, додека кај животното 

осигурување во случај на смрт, корисникот ќе оствари право на целата осигурана 

(договорена) сума, односно на двојно осигуран износ во случај на смрт. 

Врз основа на потребата за сигурност настанува осигурувањето како дејност од големо 

значење како за поединците така и за општеството. Компаниите за осигурување нудат 

големи погодности и широк спектар на услуги во поглед на осигурувањето од 

постоечки ризици, но иако се укаже потреба за тоа, осигуруваат и нови ризици кои се 

карактеристични за одредено време во кое се наоѓаат. Покрај големиот број на 

различни ризици за кои постои објективна потреба луѓето да се осигуруваат, и 

понатаму човечкиот живот останува предмет на осигурување кој е од непроценлива 

вредност и за кој секогаш ќе постои потреба за осигурување. Животното осигурување 

претставува проверен и прифатен облик на осигурување и штедење во сите развиени 

земји во Европа и светот.  
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1.2. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

Осигурувањето е еден облик на управување со ризик, првенствено насочен на 

смалување на финансиската штета. Осигурувањето е пренос на ризикот од осигурениот 

на компаниите за осигурување низ плаќање премија за осигурување. 

Животното осигурување претставува комбинација од осигурителна заштита и штедење, 

со што се обезбедува семејна и лична финансиска сигурност. 

Поради сложеноста на осигурувањето многу е тешко да се даде конечна дефиниција на 

поимот осигурување. 

Меѓутоа правната наука има дадено голем број на дефиниции на поимот осигурување. 

Сите тие може да се групираат во три групи теории: економска, техничка и правна 

теорија3. 

Според економската теорија осигурувањето во основа е стопанска дејност и затоа 

економските елементи имаат предност врз другите елементи за осигурување. И во оваа 

теорија постои различно мислење во поглед на економските елементи врз кое се 

заснова осигурувањето. Поради тоа нивните гледишта се делат на две посебни теории: 

теорија на потреба и теорија на сигурност.  

Според теоријата на потреба се поаѓа од поставката дека секоја опасност (ризик) 

може да биде остварена и поради тоа во иднина ќе се појави една потреба. 

Задоволувањето на таа потреба се постигнува со претпазливот која идната потреба ја 

претвора во сегашна. Претпазливоста може да се изарзи на три начини: превенција, 

заштеда и осигурување. Со осигурувањето може да се постигне најрационално и 

најефикасно покривање на идните потреби од материјални можности. 

Според теоријата на сигурност гаранцијата што ја дава осигурителот е суштествен 

елемент во осигурувањето. Во секое осигурување од страна на осигурителот се дава 

гаранција дека ќе ја надомести штетата претрпена од осигурителниот ризик. 

Долго време не и се даваше никаква важност на техничката страна на осигурувањето. 

Прв теоретичар кој ја создал техничката теорија е Chaufton во 1884 година. Според оваа 

теорија осигурувањето е институција заснована врз заемност на две посебни теории: 

теорија на компензација и теорија претпријатија технички организирани. 

                                                           
3 Александар Николовски, Драги Јанев “Oсигурување со елементи на актуарска анализа”, Скопје, 2001 
год. стр. 7 
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Ако осигурувањето се анализира според правните теории ќе констатираме дека се 

искристализирале две посебни теории: теорија на оштета и теорија на престација4. 

Осигурувањето од правно гледиште, впрочем, е договорен однос меѓу две договорни 

страни, осигурител и осигуреник. Според тој договор, едната договрна страна-

осигурителот - се обврзува дека со наплата на одредени премии на осигурување на 

другата договорна страна-осигурениот-ќе и ги надомести штетите од осигурувањето 

(оштети) кои настануваат од осигурени ризици на огигурени ризици на осигурените 

предмети (интерс на осигурувањето) до определена висина (сумата на осигурувањето)5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Д-р Никола В. Николиќ: Уговор о осигурању, Београд 1957 год. Стр 33-39 и Проф. Д-р Предраг Ж. 
Шулејиќ: Право осигурања, Београд, 1973 год., стр. 21-26 
5 Проф. Д-р. Звонимир Ажек и Проф. Д-р Гавро Бадовинац: Транспорт и осигурање, Загреб, 1981 год., 
стр. 256  



Специфичностите на животното осигурување во Република Македонија 
 

                                    Сашо Билбилоски – Магистерски труд  12 
 

1.3. ЕКОНОМСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО  

Осигурувањето како економска и правна институција во секојдневниот живот на луѓето 

е од особено значење, имајќи го во предвид развојот на нашето општество и тежнеејќи 

кон приклучување кон современите држави и економскиот напредок. Организирање, 

следење, надзор и анализа на сите парични текови поврзани за добивање на 

осигурување, плаќање на оштета, финансирање на штетата и вложување на 

расположливите средстава под финансиска работа на компаниите за осигурување. 

Местото на осигурување во финансиските земји исто така е определено од бројните 

специфичности на овој сектор. Основната улога на посредната економска заштита-

надомест на штета во oсигурување на имотот и исплатата на осигурената сума во 

осигурувањето на лица-компаниите за осигурување најнапред ги исполнуваат 

наплатени средства од осигурениот во вид на премија за осигурување6. 

Oсигурителната дејност располага со значајни и квалитетни средства кои имаат 

обележjе на посебен капитал. На нивната висина влијаат: гранки на осигурување од кои 

потекнуваат, покриените ризици, обемот на примарните институции за росигурување, 

осигурителните обврски и друго. 

Од наведените околности зависи должинта на задржување на средствата кај 

компаниите за осигурување и можноста за нивното вложување во финансиските 

структури на земјата каде се произведуваат големи макроекономски ефекти. 

Осигурувањето е тесно поврзано со банкарскиот, односно финансискиот систем во 

целина. Дел од паричните акумулации од осигурувањето се насочуваат во банките или 

се вложуваат во акции, обврзници и други слични елементи на финасискиот пазар. 

Според тоа, целиот тековен прилив на средства се чува на банкарсите сметки, и 

преставува важен дел кој ја зголемува кредитната способност на банката. 

Осигурувањето во земја која се бори со инфлацијата, претставува стабилизирачки 

фактор, кој го поттикнува штедењето за сметка на трошењето. Осигурителните 

фондови се насочуваат кон финасиските текови како важен дел од економското 

заздравување кога економијата има надолна линија. 

Кај вложувањето на средства општ принцип е компаниите за осигурување да ги 

вложуваат само таму каде што е неопходна сигурност и ликвидност, преку остварување 

на задоволувачка стапка на принос на вложените средства. 
                                                           
6 Živković N. Reosiguranje sa osiguranjem, Univerzitet Singidunum-Fakultet za finansijski menadzment I 
osiguranje, Beograd , 2006, стр. 23 
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Табела 1: Рзвој на осигурувањето во најразвиените земји 

Држава БДП по жител 
(долари) 

Бруто премија 
(милион долари) 

Премија по жител Учество на 
пзазарот за 

осигурување 
САД 44.803 1.229.668 4086.5 30,28 
Јапонија 34.438    424.832 3319.9 10,46 
Велика 
Британија 45.459 463.686 7113.7 11,42 
Франција 40.347     268.900 4147.6   6,62 
Германија 40.128     222.825 2662.1   5,59 

Извор: Економски факултет7 

Од приложената табела може да се заклучи следното: најголем обем на премии во текот 
на 2009 година има остварено осигурувањето во САД и Јапонија. Потоа следат Велика 
Британија, Франција и Германија. 

Во однос на сите видови на осигурување, животното осигурување има најголемо 
економско значење. Тоа служи и за проширување на социјалното осигурување. Преку 
социјалното осигурување се подобруваат условите за живот на граѓаните, a тоа 
подразбира и подобрување на условите за живот на населението. Животното 
осигурување на населението својата социјална функција во општеството ја изразува 
преку економската заштита на човекот и неговиот имот базирајќи се притоа на 
принципите на взаемност и солидарност. 

Оваа функција се остварува на два начини:8  

- со осигурување на населението, 

- преку акумилација што се остварува во осигурувањњто. 

Преку првиот начин, животното осигурување својата функција ја врши преку 

осигурување на населението (во случај на смрт или доживување и во случај на болест 

или неспособност). Така се подобруваат условите за живот, бидејќи преку 

осигурувањето на лицата им се обезбедува лекување на човекот и му обезбедува 

дополнителни средства за живот.  

Преку вториот начин идиректно се оставрува социјалната функција на животното 

осигурување и тоа преку: осигурување на имот и акумулации создадени воо 

осигурувањето. Акумулацијата која се создава преку животното осигурување 

претставува елемент на напредок и осигурувањето директно влијае на животниот 

стандард, бидејќи се остварува се поголема благосостојба, се зголемува материјалната 

база во општеството, што е од значање за стопанството и социјалниот развој воопшто. 

                                                           
7 Извор: www.ekof.bg.ac.rs, 25.04.2011 
8 Проф. Д-р Братислав Милошевиќ, „Животно и здраствено осигурување“, Охрид, 2008, стр. 52 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
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1.4. ПОДЕЛБА И ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ  

Осигурувањето може да се појави во повеќе облици. Неопходно е негово групирање по 

одредени заеднички својства, Цел на поделбата е олеснување при проучување и 

примена на теориски и практични решенија од економска, правна и техничка точка за 

одредени видови осигурување. 

Најчести мерки за поделба на осигурувањето се следните: 

• животни и неживотни осигурувања-во зависност дали станува збор за животно 
или друг вид на осигурување; 

• осигурување на имот и осигурување на лица-оваа поделба е направен во завсност 
од тоа што е предмет на осигурувањето; 

• задолжително и доброволно осигурување-оваа поделба е направена според 
начинот на настанокот на осигурувањето. 

• Поморско, копнено и воздушно осигурување-оваа поделба е направена според 
природата на ризикот и тоа според местото на каде што ризикот може да биде 
реализиран. 

• Осигурување, соосигурување и реосигурување-поделба врз основа на 
израмнување на ризикот; 

• Поединечно и заедничко-оваа поделба поаѓа од бројот на осигурени лица; 

• Осигурување на правни и осигурување на физички лица претставува поделба 
според својствата на осигурениот; 

• Премиско и взаемно осигурување-поделба според начинот на организирање; 

• Социјално осигурување и комерцијално осигурување-поделба врз основа на 
степенот на мешање, односно испреплетување меѓу државите9. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 А. Николовски и Д.Јанев: „Осигурување со елементи на актуарска анализа”, Скопје 2001, стр. 20;  
Žarković N. (2006), Reosiguranje sa osiguranjem, Univerzitet Singidunum-Fakultet za finansiski menadzment i 
osiguruvanje, Beograd, str. 34 



Специфичностите на животното осигурување во Република Македонија 
 

                                    Сашо Билбилоски – Магистерски труд  15 
 

2. ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

Секој човек е изложен на опасности и ризици кои го загрозуваат неговиот живот, 

здравје, способност, приходи и др. Во многу случаи тој не е во состојба самиот да ги 

предвиди и отстрани причините за овие настани. Тој може да смета за извесна помош 

од другите лица, заедници, но тоа е несигурно, па затоа се формираат организации кои 

осигуруваат плаќање на одредена сума при настанување на штетата. Во светот многу се 

распространети компании за осигурување за животно осигурување кои имаат за цел да 

му обезбедат на осигурениот извесни приходи, доколку се случи несакан настан сврзан 

со животот на човекот. 

Осигурувањето на живот настанува тогаш кога некое лице ќе го осигури својот живот 

кај некоја заедница за осигурување, по пат на склучување на договор, со кој заедницата 

за осигурување се обврзува дека под извесни услови ќе го исплати договорениот износ 

на осигурениот капитал или пак износот на живптната рента, а осигуреното лице се 

обврзува дека ќе уплати одредена сума одеднаш или на рати во текот на одреден 

период.  

Кога станува збор за животното осигурување доста важно е да се осврнеме на некои 

основни елемнти „осигурвање на лица“ бидејќи животното осигурување, како еден вид 

на осигурување на лица, има свои специфичности поради кои се издвојува во однос на 

другите видови осигурувања.  

Животното осигурување се заснова со заклучување на полиса за која се договара: 

1. Време за кое се склучува осигурувањето, кое зависи од староста на самиот 

осигуреник, во траење од минимум 10 до 25 години, односно за лица со наполенети 14 

години до навршени 75 години живот10. Тоа би значело дека лица со навршени 50 

години може да склучи договор за животно осигурување на 25 години т.е. до 75 години 

живот, додека лице со 65 години може да склучи договор за осигурување на 10 години. 

Кај другите осигурители договор може да се склучи на пократко траење (5 години)11; 

2. Oсигурана сума, оваа сума е однапред позната за осигурениот при самото 

склучување на договорот. Врз основа на осигурената сума осигурениот остварува 

додатно право на добивка врз основа на пласманот на средства од животното 

осигурување (осигурителна премија); 

                                                           
10 Општи услови за животно осигурување, Wiener Stadtische osiguruvawe a.d.o. Белград, 2006 
11 AD Uniqa osiguranje, Beograd, 2007 
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3. Годишна премија на осигурувањето зависи од основните правила на 

компаниите за осигурување, пришто е одредена минимална годишна премија, додека 

најголемиот износ на премијата не мора да биде ограничена; 

Плаќањето на годишната премија се врши според однапред договорени рокови. 

Учесници кај животното осигурување се следните: 

1) Осигурител, тоа е компанија за осигурување со која се склучува договорот за 

животното осигурување и која презема одговорност за покритие на осигурениот 

случај; 

2) Договорач на осигурувањето - тоа е лице кое со осигурителот склучува договор 

за животно осигурување и истовремено може да биде осигурен и корисник на 

осигурувањето. Договорач на осигурувањето може да биде едно лице, осигурен-

друго (на пример, член на семејството), а како корисник може да се појави 

договарач на осигурувањето, осигурен или некое трето лице наведено во 

договорот за животното осигурување. Договорач на осигурувањето може да 

биде работодавачот за своите вработени (поединечни договори за секој 

вработен); 

3) Осигурен - лице од чие доживување или смрт зависи исплата на осигурената 

сума, на него или на корисниците;  

4) Корисник на осигурувањето - лице на кое се исплатува осигурената сума и 

добивката. На корисникот на осигурување припаѓаат сите права од договрот за 

животно осигурување. Доколку пак осигурениот и договарачот не се исти лица, 

во тој случај при одредување на корисникот на осигурувањето потребна е 

писмена согласност од осигурениот. 
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2.1. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЕЛЕЖЈА НА ЖИВОТНОТО      
       ОСИГУРУВАЊЕ  
Животното осигурување зазема централно место на пазарот на осигурување. Тоа 

претставува специфичен вид на осигурување кое успешно ги комбинира осигурувањето 

и штедењето.  

Основна карактеристика на осигурувањето на живот е што претставува комбинација на 

осигурување од осигурлив ризик и штедење. 

Осигурувањето на живот е план за превенција од ризикот, економска можност, каде 

што ризикот од прерана смрт се префрла од поединецот на групата. Меѓутоа 

непредвидливите околности од коишто човекот се осигурува, поседуваат определени 

карактеристики коишто го прават тоа осигрување потполно едноставно. Резултат на тоа 

е дека полисата за осигурување во случај на непредвидливи околности во многу 

аспекти се разликува од другите типови на осигурување. Настанот против кој се 

осигуруваме е евентуална неизвесност. Никој не живее вечно12. Осигурувањето на 

живот не е осигурување во случај на смрт, туку осигурување во случај на прерана смрт. 

Ризикот во осигурувањето на смрт не е дали осигурениот ќе умре, туку кога ќе умре и 

тој ризик се зголемува од година во година. 

Осигурувањето на живот ги соединува функцијата на осигурување и штедење, од што 

произлегува извесност во обврските за исплата на цела или дел од осигурената сума. За 

да се оствари потполна еквивалнтност на премијата, односно средствата за осигурување 

на живот и обврска, потребно е делот од премијата да се штеди заедно со каматата во 

текот на траењето на осигурувањето да се акумулира и да се формира т.н. фонд на 

математичка резерва. Фондот на математичката резерва може да се дефинира како 

состојба на средства кои се потребни да се изврши идната обврска на осигурителот 

(осигурена сума), намалена за вредноста на идната обврска на договарачот на 

осигурување13. 

Кај животното осигурување се работи за ризик на смрт кој е променлив и прогресивно 

расте со годините на старост. Со оглед на тоа дека уплатената премија треба да го 

покрие ризикот од смрт на осигурениот во секој момент, таа мора да се зголемува во 

                                                           
12 Смртта на едно лице може да предизвика финансиски потешкотии за други лица. Затоа доаѓа до 
финансиска штета за другите членови на семејството во случај на смрт на поединецот. Настанот (смртта) 
претставува ризик, што без осигурување, целосно го сносат оние што издржувани од страна на 
починатото лице. 
13 Прирачник за застапници во осигурувањето, Агенција за супервизија на осигурување во Република 
Македонија, Скопје 2014 стр. 144 
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согласност со згоелмувањето на веројатноста за смртта на осигуреното лице. За да се 

избегне ваков за осигурениот неповолен начин на плаќање напремија (т.н. природна 

премија), која повеќе би ги оптоварувала примањата на осигурениот во подоцнежните 

години од животот кога најмалку е способен да заработува, се оди кон плаќање на 

просечна премија која е константна во време на траење на осигурувањето.  

Значајнио обележја на живтотното осигурување се следните: 

Ризик од прерана смрт, која е пресметана врз основа на два клучни фактори: возраст и 

пол. Меѓусебно долгорочни обврски меѓу договорените страни, фиксна висина на 

премијата за целиот период на траење на договорот, штедна компонента кај премијата 

во многу облици на животното осигурување, паричната уплата на премијата која 

претходи преку издвојување на полисата. Основни облиции на животното осигурување 

се: животно осигурување, рентно осигурување, дополнително осигурување низ 

осигурување на живот, доброволно пензиско осигурување, како други видови на 

животно осигурување14. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Оstojić S., (2007) „Оsiguranje i upravljanje rizicima”, Data status, Beograd 
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2.1.1. ЕЛЕМЕНТИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

2.1.1.1. РИЗИК  

Ризикот е битен елемент на осигурвањето без кој не може не може да постои 

осигурувањето, а то значи дека ако нема ризик-нема осигурување. Поимот ризик е 

широко распространет во секојдневното живеење на човекот. За ризик се зборува во 

политиката, економијата, спортот, науката и др. Ризикот е присутен кога човекот не 

може да ја контролира и предвиди иднината. 

Поимот ризик има различно значење во обичниот говор. Најчесто ризикот го означува 

идниот непознат настан чиешто остварување може да причини некоја штета или пак 

некоја корист. Но, често пати, овој поим означува и причина за штетата или самата 

штета. 

Под ризик се подразбира можност за настанување на еден економски штетен настан15. 

Во практиката на осигурувањето, често пати, со поимот ризик се одбележува, 

истовремено самиот настан преку кој што се остварува: ризик од пожар, ризик од 

кражба, сообраќајна незгода, експлозија и др. Меѓутоа ризикот претставува само 

опасност од настанување на пожар, кражба, сообраќајна несреќа и др., а не и самиот 

ризик. Ризикот е опасност што му се заканува на некој имот или на некое лице, а чие 

остварување доведува до определени последици. Во тоа е разликата меѓу ризикот и 

осигурениот случај, бидејќи кај ризикот се работи за можност од настанување на 

настан, додека кај осигурениот случај настанот, настапил16. 

Секој ризик не е подобен за осигурување. За да се биде тоа мора да бидат исполнети и 

определни правно-релевантни услови. Теоријата и практиката на осигурувањето 

поставиле определени услови каде што еден настан мора да ги исполнува за да би 

можеле да биадт опфатени со осигурувањето. Тие услови се: 

- Веројатност за настанување на ризик (можен); 

- Економска штета на настанот; 

- Неизвесност на настанот; 

- Неизвесност на настанот од волјата на осигурениот или од друго заинтересирано 
лице; 

- Дисперзираност-распространетост на настанот во просторен или временски 
поглед; 

                                                           
15 Проф. Антоније Тасиќ, Основи осигурања, Нови сад, 1975 год. Стр. 17, А. Паллаш, Ризик у привреди и 
осигурању, ОПР.1969/6 стр. 14 
16 Проф. Д-р Предраг Ж. Шулејиќ, Право осигурању, Београд, 1973 год. стр. 69 
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- Повторување на настанот 

- Настанот не е допуштен со закон. 

Овие услови претставуваат битни елементи на ризкот. Ризикот во осигурувањето 

е само овој настан при кој се затапени сите овие елементи, односно ако ги 

исполнуваат сите овие услови17.  

 

2.1.1.1.1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ  

Ризикот во односите од осигурувањето може да биде разгледуван од три аспекти: 

а) Од гледиште на осигурениот; 

б) Од гледиште на осигурителот; 

в) Од гледиште на правата и обврските на договорените страни18. 

а) Од гледиште на осигурениот, ризикот нема некои специфичности, бидејќи за 

осигурениот на осигурувањето на ризикот се важни две прашања: прво, дали 

огисурувањето е економски исплатиливо, второ кои ризици ќе ги пренесе на 

осигурителот. 

б) Од гледиште на осигурителот, значи преземање на ризикот од осигурениот, 

односно негово префрлување од осигурениот на осигурителот. За осигурителот 

проблемот на ризик се појавува во два аспекти и тоа: економски и правен. Правното 

гледиште го дава одговорот на тоа кои ризици ги презел осигурителот врз себе од 

осигурениот, додека од економско гледиште ризокот се гледа дали се исплаќа неговото 

преземање, колкава сума мора осигурителот да плати ако настане преземениот ризик. 

Овде може да напоменеме дека врз сумата флијаат следните фактори: 

- можноста за настанување на оштети; 

- јачината на ризикот; 

- времето на траење на договорот за осигурување кое може да се јави во две 
форми, прво како рок во кој трае договорот за осигурување и второ, како времето во 
кое осигурувањето е на сила; 

- карактеристики на предметите што се осигурени; 

- правни прописи од кои зависи обемот на преземање на ризикот. 

 

                                                           
17 Проф. Д-р Антоние Тасиќ, Основи осигурања, Нови Сад, 1975 год. стр. 18 
18 Проф. Д-р Александар Николовски „Осигурување со елементи на актуарска анализа“, Скопје, 2001 
година, стр. 51 
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в) Од гледиште на правата и обврски на договорените страни, ризикот како правна 

категорија е предмет на изучување на правото на осигурување и тоа во рамките на 

односите кои настануваат при префрлување на ризикот од осигурениот врз 

осигурителот.  

 

2.1.1.1.2. ДЕФИНИРАЊЕ НА РИЗИКОТ  

Ризикот може да се дефинира на два начина:19 

I. Објективен и 

II. Субјективен 

1) Објективниот ризик или статичкиот ризик се однесува главно на групите на 

предметите изложени на оштетување, а означува варијација што се јавува кога 

вистинската штета се разликува од очекуваната. Статички се мери со стандардна 

девијација.Објективниот ризик се дефинира како релативна варијација (разлика) на 

вистинската (фактичката) од можната (веројатната) штета. Објективниот ризик се 

намалува како што се зголемува бројот на изложените единици во осигурената група, 

односно објективниот ризик варира обратно пропорционално со квадратниот корен од 

бројот на посматраните единици. Објективниот ризик се намалува како што се 

зголемува веројатноста од штета. Општо земено, стапката на намалување на 

објективниот ризик е помала од пропорционалната стапка на пораст на веројатноста од 

штетата. 

2) Субјективен ризик се дефинира како психолошка несигурност која произлегува 

од менталната состојба на индивидуите. Генерално, тој се мери со помош на разни 

психолошки тестови, но до денес нема општо прифатен тест. Разни студии се 

направени со цел да се дознае повеќе за факторите кои влијаат на субјективниот ризик.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 Проф. Д-р Александар Николовски „Осигурување со елементи на актуарска анализа“, Скопје, 2001 
година, стр. 54 
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2.1.1.2. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ  

Предметот на осигурување спаѓа во битните елементи на осигурителниот однос. 

Прашањето за предметот на осигурување дури и денес во правната теорија и практика е 

спорно. Кога зборуваме за предметот на осигурување, мислиме на она на што 

осигурувањето се однесува, што значи на неговиот објект, а не на предметот во смисла 

на материјални ствари, кој е различен од личности и права. Бидејќи ова има практично 

значење, од ова прашање и неговото практично решавање, ќе зависи постоењето или 

непостоењето на договорот за осигурување, со оглед дека се работи за битен елемент20. 

За да се разреши прашањето по однос на тоа што шретставува премет на осигурувањето 

во теоријата и практиката постојат повеќе различни гледишта. 

1) Според едно гледиште, предмет на осигурвањето е интересот. Според гледиштето 

на некои аналитичари осигурителниот интерес постои кај сите видови договори на 

осигурување. Суштината на ова гледиште се состои во тоа што предмет на договорот е 

самиот интерес да не се случи осигурениот настан и да не настане имотна штета. Кога 

се работи за осигурување на лица, тогаш интересот е изразен во врската со моралниот 

карактер што постои меѓу договарачот на осигурувањето и осигуреното лице или во 

материјалниот интерес да не настапи осигуренит случај. Како спротивни аргументи со 

кои се напаѓа ова мислење се следните: поимот интерес е својствен само во имотното 

осигурување, додека при осигурувањето на лица тој нема улога како битен елемент на 

осигурување и при осигурувањето на ствари гледиштето за интерес како предмет на 

договорот е само една од варијантите на гледиштата за стварите како предмет на 

договорот, бидејќи и самиот интерес има за предмет ствар, според тоа застапниците на 

интерес посебно ја прифаќаат стварта како предмет на договорот21, надоместокот на 

осигурувањето не се врши со воспоставувањето на интересот, туку по пат на 

обесштетување се дава определен еквивалент на повредениот интерес22; 

2) Според некое друго гледиште, предмет на договорот за осигурување е ризикот 

(теорија на ризик), бидејќи тој е најважен кај секој вид на договор за осигурување и 

заради него се заклучува осигурувањето. Застапниците на оваа теорија појдуваат главно 

од фактите дека ризикот е еден од најбитните елементи на осигурувањето и 

претставува таков елемнт кој доаѓа на прво место. Меѓутоа во правната теорија оваа 

гледиште не е прифатено од следните причини: ризикот навистина е битен елемент на 
                                                           
20 Николиќ Никола, Уговор о осигурању, Београд, 1957. Год. стр. 45 
21 Д-р. М. Максимовиќ, Уговор о поморском осигурању, Београд, 1973 год. стр. 128 
22 Проф. Д-р. Предраг Ж. Шулејиќ, Право осигурања, Београд, 1973 год. стр. 128 
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осигурувањето, меѓутоа, тој не е предмет на заштита, тој е услов на осигурувањето и со 

волја на трети лица, додека предметот на договорот не може на таков начин да се 

менува, не може да се зборува за пренесување на ризикот од осигурениот на 

осигурителот, бидејќи осигурителот ризикот го презема во определени граници; 

3) Според третото гледиште, предмет на договорот за осигурување претставуваат 

претставниците на договорените странки што се предмет на нивните договорни 

обврски. Според овој договор предмет на осигурување, претставувааат, од една страна 

плаќање на премиите на осигурениот, а од друга страна должноста на осигурителот за 

плаќање на надоместот од осигурувањето, како и други обврски на договорените 

страни; 

4) Според четвртото гледиште, предмет на договорот за осигурување претставуваат 

стварите и лицата изложени на ризик-при имотното осигурување, односно лица чиј 

живот, смрт, инвалидитет се договорува-при осигурувањето на лицата. Предметот на 

договорот впрочем го сочинуваат осигурените ствари или осигурените лица.  
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2.1.1.3. ПРЕМИЈА КАЈ ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

Утврдувањето на цената на производите на животното осигурување се зaснова на 

законот на веројатноста на животот во минатото, а неговата вредност ќе се знае во 

иднината. Тоа значи дека овде се утврдува цена за очекуваните идни обврски на 

осигурителите и затоа таа се одредува со примена на модели и актуарска математика. 

Нето премија во осигурувањето на живот претставува сегашна вредност на идните 

обврски. Таа се состои од: 

- ризико премија; 

- штедна премија. 

Нето премијата на животното осигурување е одредена: 

- веројатност на животот на луѓето; 

- каматна стапка која се користи во акруарските таблици. 

Висината на каматните стапки се проценува врз основа на можноста за заработка од 

вложувањата на повремените слободни финансиски средства во компаниите за 

осигурување. Поголемо пресметаната каматна стапка дава помала нето премија за иста 

осигурена сума, за исто вредности на таблицата на смртност и моделот на осигурување. 

Нето поединечна премија - Полисата на животното осигурување може да биде купена 

со премија која се плаќа во целост или со годишна, полугодишна, квартална или 

месечна премија. Меѓутоа големиот број на полиси не се купуваат со плаќање на 

премија во целост. Нето поединечната премија се утврдува врз основа на пресметување 

на целокупната премија на животното осигурување. 

Нето целокупна (поединечна) премија-НЦП може да се дефинира како сегашна 

вредност на идниот надоместок во случај на смрт. Таа претставува износ кој заедно со 

сложената камата може да биде доволен да се испалтат сите надоместоци во случај на 

смрт. Во пресметката на НЦП единствено смртноста и инвестиционите приходи се 

земаат во предвид. Трошоците на компании за осигурување или елементите на 

оптоварување се земаат во предвид малку подоцна, кога ќе биде пресметана бруто 

премијата. 

Нето целокупната премија се заснова на три основни претпоставки: 

- Премијата се плаќа на почетокот на годината кога се врши емисија на полисата; 
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- Надоместокот во слуја на смрт се исплаќа на крајот на годината по истекувањето 

на полисата и Стапката на смртност останува непроменета до крајот на животот; 

- Одредени претпоставки мора да бидат направени во поглед на веројатноста на 

смрт за секоја постигната старосна возраст. 

Животно осигурување со ограничен рок на плаќање на премија (term insurance). 

Периодот на заштита трае единствено за одреден број години или пак додека 

осигурениот не наполни одредени години. Номиналниот износ се плаќа ако 

осигурениот умре во одреден период, а не се плаќа ако осигурениот умре после истекот 

на периодот на заштита. 

Нето целокупната премија со годишно обновување на полисата е премија која може да 

се обнови (продолжи) и која се зема прва во предвид. Претпоставуваме дека се емитува 

годишно обновлива полиса која може да се обнови секоја година со животно 

осигурување со ограничен рок на плаќање на премија за машки лица кои имаат 45 

години.  

Трошоците за секое годишно осигурување се одредува со множење на веројатноста со 

износ на осигурување (сума на осигурување) помножена со сегашната вредност на 

доларот. 

Развојот и унапредувањето на осигурувањето на живот во голема мерка зависи од 

правилното вградување на техничката основа, а во кој контекст посебна улога има 

користењето на реални таблици на смртност. 

Таблиците на смртност заедно со каматната стапка, претставуваат техничка основа за 

пресметување на кумутативните броеви, еднократната или повеќе кратната премија за 

пооделните видови на ренти или ризико осигурувања, како и за пресметување на 

премиските резерви. Затоа осигурителнте компании од секогаш посебно внимание 

посветувале на изработката на таблици на смртност. 

Расположливите статистички податоци овозможуваат преку набљудување на поголема 

група на лица со иста старост, да се утврди колкав број умреле во текот на годината. До 

вакви податоци се доаѓа или со следење на една група лица со иста старост 

(longitudinalna метода) или со следење на повеќе групи лица со различна старост 

(transvezalna метода)23. 

                                                           
23 Проф. Д-р А. Николовски и Проф. Д-р Драги Јанев, „Осигурување со елементи на актуарска анализа“, 
Скопје 2001, стр. 378-379 
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Првиот начин, преку кој се набљудува доволно голема кохорта на живородени лица низ 

целиот животен век, т.е. сѐ додека целата генерација не исчезне, се занемаруваат 

механичките компоненти (миграција и имиграција), утврдениот морталитетен закон се 

однесува за една генерација која не постои и не може да се трансплантира на новата 

генерација. 

Таблиците на смртност се изработуваат посебно за машкиот, посебно за женскиот пол 

на осигурени. Тие го даваат само статистичкиот ризик за смртност определен преку 

голем статистички примерок. За секој осигурен, покрај пресметката на ризикот за 

смртност со користење на таблиците за смртност, потребно е да се добијат податоци и 

за други фактори кои влијаат на искуството за смртност. Во следната табела се дадени 

овие фактори24. 

Табела 2: Фактори кои влијаат на смртноста 

Старост Расте со зголемување на староста 
Пол Жените живеат подолго од мажите 
Пушач/Непушач Пушачите се поризична група 
Начин на продажба Вработените повеќе внимаваат при продажба 

на осигурувањето од посредниците 
Таргет група Администрацијата-физички работници 
Тип на договор Доживотно осигурување-привремено 

осигурување 
Степен на преземање ризик Построго-пониска смртност 
Траење од почетокот на осигурувањето Помала смртност во првите години 

Осигурувањето на живот се базира врз таблиците на смртност (морталитетните 

таблици), кои се изработени врз основа на набљудување на одреден број новородени 

лица, на пример 100.000 новородени лица, со цел да се утврди колку од тие лица ќе 

презивеат 1,2,3,......,10,11,12,......50,51,....години на старост. Овој начин на набљудување 

служи за изработка на морталитетните таблици и е тешко изводлив и непрактичен, пред 

сѐ поради тоа што набљудувањето би траело мошне долг временски период. Поради, 

тоа би се јавиле и други потешкотии, како на пример: промена на местото на живеење 

на набљудуваните лица и сл. Од тие причини, за составување на таблиците на смртност 

се користи еден друг начин, односно се врши набљудување на една поголема група 

луѓе со иста старост, со цел да се утврди колку лица од таа група ќе умрат во текот на 

една година. 

 

                                                           
24 Прирачник за застапници во осигурувањето, Агенција за супервизија за осигурување, Скопје 2014, стр. 
154 
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2.1.1.4. ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ  

Осигурениот случај претставува остварен ризик, бидејќи тоа е настан чие настанување 

претставува остварување на ризикот што е опфатен со осигурувањето. 

Во законодавствата не се определува поимот осигурен случај. Не може да се даде 

единствен поим на осигурениот случај за сите видови на осигурување, бидејќи тој е во 

тесна врска со ризикот па заради тоа, како и ризикот, во секој вид на осигурување е 

различен. Определени автори го изедначуваат осигурениот случај со ризик25. 

Осигурениот случај треба да се разликува од предметот на осигурување. Додека 

предметот на осигурување е објект за кој осигурувањето се однесува, во тој случај 

осигурениот случај претставува промена или продолжување на положбата на 

осигурувањето. 

Осигурениот случај е сложена категорија и тој треба да се разгледува како еинствена 

целина. Неделивоста на осигурениот случај се состои од четири компоненти: времето 

на оставрување на осигурениот случај, местото на остварување на осигурениот случај, 

причинската врска меѓу настанатиот случај и предвидените последици, штетните 

последици коишто го сочинуваат осигурениот случај26. 

Временскиот поглед на остварување на осигурениот случај значи дека еднаш 

настанатиот случај се покрива со осигурување, иако до неговото престанување 

изминало време во кое осигурителот го носел ризикот.  

Местото на остварување на осигурениот случај, не е сеедно на кое место настанала 

опасноста опфатена со осигурувањето. Осигуртениот случај настапил само тогаш ако 

тој настанал на местото предвидено со договорот, на што упатуваат и Општите услови 

на осигурувањето.  

Причинската врска меѓу настанатиот случај и предвидените последици, последиците 

кои постојано се повторуваат со настапување на одреден ризик може да се јават и при 

појава на некои други опасности. Овие ситуации мора да се решаваат со истражување 

на причинската врска помеѓу настанот кој ја оставрува опасноста која што е покриена 

со осигурувањето и последиците коишто се предвидени со договорот за осигурување. 

Штетни последици кои што го сочинуваат осигурениот случај. Во текот на 

причинувањето на штетата за која постои одговорност на осигурениот, нејзиното 
                                                           
25 Д-р Владимир Капор и Д-р Славко Цариќ, Уговори робног предмета, Београд, 1969 година, стр. 276 
26 Проф. Д-р Предраг Шулејиќ : „Право осигурања“, Правни факултет, Београд, 1997 год. стр. 98-100  
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утврдување и оставрување надомест од страна на оштетеното лице, постојат низа 

карактеристични елементи кои што можат да се сметаат за осигурен случај. 

После настанувањето на осигурениот случај од пресудно значење е тоа дали ризикот е 

остварен во целост или само делумно. Во случај на целосна штета осигурениот предмет 

престанува да постои и на истиот не може да се оставри ризикот и заради тоа повеќе не 

постои ни предмет на натамошна обврска на осигуритлот. 

Кај делумната штета, осигурениот случај може да настане и подоцна. Заради тоа е 

можно правните односи засновани со договорот за осигурување да продолжат и 

понатаму, само се поставува прашањето дали осигурените ствари после делумната 

штета ќе бидат покриени во висината на нивната преостаната вредност или, пак, 

веднаш ќе биде извршен надомест на штетата и осигурувањето ќе продолжи да тече без 

промена на осигурената вредност и без промена во осигурената сума. 

 

2.1.1.5. ИНТЕРЕС НА ОСИГУРУВАЊЕ  

Интересот на осигурување постои во сите видови на осигурувања, без разлика на 

предметот на кој тоа осигурување се однесува, бидејќи секој предмет на осигурување 

има своја вредност која може да се пресмета во пари. Меѓутоа, таа вредност според 

гледиштето на осигурувањето нема секогаш еднакво значење. Во правната теорија се 

поставува прашањето дали интересот за осигурување е потребен кај личното 

осигурување27. 

За осигурувањето не е доволно да постои само интерес, туку е потребно да се утврди и 

неговата вредност. Таа се јавува како максимален износ до кој определената ствар може 

да се осигура. Кога истовремено постојат повеќе осигурителни интереси на една ствар, 

секој од нив може да ја осигурува стварта до вредност на осигурениот случај. 

Носител на интересот за осигурување во најголем број случаи се јавува договарачот на 

осигурување. Во текот на склучениот договор за осигурување може да дојде и до 

промена на осигурениот интерес. Тоа настанува ако во текот на договорот стоката се 

продаде на друго лице. Со самото тоа престанува интересот на првобитниот 

сопственик, но настанува интерес на новиот сопственик. 

 

                                                           
27 Проф. Д-р Владимир Јовановиќ, Прирачник о осигурању, Загреб, 1965 год. стр. 21 
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2.1.1.6. НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ  

Под надомест од осигурување се подразбираат сите надомести од фондот за 

осигурување кога ќе настанат предвидените економски штетни настани. Надоместот 

што го исплатува осигурителот се утврдува со ставање во одреден однос вистинската 

штета, сумата на осигурување и вредноста на осигурената ствар. Затоа сумата за 

осигурување е во непосредна врска со надоместот на осигурување. Надоместот на 

осигурување се врши со примена на правилата на пропорционалноста. Според ова 

правило, надоместот на осигурување што го исплатува осигурителот се добива така 

што стварната штета се помножува со сумата за осигурување, па потоа добиениот 

износ се дели со вредноста на стварта што ја има на денот на настанувањето на 

штетата, односно осигурениот случај.  
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2.2. ВИДОВИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

Животното осигурување нуди голем број на можности и комбинации за осигурување, 

пришто секој човек кај ова осигурување може да најде свој интерес. 

Во зависност од критериумите, животното осигурување може да се подели на повеќе 

видови: 

1) Осигурување на живот; 

2) Рентно осигурување; 

3) Доброволно пензиско осигурување; 

4) Други видови на животни осигурувања28. 

a) Осигурувањето на живот претставува еден вид на покритие преку кој 

осигурителот се обврзува, дека врз основа на платената премија на осигурување, ќе ја 

исплати на осигурениот или лицито одредената осигурена сума во случај на смрт на 

одредено лице (осигурениот или дуго осигурено лице), односно во случај на 

доживување во одредено време, т.е. договорените години. Во современите услови 

договарачи на осигурување најчесто се со еден договор, додека кај мешовитото 

осигурување се нудат два вида на обезбедување. 

б) Рентното осигурување претставува посебен вид на животно осигурување кај кој 

како надоместокот на осигурување се јавува во облик на договорно утврдени редовнии 

ренти во декот на одреден период или доживотно. Уплатата на премијата може да биде 

во вид на еднократна сума, или како што е најчест случај во текот на повеќе години. 

Договорената висина на рентата може да биде постојана, растечка или опаѓачка. 

Нејзината исплата која најчесто е месечна, започнува веднаш по уплатата на вкупната 

премија или после одреден број на години. Кај рентното осигурување можно е да дојде 

до прилагодување во зависнот од желбите на договарачот на осигурувањето и во врска 

со плаќање на премијата кога станува збор за исплатата на рентата, пришто претставува 

причина за постоење на голем број на облици на рентно осигурување. Рентното 

осигурување се надополнува со доброволното пензиско осигурување, бидејќи имаат 

иста цел, а тоа е обезбедување на средства неопходни за живот во подоцнежната 

животна доба.  

     в) Доброволно пензиско осигурување претставува дополнување на задолжителното 

пензиско осигурување. Преку оваа осигурување, осигурените лица дополнително на 

                                                           
28 Zakon o osiguranju, Sl. list RS 55/2004, Beograd, 2006, član 9 
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себе и на членовите на семејството обезбедуваат поголеми приходи. Според тоа, лицата 

кои не се опфатени со задолжителното можат преку посебни вложувања да обезбедат 

одредена заштита. Доброволното пензиско осигурување се занова на уплата на 

придонеси одредени според некои економски мерки со цел за собирање на потребните 

средства, имајќи ги во предвид проценетото траење и користење на правата на 

осигурениот, висината на пензијата и други давања од осигурениот како последица на 

настанување на неспособност после претрпен несреќен случај или болест, висината на 

приносот од вложување и сл.29. 

 

                                                           
29 Zarkovic N. (2006), „Reosiguranje sa osiguranjem”, Univerzitet Singidunum-Fakultet za finansijski 
menagment i osiguranje, Beograd, str. 35 
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Графикон 1: Поделба на животното осигурување30 

2.2.1. ОСИГУРУВАЊЕТО НА ЖИВОТ - ПОИМ, УЛОГА И ПОДЕЛБА  

Осигурувањето на живот во развиените земји зазема централно место на пазарот на 

осигурување. Кај најголемиот дел од развиените земји процентот на застапеност на 

осигурувањето на живот е над 50%, додека во Република Македонија, процентот на 

осигурувањето на живот во целокупното осигурување изнесува 13,30% (2015 година). 

Тоа претставува специфичен вид на осигурување кое успешно ги комбинира 

осигурувањето и штедењето. 

Осигурувањето на живот, како специфичен облик на осигурување и штедење може да 

се дефинира како договор со кој соигурителот, наспроти нашлатаната премија на 

осигурување, се обврзува да му исплати на корисникот на осигурување одредена сума 

на пари во случај на смрт на одредено лице, да испалти рента во договорен период или 

договорена сума за случај на негово доживување во одреден период. 

Осигурувањето на живот е еден вид на покритие преку кое осигурителот се обврзува 

дека врз основа на платената премија на осигурување, ќе му исплати на осигурениот 

или на лицето кое тој ќе го одреди, осигурената сума во случај на смрт (осигурениот 

или друго лице), односно во случај на доживување на одреден период, т.е. 

договорените број на години31. 

Осигурувањето на живот има за цел да обезбеди заштита на договорачот кој 

истовремено е и осигурен, или на негови блиски лица, односно на други осигурители. 

Економските цели на осигурувањето на живот примарно се застапени кај договорачот, 

па освен штедниот карактер осигурвањето на живот се јавува и како средство за 

обезбедување на кредит (ризико осигурување)32. 

Во развините пазарни еконимии осигурвањето на живот претставува економски и 

социјално најбитен вид на осигурување, поради несомнено значителната акумулација 

на капитал. Повеќе од половина од вкупната премија на осигурување се премиите од 

осигурување на живот, износот кој е основен фактор за економската сигурност на 

поединецот како член на семејството или деловен субјект. 

 

                                                           
30 Проф. Д-р Јелена Кочовиќ, Проф. Д-р Предраг Шулејиќ: „Осигурање“, Економски факултет, Београд, 
2002 год., стр. 164   
31 B. Marović, N. Žarković: „Leksikon osiguranja“, DDOR Novi Sad, 2002, str. 222 
32 P. Šulejič: „Pravo osiguranja“, Dosije, Beograd, 2005, str. 11 
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2.2.1.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ  

Осигурување на живот може да склучи здраво лице со наполнети 14 до 70 годишна 

возраст, пришто осигурувањето завршува веднаш штом осигурениот ќе наполни 75 

години. 

Лицата кои се болни можат да бидат осигурени под посебни услови за осигурување под 

зголемен ризик. 

Договорот за осигурување на живот се заклучува врз основа на писмена понуда, која ги 

содржи сите важни елементи за склучување на договор за осигурување. 

Договорот за осигурување се состои од следните елементи: 

a) Понуда - Понудата претставува образец кој ги содржи важните елементи на 

договорот за осигурување на живот и претставува предлог за склучување на 

договор за осигурување. Врз основа на понудата осигурителот го проценува 

ризикот кој ќе го преземе осигурувањето. Понудата ја потпишува осигурениот и 

договорачот на осигурувањето; 

б) Полиса за осигурување на живот - претставува документ за склучениот 

договор за осигурување. Полисата се издава во еден примерок и мора да ги 

содржи следните податоци за: осигурителот, договарачите на осигурувањето, 

осигурениот, корисникот во случај на смрт, односно доживување, за 

осигурениот износ, почеток и траење на осигурувањето, висина на премијата, 

начин на плаќање на премијата, датум на издавање на полисата и потпис и печат 

на осигурителот; 

в) Почеток и престанок на обврските на осигурителот - договорот за 

осигурување на живот почнува оној ден во месецот кој е назначен во полиста 

како почеток на плаќање на премијата, а истекува оној ден кој е назначен како 

истекување на осигурувањето; 

г) Договарање на премијата - висината на премијата и осигурената сума ја 

утврдуваат договорачот на осигурувањето и осигурителот; 

 д) Плаќање на премијата - договоарачот на осигурувањето ја плаќа премијата 

според однапред утврдени рокови; 

 е) Последици од неплаќање на премијата - кога договатачот не ја плаќа уредно 

премијата, осигурителот по писмен пат го опоменува договарачот да ја плати 



Специфичностите на животното осигурување во Република Македонија 
 

                                    Сашо Билбилоски – Магистерски труд  34 
 

доспеаната премија. Доколку осигурителот и после опмената не ја плати 

премијата, осигурителот може да го раскине договорот, или да ја смали 

доворената осигурена сума; 

 ѓ) Корисник на осигурувањето - може да биде самиот осигуреник или некое друго 

лице кое договарачот ќе го наведе во понудата во случај на смрт; 

ж) Откуп на осигурувањето - на барање на договарачот на осигурувањето, 

осигурителот има обврска да ја исплати откупната вредноста на полисата, 

доколку до тогаш се платени премијата за најмалку две години, но не пред 

истекот на третата година на осигурувањето. Осигурувањето на живот со 

намалена осигурена сума може да се откупи. 

Договарачот на осигурувањето може да бара да се исплати откупната вредност на 

полисата во следните случаи: при иселување надвор од територијата на државата каде е 

склучено осигурувањето, смрт на корисникот или чен на семејството, 100% 

инвалидитет, во случај на развод кај взаемното осигурување на брачните другари, 

склучување на ново осигурување на живот. 

Исплата на осигурената сума - кога се случи тој осигурен случај, осигурителот е 

должен да испалти дел или цела осигурена сума одредени во договорот во рок од 14 

дена по пријавата на осигурениот случај. 
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3. ВИДОВИ НА ДОГОВОРИ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

Според начинот на склучување на договор за осигурување, осигурувањето на живот се 

дели на:33 

 Осигурување на живот со лекарски преглед; 

 Осигурување на живот без лекарски преглед. 

Кај осигурувањето на живот со голема осигурена сума, лекарскиот преглед е 

задолжителен. За да се утврдат елементите кои се важни за проценка на ризикот во 

осигурувањето на живот-во случај на смрт (ризико осигурување), во случај 

осигурениот да доживее одреден број на години, мешовито животно осигурување -

важен е лекарскиот преглед. Во секој случај, од тоа дали е направен лекаркиот преглед 

пред склучување на договорот зависат и обврските на компаниите за осигурување. 

Според бројот на лица кои се опфатени со договорот, осигурувањето на живот се дели 

на: 

 Индивидуално; и  

 Групно животно осигурување. 

Индивидуалното животно осигурување се реализира по пат на индивиуални договори 

на животно осигурување, на пример, осигурување во случај осигурениот да доживее 

одреден број на години. Групното животно осигурување се однесува на осигурување 

на сите вработении во одредена компанија која е хиерархиски добро поставена, каде 

што договорот се склучува без лекарски извештај. Договарачот на осигурувањето ја 

плаќа премијата на осигурување за сите осигурени, според точно одредени услови во 

полисата. Од аспект на ризикот кој е опфатен со осигурувањето, значајна е 

неизвесноста на траење на човечкиот живот. Во зависнот од тоа со што е условена 

исплатата на осигурената сума, односно според ризикот опфатен со осигурувањето, 

животното осигурување се дели на: 

- Осигурување во случај на смрт со одредено траење. Овој вид на осигурување 

претставува најстар и наједноставен овлик на осигурување. Осигурената сума се 

исплатува само ако осигурениот умре во договорениот временски период, а доколку 

преживее одредената премија останува кај осигурителот. Оваа осигурување може да се 

                                                           
33 Проф. Д-р Братислав Милошевиќ: „Живтоно и здраствено осигурување“, Охрид, 2008 година, стр. 79  
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обновува, а тоа значи дека осигурениот може да ја продолжи полисата за одреден 

период на заштита34. 

Премијата се зголемува при секое нејзино обновување, а оснаова претставуваат 

годините на старост на осигурениот и моментот на обновување на полисата. 

- Животното осигурување во случај осигурениот да доживее одреден број на 

години. Кај овој вид на осигурување договорената сума се уплаќа без оглед кога 

осигурениот случај настанал. Премијата се плаќа или до смртта на осигурениот или во 

одреден број години. Основна карактеристика на овој вид осигурување е тоа што 

премијата е фиксан во текот на целиот период на нејзино уплаќање.  

- Мешовито животно осигурување. Кај овој вид на осигурување настанува 

спојување на осигурувањето во случај на смрт осигурувањето во случај на доживување. 

Ова осигурување претставува еден вид на заштита кај кое осигурителот ја плаќа 

осигурената сума на корисникот на осигурувањето во случај на смрт на осигурениот во 

текот на траење на осигурувањето, или по истекот на договорот за осигурување на 

осигурениот во случај на доживување во предвидените години на старост. Основни 

карактеристики на мешовитото осигурување се: траење на осигурувањето на одредено 

време, во случај на рана смрт корисникот назначен во полисата, односно законскиот 

наследник, се исплаќа осигурената сума, условите кои се договорени на почетокот на 

осигурувањето не може да се менат во текот на неговото траење, осигурувањето може 

да се откупи, полисата може да служи како гаранција за добивање на кредит. Овој 

облик на осигурување е најчест на светскиот пазар.  

Осигурување со утврден рок на исплата. Овој вид на осигурување трае договорен број 

на години. Уплатата на премијата може да се направи со еднократна уплата или со 

повеќе константни рати. Кај овој вид на осигурување осигурителот се обврзува да ја 

исплати договорената осигурена сума на осигурениот или на корисникот на 

осигурувањето во моментот на истекот на рокот кој е утврден со полисата. 

Од аспект на опфатеноста на ризикот, животното осигурување може да се подели на: 

• Осигурување на живот со вклучен ризик од смрт која е последица на несреќен 
случај; 

• Осигурување од последица на несреќен случај; 

• Осигурување во случај на смрт35. 

                                                           
34 D. Mrkšić, J. Miloradić, (2006), Uvod u osiguranje i životna osiguranja, Zaslon, Sremska Mitrovica, str. 18 
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Според начинот на исплата на осигурената сума, животното осигурување се дели на: 

 Осигурување на капитал; 

 Рентно осигурување. 

Осигурената сума договорачот на осигурувањето може да ја исплати во целост на 

осигурениот или на корисникот на осигурувањето или на наследниците. Во тој случај 

станува збор за осигуривање на капиталот. Рентното осигурување може да биде лично 

(ако осигурениот, односно договарачот на осигурувањето ја прима лично осигурената 

сума) и рентно надживување или во корист на трети лица, кои осигурениот сака да ги 

обезбеди членовите на своето семејство во случај на негова прерана смрт. 

Најчеста поделба на договорот за животно осигурување е следната: 

- Договор на животно осигурување кое овозможува едно осигурување на живот 

или осигурување на одреден рок; 

- Договор на животно осигурување кое вклучува елементи на штедење, односно 

инвестиција кој се нарекува готовинска полиса. 

Полисата на животно осигурување на одреден рок (term insurance) oбезбедува 

привремена заштита на осигурениот, додека полисата кај готовинското животно 

осигурување покрај ризикот на осигурување, значи осигурување во случај на смрт, 

имаат и штедни компоненти во создавање на готовинската вредност, па затоа и се 

нарекуваат готовински полиси (cash-value-life insurance)36. 

Целта на заклучување на секој договор за осигурување е откривање на негативните 

последици од штетните случувања, односно префрлање на ризикит од осигурениот, 

односно корисникот на осигурувањето на осигурителот. Осигурувањето на живот му 

овозможува на поединецот со тек на времето да се заштити, да си обезбеди себе си и на 

своето семејство сигурна иднина. 

Ова се стандардни облици на осигурување на живот од кои се изведени бројни други 

облици. Присуството на инфлација или очекувањето дека со неа ќе дојде и променлива 

каматна стапка на пазарот, како разни нестабилности и флуктуации во економијата 

претставуваат карактеристика на денешницата. Со оглед на условите кој владеаат на 

пазарот осигурителите на живот (компаниите за осигурување) започнуваат да нудат 

                                                                                                                                                                                     
35 Prof. D-r Kočović J. (2006) „Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica”, Ekonomski fakultet 
Beograd, Beograd, str. 61-66 
36 George E. Ređa (2005) „Principles of Risk Management and Insurance“, Addison Wesley, New York, str. 80 
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флексибилни производи на осигурување на живот. Со оглед на нивото на инфлација на 

пазарот доаѓа до смалување на реалната вредност на договорената осигурена сума, а 

фиксната премија и фиксните рокови на плаќање се сѐ помалку привлечни за 

осигурениците.  
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3.1. ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕН РОК (TERME FIXE)  
Овој вид на осигурување трае договорен број години. Уплатата на премијата може да се 

направи со еднократна уплата или со повеќе константни рати. Уплатата на рати не 

може да да се уплатува подолго од траењето на осигурувањето. Ова осигурување може 

да биде ризико или мешовито осигурување. 

Животното осигурување на одреден рок има неколку основни карактеристики и тоа:  

I. Прво, периодот на заштита е привремен, бидејќи договорите се склучуваат на 

една, пет или десет години. Доколку полисата на осигурување е обновлива (renewed), 

заштита истекува на крајот на периодот. Повеќето полиси на животно осигурување на 

одреден рок се обновливи, а тоа значи дека може да се обновуваат за дополнителен 

период. Премиите се зголемуваат за секој нареден период за кој се обновува полисата, а 

премијата се заснова исклучиво на достигнатите години на осигурениот. Премиите се 

зголемуваат со стареењето на осигурениот, што значи дека осигурените со добра 

здравствена состојба ќе настојуваат да ја намалат цената на своето осигурување, додека 

пак осигурените со лоша здраствена состојба ќе настојуваат да го обноват договорот 

наспроти зголемувањето на цената, односно премијата на осигурување.  

II. Второ, полисите на животното осигурување на одреден рок воглавно се 
конвертибилни, односно заменливи. Тоа значи дека полисата на животното осигурвање 
на одреден рок може да се замени, за готовинска полиса на одреден рок на животно 
осигурување. 

Постојат два метода на претворање на полисите на животното осигурување на одреден 

рок во готовински полиси, а тоа се следните: 

1. Во основа на првиот метод се годините кои ги доживува осигурениот. Kaј 

овој метод премијата се наплатува врз основа на бројот на годините на осигурениот до 

времето на претворање на полисата во готовинска полиса. 

2. Вториот метод е вистинската старост на осигурениот. Кај овој метод 

премијата се наплатува врз основа на вистинскиот број на години на осигурениот во 

времето во која ја купил полиста на животното осигурување на одреден рок. Повеќето 

компании за осигурување го нудат методот на вистинската старост на осигурениот, 

каде полисата на животното осигурување на одреден рок се претвара во готовинска 

полиса после одерен период. 

3. Третата карактеристика на полисата на животното осигурување на одреден 

рок е тоа што таа не содржи готовинска вредност, односно штедни или инвестициони 

елементи. 
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3.1.1. ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА      
          ОПРЕДЕЛЕН РОК  
Животното осигурување на одреден рок има три значајни предности. 

Прво, ако износот на приходот е ограничен, односно ако осигурениот располага со 

скормни парични средства, во тој случај животното осигурување на одреден рок може 

ефикасно да се употреби. Бидејќи, стапката на смртност се смалува во развиените 

земји, затоа што се продолжува животниот век на луѓето, и поради јаката конкуренција 

на пазарот на животно осигурување, премијата на животното осигурување се смалува 

неколку години наназад. Најважна предност е тоа што животното осигурување на 

одреден рок може да се купи по релативно евтини годишни премии. 

Второ, животното осигурување на одреден рок претставува доста важен инструмент за 

заштита во случај ако се бара привремена заштита. Така на пример, опаѓачката полиса 

на животното осигурвање на одереден рок може ефикасно да се користи за отплата на 

хипокекарен кредит во случај ако дојде до прерана смрт на осигурениот во семејството. 

Трето, животното осигурување на одреден рок може да се користи како инструмент за 

гарантирање на способноста на осигурениот за повторно осигурување. 

Кај животното осигурување на одреден рок се јавуваат два важни недостатоци. 

Прво, премијата на животното осигурување на одреден рок се зголемува со растот на 

годините на старост на осигурениот, а притоа може да се навлезе во забрането ниво на 

осигурување, а тоа е после наполнети 65 години. Животното осигурување на одреден 

рок не е погоден инструмент за заштита на поединците кои бараат висок износ на 

покрите на животно осигурување после наполнети 65 или 70 години. 

Второ, животното осигурување на одреден рок не е погоден инструмент ако 

поединецот сака да штеди за одредени потреби, овој обликк на животно осигурување 

на опфаќа штедни елементи. 
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3.1.2. ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕН РОК  

Животни полиси кои денес ги нудат компаниите за осигурување се следните: 

Годишно обновливи полиси на одреден рок (yearly, renewable term). Овие полиси се 

емитуваат за една година, а сопствениците може да ги обновуваат сукцесивно за една 

година до одреден период без докажување на способноста за осигурување. Премијата 

се зголемува при секое обновување со зголемување на бројот на годините на 

осигурениот. Повеќе годишните обновувања на полисите му овозможува на 

сопственикот да го претвори во готовински полиси без да ја докажува спсобноста за 

осигурување. Полиса на животното осигурување на рок до 65 години на осигурениот. 

Оваа полиса на осигурениот му обезбедува заштита до неговите 65 години, пришто 

после тие години полисата престанува да важи. 

Опаѓачка полиса на животното осигурување на одреден рок (decreasing term 

insurance). Ова претставува таков облик на осигурување на одереден рок во кој 

номиналните износи се смалуваат постепено секоја година. Иако номиналните износи, 

односно премијата се смалува во текот на одреден период, премијата се плаќа по 

методот на просечно ниво на премија во одреден период на важење на полисата. 

Полиса на животно осигурување на одреден рок со принос на премија (return of 

premium) ова претставува нов производ на осигурување на одреден рок. Овој вид на 

полиса обезбедува принос на премијата на крајот на одреден период на осигурување. 

Вообичаено тој период е од 15, 20, 25 или 30 години. Во зависност од политиките на 

компаниите за осигурување, дел од парите може да се повратат ако осигурувањето не 

се продолжува до крајот на утврдениот период на осигурување. Се враќа премијата која 

е платена за основните ризици, и повратот не опфаќа дел од премијата која се однесува 

на дополнителните ризици. 

Полиса за животно осигурување на одреден рок со враќање на премијата (reentry 

premiums). Ова е облик на полиса на одреден рок кој се заснова на пониска стапка на 

смртност на осигурениот доколку осигурениот може периодично да приложува 

извештаи за својата здравствена состојба. Изборот на стапката на смртност се заснова 

на искуството на смртност на одредени осигурени лица. 

Премиската стапка, значајно може да се зголеми ако осигурениот неможе да обезбеди 

извештај за својата здравствена состојба. 
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3.2. ДОЖИВОТНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

За разлика од животното осигурување на одреден рок кој обезбедува краткорочна 

заштита и има збир на премии за постари осигурени, доживотното осигурување 

претставува готовинско осигурување кое обезбедува заштита во текот на животот на 

поединецот. Утврдениот износ на осигурената сума се исплаќа на корисникот на 

осигурување кога осигурениот ќе умре, без оглед кога тоа ќе се случи. Постојат 

селдните основни видови на доживотно осигурување: 

- Oбично животно осигурување (ordinary life insurance); 

- Животно осигурување со ограночена уплата (limited-payment life insurance). 

 

3.2.1. РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

Компаниите за осигурување имаат развиено различни производи на животно 

осигурување прават комбинација на заштитата на осигурувањето со инвестиционите 

елементи. Како значајни видови на животно осигурување се среќаваат селдните: 

- Варијабилно животно соигурување (variable life insurance); 

- Универзално животно осигурување (universal life insurance); 

- Варијабилно универзално животно осигурување (universal variable life insurance); 

- Тековни претпоставки на доживотното животното осигурување (current 

assumption whole life insurance); 

- Доживотно осигурување со неодредена премија (indeterminate-premium whole 

life insurance). 

 

3.2.2. ОБИЧНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ  

Обичното животно осигурување обезбедува заштита на целиот живот на поединецот сѐ 

додека не наполни 100 години, а надомест во слуќај на смрт е исто така обезбедена. 

Премијата кај овој вод на осигурување не се зголемува од година во година, туку се 

применува пресметка врз основа на методот на просечна премија. Кај полисите на 

обичното животно осигурување, осигурениот ќе плати поголем износ за покривање на 

ризикот во текот на првите години на осигурување, а помалку ќе плати во текот на 

подоцнежните години на осигурување. Тоа всушност значи дека во почетните години 
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ќе плати поголема премија отколку што изнесува ризикот, а во подоцнежните години 

ќе плати пониско ниво на премија отколку што изнесува ризикот. 

Обичните полиси на животното осигурување имаат инвестициона компонента која се 

нарекува и готовинска откупна вредност (cash surrender value). Готовинската откупна 

вредност претставува очекувана премија на осигурувањето во текот на раните години 

на осигурување. Полисата може да се откупи по нејзината готовинска вредност или пак 

готовинската вредност може да се позајми по пат на кредит од компаниите за 

осигурување. Готовинската вредност (cash value) е релативно мала во првите години на 

осигурување, но подоцна значајно се зголемува. 

Обичната полиса на животното осигурување содржи откупна цена доколку 

дивидендата е партиципативна, а тоа значи учество во добивката, како и пресметковни 

опции кои се користат за најразлични финансиски потреби и цели. 

 

3.2.1.1. ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ОБИЧНОТО ЖИВОТНО       
             ОСИГУРУВАЊЕ  
 

Обичната полиса кај животното осигурување има две значајни предности: 

Во случај да се бара заштита во текот на целиот живот на поединците и доколку се сака 

дополнително штедење, т.е. ако се бара заштита за цел живот и дури тогаш кога ќе се 

наполнат 65 или 70 години. 

Најважен недостаток кај обичното животно осигурување е тоа што одредени луѓе се 

подосигурени и после купувањетоо на полисата. Поради, заштедата за во иднина, 

одредени луѓе можат доброволно или под дејство на агентите од компаниите за 

осигурување да купат полиса на обично животно осигурување иако полисата на 

животноо осигурување на одреден рок да е подобра. 

 

3.2.3. ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ СО ОГРАНИЧЕНА УПЛАТА  

Полисата на животно осигурување со ограничена уплата претставува друг облик на 

традиционално животното осигурување. Осигурувањето се однесува на целиот живот, а 

премиите се одредуваат според методот на просечно ниво на премии и плаќања за 

одреден период. 
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Повеќето полиси со ограничена уплата се емитуваат во период од 10, 20 или 30 години. 

Плаќањето на полиси за постари од 65 или 70 години претставува друг облик на 

ограничување на уплата на животното осигурување и се нарекува целокупна премија на 

доживотно животно осигурување. Готовинската вредност на таквата полиса е доста 

висока. Во секој случај, треба да се биде доста внимателен при купувањето на таквите 

полиси. Тие бараат повеќе приходи, отколку што се просечните приходи, затоа 

обичната полиса на животното осигурување е подобра и ги задоволува потребите за 

трајно животно осигурување. 
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1. ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Пазарот на осигурување во Република Македонија забрзано се развива. Најновите 

статистички податоци од Агенцијата за супервизија на осигурувањето покажуваат дека 

премијата на осигурување за животно осигурување во првата половина од годината се 

зголемила за 22,1% споредено со истиот период лани. 

Секторот на неживотно осигурување пак, расте со побавна динамика, а главен двигател 

на растот е зголемениот интерес за осигурувањето на имоти. Вкупната бруто-

полисирана премија заклучно со вториот квартал од годинава изнесува 55,4 милиони 

евра. 

Иако веќе трета година по ред животното осигурување расте со двоцифрени стапки, 

учеството во вкупната премија на осигурување изнесува 7,5% што претставува 

показател дека најголем дел од пазарот сè уште е неискористен. 

Годишната премија по жител изнесува 3 евра. За споредба, учеството на премијата од 

животно осигурување во вкупната бруто-полисирана премија во земјите од регионот се 

движи околу 20%. 

За годинава се најавува влез на две меѓународни компании за осигурување што ќе 

работат во доменот на животно осигурување со што се очекува дека овој сегмент уште 

позабрзано ќе се развива. Со тоа бројот на компании што нудат полиси за животно 

осигурување ќе се зголеми на 6, додека пак во делот на неживотно осигурување, во 

Македонија работат 11 компании. 

Осигуртелниот сектор постојано расте. Особено животното осигурување сепак поголем 

развој компаниите бараат измени во законската регулатива. 

Пазарот на осигурување во земјава расте во последните три години. Само до првата 

половина годинава склучени се над 450 илјади договори што е зголемување за 5% во 

однос на лани, а бројот на договори за животно осигурување бележи пораст од 33%. Но 

ова не е доволно за компаниите за осигурување бараат измени во законската регулатива 

за уште поголем стимул. 
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2. ПЕРСПЕКТИВИ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА       
    МАКЕДОНИЈА  

Осигурителната индустрија игра исклучителна значајна улога во македонскиот 

финансиски систем. Пазарот на осигурување во земјата е добро регулиран и 

либерализиран и се карактеризира со висок степен на професионализам и почитување 

на фер конкуренција. 

Голем дел од компаниите за осигурување на македонскиот пазар се специјализирани за 

услуги во областа на неживотното осигурување. На неживотното осигурвање отпаѓа 

најголемиот дел од износот на бруто полисирана премија. Индустријата на животното 

осигурување на македонскиот пазар претставува една од најмалку развиените 

индустрии во споредба со земјите во развој од регионот на Југоисточна Европа. 

Освојувањето на македонскиот пазар иницира потреба од поголеми марктеинг-кампањи 

примарно фокусирани кон пораст на културата на животното осигурување, кои ќе ги 

пополнат моменталните недостатоци од информации за граѓаните. 

Животното осигурување претставува уникатен производ. Како и другите типови на 

осигурување, основна цел на животното осигурување претставува превенцијата од 

штети. За разлика од другите типови производи на осигурување, животното 

осигурување е примарно наменето за наследниците на осигурениот37. 

Производите на компаниите за животно осигурување имаат доминантна улога во 

износот на бруто премијата на осигурување во високо развиените пазари, Доминантна 

улога на пазарот на животно осигурување има европскиот континент. Во голем дел од 

развиените европски економии повеќе од 60% од износот на бруто премијата на 

осигурување отпаѓа на овој тип на осигурување. 

Осигурувањето има исклучително важна улога во финансискиот систем во Република 

Македонија. Добро регулиран, а истовремено и либерализиран пазар на осигурување, 

кој ги почитува конкуренцијата и професионалноста, отворен за нови инвестиции, со 

голем кредибилитет и доверба во јавноста се карактеристиките на секторот за 

осигурување во државата. 

Пазарот на осигурување на Република Македонија во 2010 година го сочунуваат 

тринаесет компании за осигурување, од кои две се занимаваат исклучиво со 

                                                           
37 Astor Bart, Understanding Life Insurance, Cliffs Notes, IDG Books Worldwide, Inc., An International Data 
Group Company, 1999, p.1. 
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осигурување на живот. Исто така, во 2010 година се формираат две нови брокерски 

друштва и едно друштво за застапување во осигурување. Овие податоци покажуваат 

дека пазарот на осигурување во државата е сѐ уште атрактивен за нови инвестиции38. 

Осигурувањето се заснова на неколку основни принципи, и тоа39:  

1. неопходно е да постои врска меѓу осигурениот (лицето покриено со 

осигурувањето) и корисникот на осигурувањето (лицето кое ја прима исплатата, 

доколку се случи штетата). Покрај тоа, корисникот на осигурувањето треба да биде 

некој што може да претрпи потенцијална штета. На пример, не може да се купи полиса 

што го осигурува првиот сосед - тинејџер од несреќи во возењето, бидејќи не е 

веројатно дека ќе се претрпи штета, доколку соседот западне во проблеми. Причината 

за ова правило е дека компаниите за осигурување не сакаат да ги мотивираат луѓето да 

купуваат полиси за шпекулативни цели;  

2. осигурениот не треба да профитира, како резултат на осигурувањето;  

3. компаниите за осигурување треба да има голем број осигурени, така што 

ризикот може да се распореди на многу различни полиси;  

4. компаниите за осигурување треба да биде во состојба да ја пресмета 

веројатноста за случување на штетата;  

5. осигуреното лице треба да ѝ ги даде сите потребни информации на компаниите 

за осигурување;  

6. ако некое трето лице го компензира осигурениот за штетата, тогаш обврската 

на компаниите за осигурување се намалува за износот на компензацијата;  

7. штетата треба да биде мерлива (на пример, една нафтена компанија не може да 

купи полиса за некое неистражено нафтаносно поле) и сл. 

Овие принципи се воспоставени за да го одржат интигритетот на осигурителниот 

процес, бидејќи без нив луѓето би биле соочени со предизвик да ги користат 

компаниите за осигурување како средство за шпекулација или коцкање со идните 

настани. Покрај тоа, овие принципи овозможуваат распределување на ризикот меѓу 

многу полиси и формирање цена за секоја полиса, со што се обезбедува создавање 

профит за компанијата40. 

                                                           
38 http://nibm.com.mk/documents/biltenmkd1.pdf_20.04.2011. 
39 Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, “Financial Markets and Institutions”, Addison Wesley Longman, New 
York, 2009, p. 563   
40 Проф. Д-р Петковски М., Финансиски пазари и институции, оп.цит., стр. 329   

http://nibm.com.mk/documents/biltenmkd1.pdf_20.04.2011
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Со осигурувањето се обезбедува трансфер на ризикот, чија појава би можела да има за 

последица економски негативен резултат за корисникот на осигурувањето. Ризиците 

можат да бидат многубројни, меѓутоа сите тие не можат да бидат осигурани. За да 

може ризикот да биде осигурен е потребно да бидат исполнети определени услови, и 

тоа:41 

1. можност штетата да се изрази во пари, бидејќи главна цел на осигурувањето е 

да се зачува финансиската позиција на осигурениот;  

2. се осигурува само чистиот ризик кај кого што штетата е единствена 

алтернатива на постојната состојба, а не и шпекулативниот ризик;  

3. присуство на доволен број независни објекти на осигурување, што се подложни 

на сличен ризик;  

4. штетата мора да биде случајна или неочекувана, од аспект на осигурувањето, 

но ако некое трето лице го компензира осигурениот за штетата, тогаш обврската на 

компаниите за осигурување се намалува за износот на компензацијата;  

5. компаниите за осигурување треба да има голем број осигурени, така што 

ризикот може да се распореди на многу различни полиси;  

6. штетата треба да биде мерлива;  

7. компанијата за осигурување треба да биде во состојба да ја пресмета 

веројатноста за случување на штетата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 S. R. Diacon, R.J. Carter, Insurance, John Murray, London, 1992, p. 834   
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3. ВИДОВИ НА ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ  

Секоја земја си има свој систем на групирање на видовите осигурување во зависност од 

степенот на стопанскиот развиток, од развитокот на финансиската структура, од нивото 

на развиток на пазарните односи, степенот на ризичност на секојдневното живеење и 

работење, степенот на отвореноста на националната економија спрема странство, од 

нивото на културниот развиток, од традициите во осигурувањето кај граѓаните и 

населението итн.  

Во практиката групирањето на одделни видови осигурување се врши според 

определени заеднички карактеристики и при нивно проучување се издвојува она што е 

карактеристично и заедничко за целата група. Врз основа на тоа се прават споредби на 

една група со друга група осигурување, нивните позитивни и негативни страни. 

Главна цел на компаниите за осигурување е доброто управување со ризикот што може 

да се јави во текот на работењето, односно ризикот што произлегува од селекцијата на 

барањата за осигурување што ќе бидат прифатени, т.е. одбиени. Покрај проблемот со 

неповолната селекција, компаниите за осигурување се соочуваат и со проблемот на 

моралниот ризик. Во осигурувањето моралниот ризик се јавува кога осигуреното лице 

не ги презема потребните мерки на претпазливост за да ги покрие штетите, бидејќи тие 

се покриени со осигурувањето42. Еден од начините со којшто компаниите за 

осигурување се штитат од моралниот ризик е внесувањето одбитни ставки во полисите. 

Одбитната ставка го претставува износот на штетата што треба да биде платен од 

осигурениот, пред компаниите за осигурување да исплати каква било сума43.  

Во зависност од природата на настанот, компаниите за осигурување можат да се 

поделат на44:  

- компании за осигурување што се занимаваат со осигурување на животот; и  

- компании за осигурување што се занимаваат со општо осигурување.  

Компаниите за осигурување коишто се занимаваат со осигурување на животот се 

должни да преземат обврска и да извршат исплата на определена сума пари, доколку 

настане болест или смрт на физичкото лице кое е носител на полисата за осигурување. 

Натаму, животот доколку се одвива со предвидлив тек, се работи за определен број 

години и се штеди за пензија, а потоа настапува пензионирањето и се живее од 
                                                           
42 Зогравски Е., Финансиски пазари и институции, оп. цит., стр. 214   
43 Петковски М., Финансиски пазари и институции, оп. цит., стр. 331   
44 Оџаклиеска Д., Пазарот на капитал во функција на ефикасен портфолио менаџмент, оп. цит стр. 423 
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плодовите на претходните вложувања. Проблемот се јавува само ако осигурениот умре 

премлад и нема време да ги обезбеди неговите сакани или, пак, може да живее 

премногу долго и да ги потроши средствата за пензија. Ниту една од овие две опции 

осигурените не ги посакуваат. Целта на животното осигурување е да олесни дел од 

грижите поврзани со ваквите можности. Но, и покрај тоа што осигурувањето не може 

да направи луѓето да се помират со идејата за прерана смрт, барем може да овозможи 

смиреност, затоа што се знае дека се обезбедени наследниците. Компаниите за животно 

осигурување сакаат да им помогнат на луѓето да заштедат за нивното пензионирање.  

Животното осигурување може да биде временско, т.е. да се однесува на определен 

временски период, а потоа престанува да важи; и целосно животно осигурување, што 

важи за целиот живот, односно осигурениот континуирано врши уплата на премијата за 

осигурување. 

Основни производи на компаниите за животно осигурување се: животно осигурување, 

осигурување во случај на инвалидитет, ануитетно осигурување и здравствено 

осигурување45.  

Животното оснигурување се исплаќа, доколку осигурениот почине и ги заштити оние 

кои зависеле од неговата долгогодишна заработувачка. Лицето кое ќе го добие 

надоместокот се нарекува корисник на полисата. Осигурувањето од инвалидитет, пак, 

заменува дел од приходот на осигурениот, доколку тој не е способен да продолжи да 

работи заради болест или незгода.  

Ануитет е осигурителен производ кај којшто, за почетна фиксна сума, компанијата за 

осигурување е согласна да исплаќа соодветна фиксна сума сѐ додека осигурениот е 

жив, всушност, доколку осигурениот живее помалку, тогаш и компанијата за 

осигурување исплаќа помалку од очекуваното, и обратно, доколку тој има долг живот, 

тогаш компанијата за осигурување ќе исплати многу повеќе од очекуваното.  

Во животното осигурување, постои и т.н. рентно осигурување.  

Рентното осигурување во светот има долга традиција, првенствено затоа што 

овозможува значајна социјална сигурност на осигурениот и неговото семејство во 

иднина. Со склучување полиса за рентно осигурување осигурениот има право на 

исплата на определени периодични (месечни, квартални, односно годишни) износи во 

текот на определен период или доживотно, во зависност од видот на полисата. 

                                                           
45 Зогравски Е., Финансиски пазари и институции, оп.цит., стр. 217, 36   
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Височината на рентата однапред е определена според склучениот договор, а може да 

биде еднаква во секој период, т.е. растечка или опаѓачка. Почетокот на исплатата на 

рентата може да биде со целосна уплата на премијата, т.е. веднаш или по истекот на 

определено време, утврдено во договорот. Овој вид осигурување, најчесто, се склучува 

како дополнување на пензиското осигурување46.  

Новите и постојаните осигуреници имаат ексклузивна можност: по истекот на 

осигурувањето на живот или со нова еднократна уплата на премијата да договорат еден 

од облиците на рентното осигурување. Постојат два вида рентно осигурување, и тоа47: 

- доживотна рента. Осигурувањето со лична доживотна рента овозможува, со 

уплата на помал износ на премија низ подолг временски период, осигурениот да 

оствари приход за подоцнежните години. Височината на доживотната рента ја 

определува самиот договорувач, а таа зависи од пристапната старост на договорувачот, 

височината на премијата што е во можност да ја плаќа и траењето;  

- стипендиска рента. Оваа рента е наменета за постојани и потенцијални 

осигурени кои се обидуваат да обезбедат квалитетна едукација на своите деца, 

сопствено стручно усовршување или обезбедување постојан приход за определен 

временски период. Исплатите за овие ренти, обично, се определени од времетраењето 

на студирањето на осигурениот, т.е. од неговата 18 до 24-годишна возраст. Износот на 

стипендиската рента зависи од желбата на договорувачот и неговите финансиски 

можности. Според саканиот износ на месечна рента, во зависност од годините на живот 

на осигурениот, траењето на уплатата на премијата, како и траењето на исплатата на 

рентата се определува колку е потребно да се плаќа премија.  

Заедничко за сите овие видови осигурување е тоа што сите тие имаат карактер на 

долгорочни заштеди, односно претставуваат начин да се остранат ризиците поврзани со 

недостатокот на средства за живот или при нарушувања на здравјето на осигурениот. 

Овие компании, обично, вложуваат во корпорациски обврзници и хипотеки.  

Компаниите за осигурување за општо осигурување вршат осигурување од последиците 

што настануваат како резултат на пожар, несреќа или невнимание. Во групата 

компании за осигурување коишто вршат општо осигурување спаѓаат: задолжителното 

осигурување во сообраќајот, осигурувањето на имот, осигурувањето од последици на 

                                                           
46 www. aso. mk   
47 www. cro. mk37   
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незгода, здравственото осигурување, осигурувањето од одговорност и патничкото 

осигурување. 

За разлика од компаниите за осигурување на животот, кај овие компании постојат 

помали можности да се предвиди осигурителниот случај, а можностите за потенцијални 

штети се многу високи. Оттука, овие компании за осигурување мораат да имаат повеќе 

ликвидни средства за да можат да ги исплатат неочекуваните штети. Овие компании, 

најчесто, ги вложуваат средствата во корпорациски хартии од вредност, општински и 

државни обврзници. Кога компаниите за осигурување нема да можат да ги сносат 

потенцијалните штети, тогаш осигурањето го делат со други компании за осигурување 

(коосигурување) или вршат осигурување на дел од средствата кај други компании за 

осигурување (реосигурување)48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Оџаклиеска Д., Пазарот на капитал во функција на ефикасен портфолио менаџмент, оп.цит., стр. 43 
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4. ПАЗАР НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

На крајот на 2014 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно 

работат 15 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно 

осигурување, а 4 осигурување на живот. Во текот на 2014 година е зголемен бројот на 

осигурително брокерски друштва за 4 нови друштва, на вкупен број од 30 друштва, 

како и бројот на друштвата за застапување за 2 нови друштва, на вкупен број од 11, 

велат од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. 

Од ова може да се заклучи дека пазарот на осигурување во Македонија во последните 

години бележи континуиран раст. Раст е забележан и во делот на животното и 

неживотното осигурување. Друштвата кои работат на македонскиот пазар остваруваат 

висока стапка на раст на бруто премијата на осигурување, раст на вкупната актива, 

остваруваат солидни финансиски резултати, стабилни се и имаат доволно финансиски 

средства за исплата на обврските.  

Се очекува раст и понатаму со оглед на појавата на нови ризици. 

Меѓутоа иако по забележаниот пораст на компании кои се јавуват на македонскиот 

пазар, сѐ уште може да се каже дека истиот е недоволно развиен, маѓутоа како што 

имам погоре напишано може да се каже дека се забележува постојан тренд на пораст, 

како во делот на осигурувањето наш живот, така и во делот на неживотното 

осигурување. Пазарот се дели на осигурување на живот и неживотното осигурување 

пришто се дава оценка за двата сегменти одделно. Во сегментот на осигурување на 

живот се забележува висока стапка на двоцифрен пораст во последните години. Овој 

пораст се должи на растот на осигурителната култура и финансиското описменување 

кај граѓаните. Како резултат на тој тренд се идентификува потребата од купување на 

осигурителни производи сѐ со цел граѓаните да се осигураат во случај на смрт, односно 

доживување. Бенефитот на граѓаните се однесува на тоа што прво го осигуруваат 

ризикот од смрт, но истовремено обезбедуваат и исплата на акумулираната премија 

зголемена со загарантираната каматна стапка во случај на доживување на одредена 

возраст, тоа се таканаречени мешовити производи, откако осигурениот ќе доживее 

одреден период, а не доживеал и смрт, сѐ она што го заштедил преку уплата на премија 

му се враќа и плус одреден принос. Тоа укажува дека производите за осигурување 

истовремено имаат и штедна компонента и како финансиски производ е најконкурентен 

во однос на сите оние останати финансиски производи (банкарски, пензиски, 

инвестициски). Има голем број производи за осигурување на живот, но мешовитото 



Специфичностите на животното осигурување во Република Македонија 
 

                                    Сашо Билбилоски – Магистерски труд  55 
 

осигурување, кое го опфаќа истовремено ризикот од смрт и доживување на одредена 

возраст, е најзастапено во портфељот на компаниите за осигурување. 

Секој човек сака да ја инвестира својата заштеда. Тоа го овозможуваат и производите за 

осигурување на живот и доброволното пензиско осигурување. Тие два типа финансиски 

производи, иако различни, сепак имаат и одредени сличности. Кога станува збор за 

доброволните пензиски тоа значи секој кој планира да има подобар животен стандард 

кога ќе биде пензионер потребно е дополнително да инвестира за да има поголема 

пензија. Осигурувањето на живот овозможува слична заштеда.  
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5. МЕСТОТО И УЛОГАТА НА КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА     
    ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ  
 
5.1. КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КАКО ПОСРЕДНИЦИ НА ПАЗАРОТ       
       НА КАПИТАЛ  

Меѓу финансиските институции, посебно место припаѓа на институционалните 

инвеститори-компаниии за осигурување, пензиските фондови и инвестициските 

фондови. Овде предмет на интерес ќе бидат компаниите за осигурување на живот. 

Компаниите за осигурување спаѓаат во категоријата на недепозитни договорни 

финансиски институции. Како такви, своите фондови ги образуваат преку склучување 

на договори и преку пазарно-кредитни инструменти, додека пласманите се врзуваат за 

некредитно портфолио49. За разлика од овие компании, банките ги формираат своите 

фондови низ собирање на депозити, а пласманите најчесто се врзуваат за кредитното 

портфолио. 

Компаниите за осигурување на живот како инситуционални инвеститори на 

финансискиот пазар имаат за улога да акумулираат средства и да посредуваат преку 

собирање на средства насочувајќи ги во различни облици на актива (финасиска и 

реална). Она што ги прави атрактивни компаниите за осигурување за живот се следните 

нивни карактеристики: стабилен тек на премијата за осигурување, долгорочен извор на 

средства, долгорочен пласман, временското несовпаѓање на уплатата и исплатата и 

предвидливоста на настанувањето на осигурителниот случај, односно предвидливоста 

на повлекување на средствата50. Благодарение на долгорочниот извор на средства, 

компаниите за осигурување на живот формираат такво инвестиционо портфолио кое на 

прво место се состои од долгорочни пласмани кои носат долгорочни приноси. 

Портфолиото на компаниите за осигурување мора да биде конструиран на тој начин на 

кој ќе одговори на барањата за одржување на ликвидноста. 

Финансиската сила на компаниите за осигурување е огромна. Големината на активата 

во САД, компаниите за осигурување на живот се наоѓа веднаш зад комерцијалните 

банки51. 

                                                           
49 D-r Sanja Andrijašević, Vladimir Petranović, Ekonomika osiguranja, Alfa, Zagreb, 1999, str. 165. 
50 D-r Sanja Andrijašević, Vladimir Petranović, Ekonomika osiguranja, Alfa, Zagreb, 1999, str. 166. 
51 Prof. D-r Kočović, J. i Prof. D-r Šulejić, E Osiguranje, Ekonomski fakultet u Beogradu, Čugura print, 
Beograd, 2002, isto, str. 198. 
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 Во САД годишниот апетит на осигурителната индустрија за нови корпорациски 

обврзници често ја надминува домашната понуда на нови емисии, така што овие 

компании средствата ги вложуваат во обични и привелигирани акции, недвижности, 

државни и странски обврзници.  

Компаниите за осигурување, претставуваат финансиски институции коишто, за утврден 

надоместок - преносно премија, обезбедуваат исплата на договорената сума, доколку се 

случи определениот или таканаречен договорен настан. Тие, главно, доаѓаат до 

средства преку периодичните уплати на премиите за осигурување. Собраните средства 

на овој начин компаниите за осигурување ги користат за вложување во долгорочни 

хартии од вредност, односно во обични и приоритетни акции, хипотекарски хартии од 

вредност и слично, пришто се принудени постојано да вршат усогласување на 

структурата меѓу своите пласмани и структурата на изворите на приходи. Голема е 

веројатноста дека ниту едни од другите финансиски институции не поседуваат повеќе 

корпорациски обврзници од компаниите за осигурување. Во САД годишниот апетит на 

осигурителната индустрија за нови корпорациски обврзници често ја надминува 

домашната понуда на нови емисии, така што овие компании средствата ги вложуваат во 

обични и привелигирани акции, недвижности, државни и странски обврзници.  

Осигурувањето се заснова на неколку основни принципи, и тоа:52 

1. неопходно е да постои врска меѓу осигурениот (лицето покриено со 

осигурувањето) и корисникот на осигурувањето (лицето кое ја прима исплатата, 

доколку се случи штетата). Покрај тоа, корисникот на осигурувањето треба да биде 

некој што може да претрпи потенцијална штета. На пример, не може да се купи полиса 

што го осигурува првиот сосед - тинејџер од несреќи во возењето, бидејќи не е 

веројатно дека ќе се претрпи штета, доколку соседот западне во проблеми. Причината 

за ова правило е дека компаниите за осигурување не сакаат да ги мотивираат луѓето да 

купуваат полиси за шпекулативни цели;  

2. осигурениот не треба да профитира, како резултат на осигурувањето;  

3. компаниите за осигурување треба да има голем број осигуреници, така што 
ризикот може да се распореди на многу различни полиси;  

4. компаниите за осигурување треба да биде во состојба да ја пресмета 
веројатноста за случување на штетата;  

                                                           
52 Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, „Financial Markets and Institutions”, Addison Wesley Longman, New 
York, 2009, p. 563 
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5. осигуреното лице треба да ѝ ги даде сите потребни информации на компаниите 
за осигурување;  

6. ако некое трето лице го компензира осигурениот за штетата, тогаш обврската 
на компаниите за осигурување се намалува за износот на компензацијата;  

7. штетата треба да биде мерлива (на пример, една нафтена компанија не може да 
купи полиса за некое неистражено нафтаносно поле) и сл.  

Овие принципи се воспоставени за да го одржат интигритетот на осигурителниот 

процес, бидејќи без нив луѓето би биле соочени со предизвик да ги користат 

компаниите за осигурување како средство за шпекулација или коцкање со идните 

настани. Покрај тоа, овие принципи овозможуваат распределување на ризикот меѓу 

многу полиси и формирање цена за секоја полиса, со што се обезбедува создавање 

профит за компанијата53.  

Со осигурувањето се обезбедува трансфер на ризикот, чија појава би можела да има за 

последица економски негативен резултат за корисникот на осигурувањето. Ризиците 

можат да бидат многубројни, меѓутоа сите тие не можат да бидат осигурани. За да 

може ризикот да биде осигуран е потребно да бидат исполнети определени услови, и 

тоа:54 

1. можност штетата да се изрази во пари, бидејќи главна цел на осигурувањето е 

да се зачува финансиската позиција на осигурениот;  

2. се осигурува само чистиот ризик кај кого што штетата е единствена 

алтернатива на постојната состојба, а не и шпекулативниот ризик;  

3. присуство на доволен број независни објекти на осигурување, што се подложни 

на сличен ризик;  

4. штетата мора да биде случајна или неочекувана, од аспект на осигурувањето, 

но ако некое трето лице го компензира осигурениот за штетата, тогаш обврската на 

компаниите за осигурување се намалува за износот на компензацијата;  

5. компаниите за осигурување треба да има голем број осигурени, така што 

ризикот може да се распореди на многу различни полиси;  

6. штетата треба да биде мерлива;  

7. компаниите за осигурување треба да биде во состојба да ја пресмета 

веројатноста за случување на штетата. 

                                                           
53 Проф Д-р Петковски М., Финансиски пазари и институции, оп.цит., стр. 329   
54 S. R. Diacon, R.J. Carter, Insurance, John Murray, London, 1992, p. 834 
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5.2. СТРУКТУРАТА НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА        
       МАКЕДОНИЈА  

Осигурувањето има исклучително важна улога во финансискиот систем во Република 

Македонија. Добро регулиран, а истовремено и либерализиран пазар на осигурување, 

кој ги почитува конкуренцијата и професионалноста, отворен за нови инвестиции, со 

голем кредибилитет и доверба во јавноста се карактеристиките на осигурителниот 

сектор во државата. 

Во текот на 2014 година на пазарот на осигурување во Република Македонија 

функционираа 15 друштва за осигурување, од кои 4 друштва за осигурување работат 

на осигурување на живот, додека останатите 11 вршат работи на неживотно 

осигурување. Само едно друштво, покрај работите на неживотно осигурување, има 

дозвола да врши и работи на реосигурување Исто така се формира нова компанија за 

осигурување што ќе се занимава исклучиво со осигурување живот. Вкупниот број 

активни агенти и брокери изнесува 2.680, од кои 530 се новокреирани. Ова е 

показател дека пазарот на осигурување во државата е сè уште атрактивен за нови 

инвестиции55. Нивото на бруто полисирана премија за животно осигурување на 

македонскиот пазар заклучно со 2010 година е минорна. Ваквите податоци 

несомнено упатуваат на два заклучока:  

- Пазарот не е покриен со производи за животно осигурување и (2) Компаниите 

засега се инертни за овие производи, или поедноставно, пазарот е отворен без некакви 

посебни препреки. 

- Во осигурителниот сектор ниската застапеност на друштвата за осигурување 

што се занимаваат со животно осигурување се должи на неразвиеноста на овој тип 

производи на пазарот од страна на компаниите за осигурување. Законската регулатива 

и економската ситуација во земјата не претставуваат причина за ниската застапеност на 

овој тип производи на пазарот. Законската регулатива за овој тип осигурување дава 

целосна поддршка за работа во овој сектор од осигурителниот бизнис. Најголемиот дел 

компаниите се регистрирани за работа со неживотно осигурување како резултат на 

невработеноста со производи на животно осигурување, како и аверзија кон ризикот што 

е поврзан со развивањето на овој тип производи. Повеќето компании  за осигурување 

што се занимаваат со неживотното осигурување се потпираат на сигурноста на веќе 

разработениот бизнис-модел на неживотно осигурување.  

                                                           
55 http://nibm.com.mk/documents/biltenmkd1.pdf_20.04.2011 
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Пазарот на осигурување во Македонија во последните години бележи пораст, иако се 

уште не е доволно развиен. Двоцифрен раст е забележан особено кај животното 

осигурување. А во делот на неживотното осигурување автоодговорноста која беше 

доминатна сега веќе има учество под 50 проценти. Работат вкупно 15 компании. Тие се 

добро капитализирани. Штетите ги сервисираат редовно. 

Пазарот на осигурување на Република Македонија е сè уште недоволно развиен, 

меѓутоа последниве години се забележува постојан тренд на пораст, како во делот на 

осигурувањето на живот, така и во делот на неживотното осигурување. Во сегментот на 

осигурување на живот забележуваме висока стапка на двоцифрен пораст во последните 

години. Прелиминарните податоци за 2012 година покажуваат дека овој тренд е 

задржан, со остварена стапка на порастот од 20%. 

Пазарот на осигурување сѐ уште не е добро развиен, и се наоѓа на ниво со земјите од 

регионот. Бројот на компании кои го сочинуваат пазарот на осигурување во нашата 

земја е мал, односно на пазарот на осигурување оваа дејност ја извршуваат петнаесет 

компании. На табелата бр. 1 се претставени компаниите за осигурување кои го 

сочинуваат пазарот на осигурување во нашата земја. 

Табела 3: Компании кои го преставуваат пазарот на осигурување во Р.Македонија 

 Назив на друштвото Група на осигурување 
1 АД Осигурување и реосигурување 

МАКЕДОНИЈА-Скопје Виена Иншуренс Груп 
Неживотно осигурување и 
реосигурување 

2 ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Неживотно осигурување 
3 САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје  
4 АД за осигурување ЕВРОИНС Скопје  
5 АД за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс 

Груп Скопје 
 

6 АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје  
7 Друштво за осигурување ИНСИГ- Македонија 

АД Скопје 
 

8 Друштво за осигурување УНИКА АД Скопје  
9 Национална групација за осигурување 

ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје 
 

10 Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје  
11 КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД- Друштво 

за неживотно осигурување 
 

12 КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД- Друштво 
за осигурување на живот 

Осигурување на живот 

13 ГРАВЕ осигурување АД Скопје  
14 АД за осигурување ВИНЕР Лајф- Виена 

Иншуренс Груп Скопје 
 

15 Друштво за осигурување УНИКА Лајф АД 
Скопје 
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Од табелата бр. 3 може да се забележи дека, на пазарот во Република Македонија, 

заклучно со четвртата декада на 2014 година функционираат 15 друштва за 

осигурување, од кој 11 ја извршуваат дејноста на неживотно осигурување, додека 4 

друштва ја извршуваат дејноста на животно осигурување. Само едно друштво покрај 

работите на неживотно осигурување има дозвола да врши работи на реосигурување. 

На пазарот сѐ уште доминантно место зазема секторот за неживотно осигурување, така 

што во првата половина на 2014 година него му припаѓаат со 90,32% од вкупната БПП 

во осигурителниот сектор. Кај животното осигурување е присутен пораст кој достигна 

двоцифрена стапка, но и покрај тоа неговата развиеност е доста мала, така што во 

првата половина на 2014 година тоа зазема 19,8% од вкупната БПП осигурителниот 

сектор. Остварената БПП на животното осигурување во 2014 година достигна износ од 

385 милиони денари.  

Доминантната сопственост на 15-те друштва кои го сочинуваат пазарот на осигурување 

се странски правни лица од финансиски сектор кои заземаат (87,6%) од вкупниот пазар 

на осигурување. Од друштвата девет представуваат дел од осигурителни групации кои 

имаат седиште во земјите членки на ЕУ, додека само едно друштво за осигурување има 

целосна сопственост на домашни инвеститори. 

Осигурителниот сектор во Македонија е мал пазар со учество во финансискиот систем 

со 3,3% динамичен развој и предизвици за хармонизирање на домашната регулатива и 

супервизија на осигурувањето со регулативата и праксата на Европската унија (ЕУ). 

Учеството на ликидираните штети во бруто полисираните премии изнесува умерени 

40% наспроти 71% во ЕУ во 2010 година, но портфолиото на вложувањата е високо 

концентрирано во депозити и пласмании со учество од 47% во вкупните вложувања 

наспроти само 6% во ЕУ. Сепак управувањето со осигурителните ризици во Македонија 

не е доволно развиено, со оглед дека вниманието е главно насочено врз преземените 

индивидуални ризици на компаниите, а помалку на пазарните и макроекономските 

ризици. 

Осигурителниот сектор во својата природа презема ризици, па анализата и 

управувањето со ризиците се основна функција на компаниите за осигурување. 

Литературата ги дели ризиците на осигурителниот сектор на две големи групи56: 

                                                           
56 Kopcke and Randall,1991г.; International Association of Insurance Supervisors, 2003 годеина 
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преземени ризици на компаниите за осигурување (индивидуални ризици) и економски или 

финансиски ризици (пазарни ризици). 

Индивидуалните ризици е тешко да се опфатат поединечно, затоа што се потребни 

податоци кои укажуваат на веројатноста да се случи пожар, кражба, инциденцата 

насообраќајни несреќи, веројатноста за земјотрес и сл. Вообичаено е во литературата 

тие да се опфатат со вклучување на ликвидираните штети во бруто полисираните 

премии, бидејќи сите овие настани се одразуваат врз исплатените штети. Пазарниот 

ризик е опфатен со неколку променливи: 

1. учеството на трите најголеми компании за осигурување во вкупната бруто 

полисирана премија, за опфаќање на пазарната концентрација;  

2. Херфиндал-Хиршман индексот на производното портфолио на секоја 

компанија за осигурување, за опфаќање на производната концентрација;  

3. каматната стапка на депозитите на банкарскиот систем, за опфаќање на 

каматниот ризик; и  

4. инфлацијата, за опфаќање на ризикот од инвестирање во недвижности. 
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5.3. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР НА      
       МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР  

Осигурувањето има исклучително важна улога во финансискиот систем во Република 

Македонија. Добро регулиран, а истовремено и либерализиран пазар на осигурување, 

кој ги почитува конкуренцијата и професионалноста, отворен за нови инвестиции, со 

голем кредибилитет и доверба во јавноста се карактеристиките на осигурителниот 

сектор во државата.  

Пазарот на осигурување на Рерублика Македонија во 2010 година го сочинуваа 

тринаесет компании за осигурување, од кои две се занимаваат исклучиво со 

осигурување живот. Во 2010 година се формираа две нови брокерски друштва и 

едно друштво за застапување во осигурување. Исто така се формира нова компанија 

за осигурување што ќе се занимава исклучиво со осигурување живот. Вкупниот број 

активни агенти и брокери изнесува 2.680, од кои 530 се новокреирани. Ова е 

показател дека пазарот на осигурување во државата е сè уште атрактивен за нови 

инвестиции. Нивото на бруто полисирана премија за животно осигурување на 

македонскиот пазар заклучно со 2010 година е минорна. Ваквите податоци 

несомнено упатуваат на два заклучока:  

(1) Пазарот не е покриен со производи за животно осигурување и  

(2) Компаниите засега се инертни за овие производи, или поедноставно, пазарот е 

отворен без некакви посебни препреки. 

Во осигурителниот сектор ниската застапеност на друштвата за осигурување што се 

занимаваат со животно осигурување се должи на неразвиеноста на овој тип 

производи на пазарот од страна на компаниите за осигурување. Законската 

регулатива и економската ситуација во земјата не претставуваат причина за ниската 

застапеност на овој тип производи на пазарот. Законската регулатива за овој тип 

осигурување дава целосна поддршка за работа во овој сектор од осигурителниот 

бизнис. Најголемиот дел компаниите се регистрирани за работа со неживотно 

осигурување како резултат на невработеноста со производи на животно 

осигурување, како и аверзија кон ризикот што е поврзан со развивањето на овој тип 

производи. Повеќето компании за осигурување што се занимаваат со неживотното 

осигурување се потпираат на сигурноста на веќе разработениот бизнис-модел на 

неживотно осигурување.  
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ОРГАНИЗАЦИИ И СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
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1. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ОСИГУРУВАЊЕ ВО      
    РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Дејноста осигурвање во сите земји, па и во нашата ја извршуваат друштва за 

осигурување, односно акционерски друштва за осигурување. 

Новите законски прописи што ги има донесено Република Македонија, осигурувањето 

го стави во нови квалитативно организационо-правни рамки. Забрзаните стопански 

реформи и со воведувањето на пазарната економија, осигурувањето стана активен 

чинител и субјект во економскиот живот и стопанската активност. За таа цел во 

организирањето на вршењето на осигурителната дејност се воведени европски и 

меѓународни стандарди кои го отворија и процесот на приватизација во оваа дејност. 

Новиот Закон за осигурување57 создаде услови за тесна соработка со странските 

осигурителни организации, понуда на квалитетни осигурувања и услуги на домашниот 

пазар и можност увезување, дисперзија на ризиците на странските друштва за 

осигурување. Сите овие работи придонесоа за поголема сигурност на осигурените, при 

склучување на договори за осигурување. Сето ова доведе и до промена на начинот на 

организација и работењето на друштва за осигурување. 

Според Законот за осигурување како организации кои вршат работи на осигурување, 

реосигурување и други работи на осигурување се трговските друштва за осигурување и 

реосигурување, односно друштва за осигурување. 

Друштвата за осигурување при обавување на својата дејност работите што може да ги 

вршат може да се групираат во три вида и тоа: 

1. Работи на осигурување, 

2. Работи на реосигурување и 

3. Други работи на осигурување 

1. Во работи на осигурување спаѓаат: 

а) Склучување и исполнување на договорот за осигурување на имот и лица, 

б) Склучување и исполнување на договорот за соосигурување, 

в) Склучување и исполнување на договори за пасивно реосигурување, и на 
штетите и ризиците што ги загрозуваат осигурените имоти и лица. 

 г) спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите 
и ризиците што ги загрозуваат осигурените имоти и лица. 

                                                           
57 Закон за осигурување.”Службен весник на Р. Македонија”, бр. 49/99 и Закон за изменување и 
дополнување на Зконот за осигурување, “ Службен весник на Р. Македонија” бр. 79/99 
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2. Во работи на реосигурување спаѓаат: склучување и исполнување на договорите за 

осигурување на вишоците на ризици над степенот на сопственото израмнување на 

опасноста на друштвото за осигурвање кај друштва за реосигурување. 

3. Во други работи спаѓаат:  

 а) посредување во договарање на осигурување и реосигурување, 

 б) застапување во осигурување и реосигурување, 

 в) снимање на ризици, 

 г) снимање и процена на штети, 

 д) продажба на остатоците од осигурени оштетени предмети 

 ѓ) укажување правна помош во осигурувањето и реосигурувањето 

 е) укажување на други интелектуални и технички услуги поврзани со работи на 

реосигурувањето и осигурувањето. 

Друштвото на осигурување може да ги врши следните видови на осигурување, односно 

реосигурување: 

1. осигурување на живот; 

2. неживотно осигурување. 

Во осигирувањето на живот се опфаќаат осигурувањето на лица кај кои се кумулираат 

средства на заштеда или средства за покритие на зголемените ризици во подоцнежните 

години од осигурувањето. 

Во неживотно осигурување се вклучуваат следните групи: 

 - Осигурување од последици на несреќен случај (незгода); 

 - Здраствено осигурување, покрај задолжителното здраствено осигурување; 

 - Осигурување на возила (каско); 

 - Осигурување на воздухоплови и пловни објекти (каско); 

 - Осигурување на стока и превоз; 

 - Осигурување на имот од пожар и некои други опасности; 

 - Останата осигурувања на имот; 

 - Осигурување на одговорноста на сопствениците на моторни возила; 

 - Осигурување на од одговорноста на сопствениците на воздухоплови и пловни     

            објкети; 

 - Осигурување на одговорноста за дејноста што се што се извршува; 

 - Осигурување на кредити и гаранции; 
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 - Осигурување на финансиски штети; 

 - Осигурување на штедни влогови, покрај задфолжителното осигурување на     

            штедни влогови утврдено со закон; 

 - Осигурување на правна заштита.  

Осиугурувањето на имотите и лицата во Република Македонија се врши во друштвото 

за осигурување. 

Друштвата за осигурување се должни да работат според економските принципи и по 

правилата на струката на осигурување, а со принципите: лојален пазарен натпревар, 

добри деловни обичаи и деловен морал. 

Друштвата за осигурување се основаат како акционерски друштва под услови утврдени 

со Законот за осигурување и со Законот за терговски друштва. 

Во Република Македонија може да се основа и акционерско друштво за осигурување во 

државна сосптвеност, и тоа за осигурување на ризици што претставуваат општа 

опасност за добрата од општ интерес за Република Македонија и за државниот имот, а 

ризиците што загрозуваат трети лица или нивниот имот и за осигурување од 

нематеријални ризици.  

Акционерското друштво за осигурување во државна сопственост својата дејност ја 

врши на целата територија на Република Македонија. Друштвото за осигурување може 

да основаат домашни правни и физички лица со донесување акт за основање и уплата на 

главнината. 

Друштавата за осигурување во Република Македонија може да се основаат со договор и 

на Националното биро за осигурување кое ќе врши работи предвидени со 

меѓународните спогодби за осигурување на корисниците на моторни возила од 

одговорност. 
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2. СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Според Законот за осигурување58 друштвото за осигурување за да може успешно да ја 

извршува својата дејност треба да има потребни средства за трајно обезбедување на 

извршувањето на обврските по договорите за осигурување и реосигурување. На тој 

начин друштвото своето работење на осигурување го заснова врз принципите на 

ликвидност, сигурност и рентабилност. 

Средства со кои работи друштвото за осигурување се: 

1. Средства од основната главнина; 

2. Премии за осигурување; 

3. Средства на технички резерви; 

4. Средства за превентива; 

5. Средства на резерви на сигирност; 

6. Други средства на друштвото за осигурување. 

Премијата за осигурување се состои од функционална премија и дел на премијата за 

извршување на дејноста на осигурувањето. 

Функционалната премија содржи техничка премија, а може да содржи и дел на 

превентива ако тој дел е пресметен во премијата. 

Техничката премија е дел од премијата наменет за исполнување на обврските од 

осигурувањето59. 

Исто така друштвото за осигурување заради трајно обезбедување на извршувањето на 

обврските во договорот за осигурување и реосигурување е должно да формира 

технички резерви кои се состојат од:  

• Преносни премии; 

• Резерви за штети; 

• Математичка резерва за осигурување на живот. 

1. Преносна премија е дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен 
период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до 
истекот на договорот за осигурување. 

Преносителната премија има големо влијание на техничкиот резултат. Таа е еден од 

основните показатели за успешно работење на осигурителот и реосигурителот. 
                                                           
58 Закон за осигурување „Службен весник на Р. Македонија број 49/97 и Закон за изменување и 
надополнување на Законот за осигурување ”Службен весник на Р.Македонија“ број 79/99 
59 Проф. Д-р Александар Николовски и Проф. Д-р Драги Јанев „Осигурување на елементи со актуарска 
анализа“, Скопје 2001 година, стр. 72 
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Техничкиот резултат начелно претставува однос помеѓу сумата на исплатената штета и 

нето техничката премија. 

2. Резерви за штети се издвоени средства за оценетите обврски за пријавените настани, 

но сѐ уште нерешени штети и оценетите обврски за настанатите, но сѐ уште 

непријавени штети. Ваквата обврска за осигурителот е задолжителна секогаш при 

крајот на деловната година, поради исплатување на штетите настанати во тековната 

година, а тој ниту ги ликвидирал ниту ги исплатил. Поради тоа осигурителот во 

наредната година мора да обезбеди средства за извршување на нивна исплата. 

Обезбедувањето на потребните средства се врши со формирање на т.н. резерви за 

штети, односно со резервирање на средства за исплата на неликвидни штети. 

Штетите што треба да се резервираат на крајот на деловната година, можат да бидат: 

1. Штети што се ликвидирани, а останале неплатени; 

2. Штети што се пријавени, но сеуште не се ликвидирани, бидејќи постапката сѐ 
уште не е завршена; 

3. Штети кои се веројатно настанати, но на осигурителот сѐ уште не му се 
пријавени од било кои причини. 

3. Математичка резерва за осигурување на живот е разлика меѓу сегашната вредност 

на сите идни обврски по договорот за осигурување или реосигурување на живот и 

сегашната вредност на сите идни обврски на договарачот на осигурувањето по тие 

договори. 

Друштвото за осигурување кое врши осигурување на живот е должно при самото 

основање да донесе акт за формирање, управување и користење на математичката 

резерва, бидејќи со Законот за изменување и дополнување на Законот за осигурување, 

одредбите за задолжително формирање на математичката резерва за осигурување на 

животот се пренесени во техничките резерви. Начинот на пресметувањето и висината на 

делот од премијата на осигурување, односно реосигурување, што се издвојува за 

техничките резерви и за резервите за масовни катастрофални штети, како и 

издвојувањето за другите штети се утврдува со општ акт на друштвото. 

Математичките резерви претставуваат еден вид технички резерви кои служат за 

разграничување во работата на осигурителот во областа на осигурување на живот. 

Математичката резерва поради својата важност, има и улога на штеден влог и поради 

тоа се става под посебен надзор на општеството. 
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3. МАРКЕТИНГ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО  

Развојот на модерните економски системи не е можно да се следи без осигурувањето 

како современа економска дејност, бидејќи тоа обезбедува надоместување од неизвесни 

материјални и нематеријални штети. Осигурувањето се развива како посебен позначаен 

сегмент во прометот на стоки и услуги со склучување на осигурителни договори. 

Осигурувањето како стопанска дејност ги надоместува штетите кои настануваат од 

осигурените ризици со кои се загрозува имотот и луѓето, во себе содржи пазарни 

активностии се остварува по пат на почитување на пазарните законитости. 

Осигурениот е најважен фактор за пласирање на услугите од осигурувањето. 

Пласирањето на услугите треба да се прави на начин и услови кои најдобро ќе ги 

задоволат желбите и потребите на осигурениот.  

Маркетингот во теоријата се дефинира како пазарна концепција на управување и 

раководење со трговските друштва, односно претпријатија која ја промовира пазарната 

ориентација во неговата политика. Трговските друштва односно претпријатија мора да 

имаат активен однос кон пазарот односно што треба да произведуваат или кои услуги 

треба да ги вршат за да имаат акумулација и свој развој. Благодарение на маркетингот 

кој претставува еден вид катализатор кој што ги интегрира сите функции во едно  

обезбедува правилно производство, односно вршење на услугите кои што одговараат на 

потребите и барањата на пазарот. 

Истражувањето на пазарот во осигурувањето е многу битна компонента, бидејќи го 

опфаќа истражувањето на самиот пазар, исто така и истражувањето на т.н. маркетинг 

микс. Истражувањето на пазарот на осигурување треба да се прави постојано, 

систематски и континуирано, бидејќи пазарните услови се подлежни на перманентни 

промени. Истражувањето на пазарот на осигурителните услуги, компаниите за 

осигурување може да го вршат на два начина: формирање на своја служба за 

истражување на пазарот која ќе работи во состав на внатрешната организација или таа 

работа да ја додели на некоја специјализирана организација. 

Со оглед на тоа што осигурувањето како дејност зазема сѐ поголемо значење и улога во 

општествено-економскиот развој и во пазарните услови на стопанисување е сѐ 

поголема. На пазарот на осигурување се нудат услуги во осигурувањето, видови на 

ризици кои може да бидат осигурени, условите за осигурување, ризиците кои не се 

осигуруваат и сл. затоа може да постојат повеќе видови пазари на осигурување. На овие 
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пазари може да се склучат различни видови на договори за осигурување на разни 

видови осигурувања помеѓу осигурителот и осигурениот. 

Користењето на маркетинг концептот во осигурувањето најмногу се применува во 

истражување на пазарот на осигурување, бидејќи денес во светот сретнуваме многу 

видови на осигурувања на кои учествуваат голем број осигурители и осигурени. Сите 

тие учесници на пазарот ги нудат своите понуди и побарувачки. 

Маркетингот на осигурувањето постојано треба да се прилагодува на новонастанатите 

состојби на пазарот за осигурување, постојано истражувајќи нови можности и цели за 

задоволување на потребите и желбите на корисниците на услугите од осигурувањето. 

Компаниите за осигурување услугите за осигурување постојано треба да ги 

усовршуваат и да ги приспособуваат на условите, потребите и барањата на корисниците 

на осигурителните услуги. Поради тоа што компаниите за осигурување ги даваат тие 

услуги мора постојано да ги следат и да знаат што се случува на пазарот на 

осигурувањето, што и какви услуги бараат корисниците, колкав е степенот на 

приспособливост на услугите што се нудат на осигурените, како се остварува 

дисперзијата на услугите во осигурувањето. 

Како основни карактеристики на услугата за осигурување како елемент на маркетинг 

миксот во осигурувањето се:60 

1. Постојаност во асортиманот на видовите на услуги за осигурување; 

2. Квалитетот на понудените услуги за осигурување што е значаен фактор за 
осигурениците; 

3. Сигурноста, преку која осигурителот се обезбедува во случај на настанување на 
осигурениот случај; 

4. Премијата за осигурување понекогаш е фактор за склучување на осигурувањето; 

5. Брзината на услужување на корисниците на услугите за осигурување, а особена 
проценка и ликвидација на штетата. 

Продажбата на услугите на осигурување се состои во пронаоѓање на најповолни 

патишта на дистрибуција и пласирање на осигурителните услуги со најдобри економски 

услови, со цел да се остварат што е можно поголеми економски и други ефекти како за 

осигурениците така и за осигурувачите. Определувањето на најповолните патишта за 

продажба на осигурителните услуги треба да бидат такви за да овозможат достапност на 

крајните корисници, односно потрошувачи на осигурителните услуги. 
                                                           
60 Проф. Д-р Александар Николовски и Проф. Д-р Драги Јанев „Осигурување на елементи со актуарска 
анализа”, Скопје 2001 година, стр, 72 
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4. ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Осигурувањето претставува начин на обезбедување парични средства по пат на 

здружување на средствата. Тоа е 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. Целиот систем на 

осигурување во Република Македонија правно е базиран врз основа на Законот за 

супервизија на осигурувања, како и други поединечни закони, подзаконски акти 

усогласени со легислативата на ЕУ од областа на осигурувањето. Во Република 

Македонија, согласно Законот за супервизија на осигурување, друштвата за 

осигурување се основаат како акционерски друштва со седиште во Македонија, а 

дозволата за работа ја добиваат од министерот за финансии. Друштва за осигурување 

може да основаат домашни и странски физички и правни лица со усвојување одлука за 

основање и вложување средства во почетниот фонд на друштвото 

 Акционерското друштво за осигурување како целина ги врши следниве работи: 

• подготвува заштита со примена на соосигурување и реосигурување; 

• подготвува услови за осигурување; 

• ги формира тарифите за премиите; 

• перманентно го следи техничкиот резултат по видови осигурувања; 

• презема мерки во подрачјето на тарифите на премиите; 

• перманентно го следи целокупното работење; 

• презема мерки што ќе овозможат трајно извршување на преземените обврски; 

• подготвува општи акти;  

• извршува низа други активности што ќе придонесат за успешно функционирање 

и работење на друштвото за осигурување како целина. 

Оперативните работи што ги вршат деловните единици на акционерското друштво за 

осигурување се следниве: 

• склучување договори за осигурување; 

• пласирање на одделни ризици во осигурувањето и реосигурувањето; 

• увид, процена и ликвидација на штети; 

• вложување и пласирање на паричните средства. 

 



Специфичностите на животното осигурување во Република Македонија 
 

                                    Сашо Билбилоски – Магистерски труд  73 
 

Во Република Македонија компаниите за осигурување се поделени на две групи. 

Првата група ги вклучува оние што вршат осигурување неживот, а втората група ги 

вклучува оние компании што вршат осигурување живот. Компаниите што вршат услуги 

за осигурување на живот во своите полиси опфаќаат осигурување во случај на 

доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно 

осигурување и осигурување на живот со поврат на премии. 

Компаниите што вршат услуги во делот на неживотно осигурување, своите продукти ги 

имаат поделено во неколку класи:  

• осигурувањето на моторни возила - ги покрива штетите за моторни возила со 

сопствен погон, освен на пловните, воздухопловните и шинските возила за кои постои 

посебно осигурување; 

• осигурување на имот - ги покрива штетите или губитоци на имот поради 

природни непогоди, кражби, штети кои можат да настанат од домашните апарати и 

инсталации, како и сите други ризици коишто се вклучени во полисата за осигурување; 

• осигурување од незгоди - го покрива секое ненадејно и несакано случување, кое 

главно делува ненадејно, надворешно на телото на осигурениот и има за последица 

негова смрт, тотален или делумен инвалидитет, времена онеспособеност за работа или 

нарушена здравствена состојба за што е неопходна лекарска интервенција; 

• патничко осигурување - овозможува заштита и сигурност во текот на привремен 

престој во странство и гарантира покривање на евентуални трошоци во случај на 

неопходна медицинска помош заради ненадејна болест или последици од 

несреќенслучај - незгода; 

• осигурување на транспорт - се обезбедува осигурителна заштита од ризици кои 

се идни и независни од волјата на осигурениот, и неизвесни, а се случуваат врз стоката 

која се транспортира и може да биде за копнен, воздушен или воден транспорт; 

• општа одговорност - се покрива законската граѓанска одговорност на 

осигурениот за штети настанати спрема трети лица при вршење на дејноста на 

осигурениот, или од поседување имот, од правен однос, или од одредено својство како 

извор на опасност; 

• осигурување од професионална одговорност - обезбедува заштита во случај на 

граѓанска парница која е покрената против лице кое врши одредена дејност од страна 
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на негов клиент, поради причинета професионална грешка или материјална штета која 

е предизвикана во тек на извршување на професијата. Ова осигурување е задолжително 

за голем број професии; 

• земјоделско осигурување - ги осигурува посевите, плодовите и стоката на 

земјоделските поседи од природни непогоди. Согласно законските прописи во 

Република Македонија, 60% од премијата за ваквото осигурување е субвенционирана 

од државата; 

• дополнително здравствено осигурување - покрива услуги кои не се покриени со 

задолжителното здравствено осигурување: еднократен паричен надомест за 

инвалидност; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата 

од претходните два случаја. 

Главна регулаторна државна инстанца која го контролира целокупниот пазар на 

осигурување во Македонија е Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО). 

Агенцијата за супервизија на осигурување е основана како независно регулаторно тело 

со надлежности и овластувања да се грижи за законско и ефикасно функционирање на 

пазарот на осигурување, со цел заштита на правата на осигурените и корисниците на 

осигурителните услуги. Оваа цел Агенцијата ќе ја постигне преку креирање на модерен 

и ефикасен осигурителен сектор, кој ќе нуди квалитетни осигурителни услуги и ќе даде 

значителен придонес за натамошен развој на финансискиот сектор во земјата. 
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5. КОМПАНИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА     
    МАКЕДОНИЈА 

Според македонското законодавство, компаниите за осигурување се стриктно поделени 

на оние кои што работат со животно оние кои што работат со неживотно осигурување. 

Притоа, компанијата која работи со животно нема право да работи со неживотно 

осигурување - и обратно. 

1) Кон крајот на 2014 година на пазарот на осигурување во Република Македонија 

активно работат 15 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на 

неживотно осигурување, а 4 осигурување на живот. Во текот на 2014 година е 

зголемен бројот на осигурително брокерски друштва за 4 нови друштва, на 

вкупен број од 30 друштва, како и бројот на друштвата за застапување за 2 нови 

друштва, на вкупен број од 11. 

2) Во 2015 година, на пазарот на осигурување во Македонија работеле 15 друштва, 

од кои 14 биле во доминантна странска сопственост. Притоа, странскиот капитал 

учествувал со 92,2% во вкупниот капитал на осигурителниот сектор. Во 11 

друштва, како доминантни сопственици биле компании за осигурување со 

седиште во ЕУ. Заклучно со вториот квартал на 2015 година, во друштвата за 

осигурување работеле 1.818 вработени. Во осигурувањето работеле и 30 

осигурително-брокерски друштва, 11 друштва за застапување, три банки 

делувале како застапници во осигурувањето и 950 лиценцирани осигурителни 

застапници (агенти)61. 

3) Додека пак во 2016 година има 15 друштва за осигурување (11 неживотно 

осигурување и 4 осигурување на живот). Бројот на осигурително брокерските 

друштва во 1К2016 година во споредба со 2015 година се зголеми за 1 ново 

друштво (Џокер Инс Брокер АД Гевгелија) со што вкупниот број на 

осигурително брокерски друштва е 31. Бројот на друштвата за застапување и 

банки остана непроменет, односно во текот на 1К2016 на пазарот на осигурување 

вршaт работи на застапување во осигурување 13 друштва за застапување и 3 

банки. 

Според светската пракса во осигурувањето, а и македонското законодавство, 

осигурувањата се делат грубо на 2 вида: 

                                                           
61 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 

https://mk.wikipedia.org/wiki/2015
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
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1. Животно Осигурување (осигурување на животот, рентно, дополнително 

осигурување со осигурување на живот, доброволно пензиско осигурување и др.) 

и 

2. Неживотно Осигурување (осигурување од последици на несреќа, осигурување 

на моторни возила, каско осигурување, на имотот, од пожар и други опасности, 

осигурувања од одговорност и др.). 

Во текот на 2014 година на пазарот на осигурување во Република Македонија 

функционираа 15 друштва за осигурување, од кои 4 друштва за осигурување работат на 

осигурување на живот, додека останатите 11 вршат работи на неживотно осигурување. 

Само едно друштво, покрај работите на неживотно осигурување, има дозвола да врши и 

работи на реосигурување. 

• „Граве” 

• „Кроациа осигурување - Живот“ 

• „ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп“ 

• „Уника Лајф“ 

Додека, во 2015 година 11 друштва имале лиценца за неживотно осигурување: 

• „Кјуби Македонија“ 

• „Вардар Осигурување“ 

• „Сава Табак“ 

• „Евроинс Осигурување“ 

• „ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп (неживотно)“ 

• „Еуролинк осигурување“ 

• „Инсиг - Македонија“ 

• „Уника“ 

• „Кроација осигурување - Неживот“ 

• „Осигурителна полиса“ 

• „Албсиг“ 

Предмет на анализа на овој труд е животното осигурување во Република Македонија.  

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
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Компаниите за осигурување претставуваат едни од најголемите институционални 

инвеститори на финансиските пазари и тоа претежно во развиените земји, но заземаат и 

голем подем во земјите со економии во развој, како што е случај и во Република 

Македонија. 

Имајќи ја во предвид природата на работа на компании за осигурување која е поврзана 

со активности на пресметување и издвојување на значајни средства во форма на разни 

видови резерви, тие се во можност да обезбедат долгорочни и краткорочни извори за 

потенцијални финансиски вложувања, влијаејќи на капиталните текови на разните 

класи на инструменти за инвестирање. 

Во 2016 година активно работат следниве компании за осигурување: 

• „Граве” 

• „Кроациа осигурување - Живот“ 

• „ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп“ 

• „Уника Лајф“ 

 

5.1. ГРАВЕ 

ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје или Grawe е македонско акционерско друштво за 

Осигурување со седиште во Скопје, а специјализирано за работа со Животно 

Осигурување. Ова друштво е дел од големото семејство на концернот Grazer 

Wechselseitige Versicherung AG (скратено: GRAWE) со седиште во Грац, Aвстрија, а 

формиран далечната 1828 година. Традицијата, стабилноста и довербата, со поглед во 

далечна иднина се основите на кои се гради успешното работење на ГРАВЕ во 

Македонија. ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје е друштво за осигурување кое има 100% 

сопствен капитал од Австрија, австриско друштво за осигурување GRAZER 

WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (скр. GRAWE) од Грац и дозвола за работа 

во Македонија. Друштвото е основано со дозвола добиена од Министерство за 

финансии на Република Македонија. Нивните најголеми предности се: меѓународен 

квалитет на производите, сигурна политика на вложување, а грижата за клиентите и 

нивните интереси е една од основните задачи на ГРАВЕ осигурување. Граве компанија 

за осигурување е стабилна поддршка за иднината на нивните клиенти. Поради тоа, и 

целокупното работење на Друштвото се заснова на доверба и стабилност. Условите за 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
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работа на пазарот за осигурување и високата технологија на обработка преземена од 

основачот, прилагодени на нашите законски прописи, дава поголема сигурност дека во 

конкуренција со останатите компании за осигурување успешно го наметнуваат 

сопствениот начин и квалитет на работење. Плановите на ГРАВЕ осигурување се да ги 

проширува своите понуди во согласност со барањата и развојот на пазарот. 

Осигурувањето на живот е поврзано со дополнително осигурување од незгода како 

најзначаен производ прилагоден на потребите на корисниците. Безбедното осигурување 

за сите беше основниот мотив на основачот за основање на Друштвото, а и понатаму 

останува водечка идеја на сите вработени - до ден денес. Финансиската стабилност на 

GRAWE концернот се отсликува преку сопствениот капитал, кој е далеку над 

пазарниот просек, како и конзервативниот пристап и политиката на 

вложување. Средствата кои клиентите ги доверуваат на компанијата најчесто се 

вложуваат во обврзници, државни записи и депозити во банки. Ако се стават во однос 

капиталот и обврските, ГРАВЕ е едно од најпостојаните друштва за осигурување. И 

покрај тоа што е дозволено да се применува поедноставна проценка на активата на 

Друштвото, GRAWE концернот и понатаму согласно својот конзервативен начин на 

проценка на активата истата ја проценува по строгиот принцип на пониска 

вредност.GRAWE согласно планот, реализира и нови проекти во областа на 

недвижностите и тоа во Хрватска, Босна и Херцеговина, Романија, Бугарија и 

Македонија, што во иднина отвара нови можности за работење и понатамошно 

инвестирање. 

Графикон 2: Организациска структура на ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје 

 
Извор: Официјална страница на граве осигурување 62 

 

 

                                                           
62 Превземено од : http://www.graweskopje.com.mk/mk/organizaciona_struktura.htm 

http://www.graweskopje.com.mk/mk/organizaciona_struktura.htm
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5.1.1. АНАЛИЗА НА КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ - ГРАВЕ УЧЕСТВО      
         НА ПАЗАРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Табела 4: Приказ на структурата на акционерскиот капитал 

Структура на акционерски капитал  
Домашен  Странски 
0,00%    100,00% 
Број на работници              16 

Извор: Осигурителен билтен за 2015 година  

Графикон 3: Приказ на уделот на компанијата Граве во вкупниот пазар на       
                        осигурување 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година  

 

Графикон 4: Приказ на уделот на компанијата Граве на пазар за осигурување на     
                        живот 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година  

Табела 5: Приказ на дадени премии и исплатени штети  

Премија и штети по 
класи  
за 2015 година  

 Премија   Штети    

 Во 000 денари                     Структура                   Во 000 денари              Структура    
 Животно 
осигурување  435.289 100,0% 41.165 100,0% 

  

 Вкупно 
неживотно  - - - - 

  

 Животно 
осигурување  435.289 100,0% 41.165 100,0% 

  

 ВКУПНО  435.289 100,0% 41.165 100,0%   
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година  
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5.2. КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ  

Оваа компанија е прва во Република Македонија со добиена дозвола од Министерство 

за финансии за продажба на полиси за животно осигурување. 

Пазарот за животно осигурување во Република Македонија официјално започнува да се 

развива во 2005 година, и тоа со основањето на првата компанија за осигурување живот 

во земјава преку Кроациа осигурување - живот.  

Севкупниот пакет акции (100%) го поседува Croatia Osiguranje d.d. Zagreb. Во 

изминатиот период од седум години премија на осигурување за животно осигурување 

перманентно расте. Производите што ги нуди оваа компанија се следниве: 

индивидуално осигурување живот, Кроација каско, Кроација премиум, ризико плус 

осигурување, коко-детско осигурување, менаџерско осигурување, колективно 

осигурување. 

Одбор на директори  

 Г-дин Жељко Јукиќ, Претседател на Одбор на Директори  

 Г-дин Роберт Вучковиќ , Неизвршен член на Одбор на Директори  

 Г-дин Матија Јурин, Неизвршен член на Одбор на Директори 

 Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, Извршен член на Одбор на Директори  

 Г-дин Огњен Блажевски, Неизвршен член 

Компанијата бележи перманентен раст на премија на осигурување за животно 

осигурување63: 

1) 2015 година раст на бруто премијата на осигурување од 26% во однос на 2014 
година; 

2) 2014 година раст на бруто премијата на осигурување од 21,60% во однос на 
2013 година; 

3) 2013 година раст на бруто премијата на осигурување од 34.8% во однос на 2012 
година; 

4) 2012 година раст на бруто премијата на осигурување од 16.8% во однос на 2011 
година; 

5) 2011 година раст на бруто премијата на осигурување од 70% во однос на 2010 
година; 

                                                           
63 Официјална страница на компанијата Кроација осигуривање http://cro.mk/Развоен_пат_на_ 
компанијата. aspx 

http://cro.mk/Развоен
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6) 2010 година раст на бруто премијата на осигурување од 120% во однос на 2009 
година; 

7) 2009 година раст на бруто премијата на осигурување од 107% во однос на 2008 
година; 

8) 2008 година раст на бруто премијата на осигурување од 84% во однос на 2007 
година; 

9) 2007 година раст на бруто премијата на осигурување од 47% во однос на 2006 
година. 

Брендот кој го има е добро препознатлив повеќе од 130 години, што претставува 

обврска за постојана инвестиција во квалитетот на производте и услугите, но исто така 

и во квалитетот на работењето. Кроациа Осигурување – Живот направи значителен 

чекор кон официјализирање на високите стандарди за квалитет под кои работи, со што 

стана првата финансиска институција во Република Македонија која се сертифицираше 

под новата верзија на ISO стандардите за квалитет и се стекна со сертификат ISO 

9001:2015 одобрен од Lloyd Registar. Ова претставува уште една значајна придобивка за 

осигурените, од аспект на добивање на прецизна, квалитетна и стандардизирана услуга. 

Како реномирана компанија за осигурување која будно ги следи и континуирано ги 

воведува светските трендови и новитети на финансискиот пазар во 2015 година, 

Кроациа Осигурување – Живот, отпочна стратешка соработка со НЛБ Банка АД Скопје. 

Со цел да одговорат на реалните потреби на своите клиенти, НЛБ Банка и Кроациа 

Осигурување – Живот, отпочнаа стратешка соработка за Банкоосигурување. 

Во период од 11 години Кроациа Осигурување - Живот перманентно бележи раст и 

развој, прераснувајќи во лидер на пазарот за животно осигурување кој секојдневно се 

стреми кон остварување на високо поставените цели и посакуваните резултати. 

Вложувајќи многу труд, знаење и ентузијазам изминативе години континуирано се 

залага за висок квалитет на осигурителни услуги, но и за препознатливост на брендот 

Кроациа Осигурување – Живот на македонскиот пазар. Денес, Кроациа Осигурување – 

Живот е стабилна компанија за осигурување, компанија Лидер на пазарот за животно 

осигурување која сѐ уште се издвојува како единствена ISO сертифицирана компанија 

за осигурување во Република Македонија. 

 

 

 

 

http://cro.mk/ISO_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_1220.aspx
http://cro.mk/ISO_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_1220.aspx
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5.2.1. АНАЛИЗА НА КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ - КРОАЦИЈА    
          ОСИГУРУВАЊЕ УЧЕСТВО НА ПАЗАРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО    
          РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Табела 6: Приказ на структурата на акционерскиот капитал 

Структура на акционерски капитал  
Домашен  Странски 
5,00%  95,00% 
Број на 
работници  

                  44 

Број на подружници  
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година  

 

Графикон 5: Приказ на уделот на компанијата Кроација во вкупниот пазар на      
                        осигурување 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

 

Графикон 6: Приказ на уделот на компанијата Кроација осигурување на     
                        пазар за осигурување на живот 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година  
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Табела 7: Приказ на дадени премии и исплатени штети 

Премија и штети по класи 
за 2015 година 

Премија Штети 

Во 000 денари                   Структура            Во 000 денари Структура 
Животно 
осигурување 484.429 100,0% 76.226 100,0% 
Вкупно 
неживотно - - - - 
Животно 
осигурување 484.429 100,0% 76.226 100,0% 
ВКУПНО 484.429 100,0% 76.226 100,0% 

Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

 

5.3. ВИНЕР ЛАЈФ ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП 

Винер Лајф е компанија за осигурување на животно осигурување основана во 2010 

година од Виена Иншуренс Груп (ВИГ), осигурителна групација со седиште во Виена. 

ВИГ е една од најголемите осигурителни групации во Централна и Источна Европа, 

присутна во 25 земји со 54 компании за осигурување и 186 години традицијата успешно 

работење. Значителната финансиска моќ која ја поседува оваа групација и премијата на 

осигурување во висина од 9,1 милијарди евра за 2014 година, се гарант за доверба на 

повеќе од 20 милиони осигурени.  

Kако дел од моќната осигурителна групација, Винер Лајф ги имплементира строгите и 

прецизни австриски деловни принципи, што станува главно обележје на компанијата и 

сè поголем број на клиенти се решаваат да ги искористат привилегиите на ваквиот 

начин на работење.  

Винер Лајф се стреми кон стабилен, долгорочен и одржлив развој, базиран пред сè на 

принципите на чесност, ориентираност кон клиентите, флексибилност, со креирање на 

постепени, но сигурни резултати кои несомнено гарантираат успех на компанијата, кој 

во исто време значи и успех за нашите клиенти. Винер Лајф нуди осигурителни 

програми изработени да ги задоволат потребите на различните групи на клиенти, 

почнувајќи од малите деца, вработените па сѐ до повозрасна група на граѓани. Покрај 

големиот избор на различни пакети, секој пакет има различна цена што дава можност за 

секој граѓанин кој сака да купи полиса, да може да си ја дозволи. Со квалитетните и 

конкурентски производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска 

сигурност. 
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Со својата експертиза и деловни предиспозиции, Винер Лајф нуди висококвалитетни 

осигурителни услуги од областа на животното осигурување. Главната цел е да се 

понудат локални осигурителни решенија за сите можни ситуации, проследени со 

оптимална услуга за корисниците. Визијата на оваа компанија е да креира конкурентска 

предност на пазарот на осигурување на животно осигурување, обезбедувајќи им на 

своите соработници, партнери и осигурени, квалитетни и безбедни услуги и продукти. 

Како задача си има поставено да го претвори секојдневниот ризик во трајна вредност и 

сигурност.  

Својот успех Винер Лајф го должи на своите вработени кои со својата посветеност кон 

работата, креативност и иновативност развиваат висококвалитетни продукти и услуги, 

одржувајќи блиска соработка со клиентите и деловните партнери. 

Стратешка цел на Винер Лајф е долгорочен и одржлив раст како во премиите така и во 

приходите. За да се постигне оваа цел поставени се две основни цели:  

• Постигнување на лидерската позиција на пазарот;  

• Зголемување на задоволни клиенти и осигурителното портфолио. 

 

5.3.1. АНАЛИЗА НА КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ - ВИНЕР      
          УЧЕСТВО НА ПАЗАРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА      
          МАКЕДОНИЈА 
 

Табела 8: Приказ на структурата на акционерскиот капитал 

Структура на акционерски капитал 
Домашен Странски 
0,00% 100,00% 
Број на работници                         200 
Број на подружници                           66 

Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
Графикон 7: Приказ на уделот на компанијата Граве во вкупниот пазар на       
                        осигурување 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
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Графикон 8: Приказ на уделот на компанијата Кроација осигурување на пазар за      
                        осигурување на живот 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

 

Табела 9: Приказ на дадени премии и исплатени штети 

Премија и штети по класи  
за 2015 година  

 Премија   Штети  

 Во 000 денари                     Структура             Во 000 денари           Структура  
Осигурување од 
незгода  39.907 5,8% 29.775 8,8% 
Осигурување на 
патнички возила 
- каско   61.716   9,1% 46.830 13,8% 
Осигурување на 
имот од пожари 
и други 
непогоди   18.091   2,7% 11.606   3,4% 
 Останати 
осигурувања на 
имот  165.696 24,2% 93.131 27,4% 
 Осиг. од 
одговорност од 
употреба на 
моторни возила  322.001 47,1% 153.389 45,2% 
 Останати класи  76.126 11,1%     4.879    1,4% 
 Вкупно 
неживотно  683.537 100,0%  339.610 100,0% 
 Животно 
осигурување  0 0,0% 0      0,0% 

 ВКУПНО  683.537 100,0%   339.610   100,0% 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
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5.4. УНИКА ЛАЈФ  

Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година 

групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што 

Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На 

собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го 

смени називот во УНИКА АД Скопје. Како основач со 99,95% сопственост на 

капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1.880 

акции и Uniqa International Beteiligugs Verwattungs GMBH Austria, со сопственост на 1 

акција ( 0,05%). Основачкиот капитал се состои од 1.881 обични акции со номинална 

вредност од 1.595 еура. 

Компаниите за осигурување Уника лајф има основа но деловен субјект во Република 

Македонија. Според податоците од Централниот регистар, компаниите за осигурување 

е основана со основна главнина од 3,5 милиони евра, односно со 35.000 обични акции 

по номинална вредност од 100 евра од акција, со основна дејност осигурување живот. 

Сопственик на Уника лајф-Скопје е Сигал Уника груп Австрија-Тирана. Според 

податоците од Централниот регистар, Уника лајф врши работи за осигурување живот, 

што подразбираат осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на 

смрт, мешано осигурување, рентно осигурување и осигурување живот со враќање за 

премин, несреќен случај, здравствено осигурување и осигурување брак или раѓање. На 

31 декември 2015 Друштвото има 119 вработени (2014:109 вработени). Друштвото 

врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на 

договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, 

намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. 

Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во 

согласност со Законот за Супервизија во осигурувањето преку следните класи на 

осигурување:  

• Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)  

• Здравствено осигурување (класа 2)  

• Осигурување на моторни возила (класа 3) 

 • Осигурување на шински возила ( класа 4)  

• Осигурување на воздухопловни средства (класа 5) 

 • Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7)  
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• Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни 
осигурување (класа 9)  

• Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10) 

 • Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11) 

 • Општо осигурување од одговорност (класа 13) 

 • Осигурување на туристичка помош (класа 18) 

Членови на Одбор на Директори се прикажани во продолжение64: 

 Саимир Дхамо, Претседател на УО 

 Босилна димитрова, член на УО 

 Билјана Стојанов, член на УО  

Членовите на Надзорниот Одбор се прикажани во продолжение:  

 Авни Понари, Претседател на надзорен одбор  

 Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор  

 Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор 

 Гералд Мулер, Член на надзорен одбор 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
64 Извор: Последен финансиски извештај за 2015 година http://www.uniqa.mk/repository/media_cnt/ 
UNIQAMacedonia/Finansiski~20izvestaj~20UNIQA~20ad~202015_hcm0097423.pdf 

http://www.uniqa.mk/repository/media_cnt/
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5.4.1. АНАЛИЗА НА КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ - УНИКА      
          УЧЕСТВО НА ПАЗАРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА     
          МАКЕДОНИЈА 

Табела 10: Приказ на структурата на акционерскиот капитал 

Структура на акционерски капитал 
Домашен Странски 
0,00%          100,00% 
Број на работници   119 
Број на подружници      41 

Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
 

Графикон 9: Приказ на уделот на компанијата Граве во вкупниот пазар на     
                        осигурување 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

 
Графикон 10: Приказ на уделот на компанијата Кроација осигурување на пазар за     
                          осигурување на живот 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
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Табела 11: Приказ на дадени премии и исплатени штети 

Премија и штети по класи  
за 2015 година  

 Премија   Штети  

 Во 000 денари                    Структура   Во 000 денари        Структура  
 Осигурување од 
незгода  38.120    5,6% 20.895   7,2% 
 Осигурување на 
патнички возила 
- каско  37.080    5,5% 20.177    7,0% 
 Осигурување на 
имот од пожари 
и други 
непогоди  22.727   3,3% 36.699   12,7% 
 Останати 
осигурувања на 
имот  106.126  15,6% 15.697     5,4% 
 Осиг. од 
одговорност од 
употреба на 
моторни возила  439.438  64,6% 182.585   63,1% 
 Останати класи  36.888     5,4% 13.319     4,6% 
 Вкупно 
неживотно  680.379 100,0% 289.372 100,0% 
 Животно 
осигурување  0      0,0% 0     0,0% 
 ВКУПНО  680.379   100,0% 289.372 100,0% 

Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
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6. НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

 
Националното биро за осигурување е основано во Скопје со Договор кој бил склучен во 

1993 година, од страна на друштвата за осигурување во Република Македонија, А.Д. за 

осигурување и реосигурување „Македонија“ (сегашно „Осигурување Македонија а.д. 

Скопје - Виена Иншуренс Груп“) и А. Д. за осигурување „ВАРДАР“ (сегашно 

„ТРИГЛАВ“)65. 

Конкретно Националното биро за осигурување беше примено во Советот на Бироата со 

седиште во Лондон во мај 1994 година со што стана полноправна членка на Советот на 

Бироата и се стекна со право да издава македонски меѓународно признати зелени карти. 

На тој начин Националното биро за осигурување стана составен дел на единствениот 

европски Систем за зелена карта. 

Може да се каже дека Националното биро за осигурување е непрофитна организација. 

Со тоа според Законот за задолжително осигурување на Република Македонија, 

Националното биро за осигурување ги врши работите предвидени со меѓународните 

спогодби за осигурување на сопствениците и корисниците на моторни возила од 

одговорност во сообраќајот и на тој начин ги претставува друштвата за осигурување од 

Република Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување. 

Во Националното биро за осигурување членуваат единаесет друштва за осигурување 

истите тие се овластени од страна на Бирото да издаваат зелени карти. 

Органи на Управување на Националното биро за осигурување се Директор на Бирото, 

Управен одбор и Собрание на Бирото. 

Претседател на Управниот одбор на НБО од 25.02.2015 година е г-дин Саимир Дамо кој 

од 2004 година до денес е генерален директор на Осигурување Уника. Потекнува од 

Албанија (роден во 1963 година) каде студирал на Универзитетот во Тирана а по 

завршувањето на студиите својата кариера ја гради во компаниите за осигурување 

Инсиг и Сигал од Албанија. Член на Управниот одбор на НБО е од 2004 година. Г-дин 

                                                           
65 Извор: Националното биро за осигурување http://www.nibm.com.mk/ 
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Саимир Дамо е полиглот бидејќи зборува англиски, италијански, француски и 

македонски јазик. 

Заменик - претседател на Управниот одбор на НБО од 25.02.2015 година е г-дин Гоце 

Вангеловски АДО Кроација осигурување неживот66. 

 

6.1. ДОЛЖНОСТИ НА НАЦИОНАЛНОТО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  

Националното биро за осигурување, согласно член 52 од Законот за задолжително 

осигурување во сообраќајот ги врши следните работи: 

I. Врши работи согласно со меѓународните спогодби за осигурување од 

одговорност на сопствениците и корисниците на моторни возила (зелена карта) и ги 

претставува друштвата за осигурување пред меѓународните организации и друштвата 

за осигурување; 

II. Издава и печати меѓународни зелени карти за потребите на членките; 

III. Ја определува висината на дополнителната премија за издавање на 

меѓународни зелени карти; 

IV. Донесува осигурителни статистички стандарди; 

V. Врши работи кои се од заеднички интереси на друштвата или Статутот на 

Бирото, како и други работи за кои е овластено од нејзините членки; 

VI. Води регистар на осигурителни брокери и осигурителни брокерски друштва; 

VII. Донесува кодекс на однесување на друштвата за осигурување; 

VIII. Соработува со други органи за прашања од областа на осигурувањето и 

IX. Врши и други работи согласно со овој закон 

Националното биро за осигурување, согласно член 58 од Законот за задолжително 

осигурување во сообракајот формира Гарантен фонд, кој служи за исплата на штети67. 

 

 

 

                                                           
66 Списание за теорија и пракса во осигурањето, бр.4, ISSN 1857-9671, 15.9.2015 г. 
67 Извор: Националното биро за осигурување http://www.nibm.com.mk/ 
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7. АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 

Агенцијата за супервизија на осигурување се основа како самостојно и независно 

регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон. Агенцијата за супервизија 

на осигурување во рамките на своите надлежности и овластувања се грижи за законито 

и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на 

сопствениците и корисниците на осигурување. Агенцијата стекнува својство на правно 

лице со упис во регистарот на други правни лица што се води во Централниот регистар 

на Република Македонија. Седиштето на Агенцијата е во Скопје и таа за својата работа 

одговара пред Собранието на Република Македонија. Агенцијата ги има следните 

надлежности: 

I. спроведува супервизија на друштвата за осигурување, осигурителните 

брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурителните 

брокери, застапниците во осигурувањето и Националното биро за осигурување; 

II. издава и одзема дозволи, согласности и лиценци врз основа на овој закон и 

другите закони во нејзина надлежност;  

III. изрекува мерки на супервизија согласно закон; 

IV. донесува подзаконски акти од областа на осигурувањето;  

V. дава предлози за донесување закони од областа на осигурувањето до 

Министерството за финансии; 

VI. членува во органите на Меѓународната асоцијација на осигурителни 

супервизори и во органите на Европскиот совет на осигурителни супервизори и 

супервизорски органи на доброволното пензиско осигурување;  

VII. соработува со други надлежни супервизорски институции на финансискиот 

пазар во Република Македонија;  

VIII. го поттикнува развојот на осигурувањето во Република Македонија;  

IX. ја развива свеста на јавноста за улогата на осигурувањето и улогата на 

супервизијата на осигурувањето;  

X. врши надзор над примената на мерките и дејствата за спречување на перење 

пари и финансирање на тероризам согласно со Законот за спречување на перење пари и 

други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам и  
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XI. врши други работи согласно закон. Агенцијата за супервизија на осигурување 

донесува и подзаконски акти кои се објавуваат во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

Целта на супервизијата на осигурувањето и реосигурувањето е да се зајакне 

стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на пазарот на осигурување со цел да се 

заштитат интересите на договорните странки од договорот за осигурување и на тие за 

кои произлегува одреден интерес од таквиот договор. За да ја исполнат оваа цел, 

супервизорските власти подготвуваат супервизорски методи, кои претпоставуваат дека 

постои регулаторна и институционална подготвеност и волја да се спроведуваат.  

 

7.1. ТЕРЕНСКИ СУПЕРВИЗИИ  

Теренските супервизии, било да се спроведуваат од страна на супервизорските власти 

или од лица овластени од нив, се од суштинско значење за целокупниот супервизорски 

процес, и се тесно поврзани со постојаното следење на работењето на субјектите на 

супервизија. Од една страна, со нив се обезбедуваат информации со кои се дополнуваат 

анализите кои се прават врз основа на финансиските и статистичките информации кои 

ги доставуваат друштвата за осигурување или реосигурување. Од друга страна, на 

теренските супервизии им е потребна поддршката која ја добиваат од пазарот преку 

прибирање на информации и податоци и статистичките извештаи кои произлегуваат од 

анализите на годишните сметки, извештаите и другите дополнителни информации и 

извештаи од работењето на субјектите на супервизија. Со спроведување на теренски 

супервизии може да се верификуваат или да се обезбедат веродостојни податоци и 

информации со цел да се процени тековната или идната солвентност на друштвото за 

осигурување, мерејќи го неговиот развој и причините за тоа. По пат на спроведување на 

теренски супервизии супервизорот може да се стекне со информации и податоци и да 

открие проблеми кои не би можеле да се откријат или да се добијат преку постојаното 

следење. Така:  

a) во случаи кога друштвата за осигурување имаат проблеми на страната на 

управувањето со активата (средствата); неправилности во управувањето со 

сметководствено-информатичкиот систем; доследната примена на техничките основи 

на осигурувањето (тарифи и услови за осигурување, пресметка на премиската стапка на 

основа на примена на актуарски методи, кај осигурувањето на живот - примена на 
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утврдени таблици на смртност итн.); проблеми во управувањето (раководењето); 

теренската супервизија му овозможува на супервизорот да ги идентификува 

неправилностите и незаконитостите кои друштвото намерно ги игнорира или пак 

прикрива. 

б) теренската супервизија им овозможува на супервизорите да остварат 

непосреден личен контакт со директорите, што е многу корисно да се направи 

соодветна анализа на нивната соодветност од аспект на исполнувањето на 

критериумите за управување со вршење на работи на осигурување и реосигурување 

(fitness and properness). Членовите на органот на управување на друштвото за 

осигурување треба да поседуваат способност, волја и доследност да воспостават и 

одржуваат систем на политики и постапки на спроведување на осигурувањето во 

смисла на доследна примена на пресметаните и утврдени технички основи на 

осигурувањето.  

в) теренската супервизија им овозможува на супервизорите да ги оценуваат 

политиките на управување и внатрешните контроли и ревизии во друштвата за 

осигурување; 

г) при теренската супервизија може непосредно да се влијае на субјектите да се 

откажат од вршењето на одредени активности кои се спротивни на законот и правилата 

на осигурителната индустрија;  

д) теренската супервизија им овозможува на супервизорите да прават анализи за 

влијанието на одредена регулатива и, генерално, да прибираат информации потребни за 

поставување на критериуми на ниво на осигурителната индустрија.  

Теренските супервизии се од голема помош за справување со проблемите во 

друштвата. На пример, супервизорите: 

A. може да имаат влијание да ги убедат (може да ги задолжи) раководните 

структури во друштвата да преземат мерки со кои ќе ги одбегнат тековните или идните 

проблеми по пат на дијалог во текот на спроведувањето на теренската супервизија, што 

би можело да биде поефикасно отколку да се изработува и носи регулатива;  

B. може да ја употребат теренската супервизија како начин да се пренесат 

информации на менаџментот на друштвото во врска со нова регулатива за која е 

потребно објаснување со цел да се спречи нејзино погрешно толкување и примена. 
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7.2. ОРГАНИЗАЦИОНАТА СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА      
       СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Орган на управување на Агенцијата е Советот на Експерти составен од претседател и 

четири члена. Активностите на Агенцијата се извршуваат во рамките на следните 

сектори: 

− Сектор за регулатива и лиценцирање 

− Одделение за регулатива 

− Одделение за лиценцирање 

− Сектор за супервизија 

− Одделение за теренска супервизија 

− Одделение за вонтеренска супервизија 

− Одделение за актуарски работи и статистика 

− Одделение за истражување и развој 

− Сектор за општи и административни работи 

− Одделение за правни и административни работи 

− Одделение за финансиско сметководствени работи 

− Одделение за информатика 

− Самостојно одделение за внатрешна ревизија 
 

Самостојно одделение за работи непосредно поврзани со Советот на експерти и 

претседателот на Советот на експерти (Кабинет на Советот на експерти) Секторот за 

регулатива и лиценцирање ги врши работите кои што се однесуваат на: следење на 

регионалната и меѓународната регулатива во областа на осигурувањето и подготовка на 

иницијативи за изменување и дополнување на законска регулатива во областа на 

осигурувањето во Република Македонија; подготвување на подзаконски акти од 

областа на осигурувањето, подготвување акти (одлуки, решенија, дозволи, лиценци, 

согласности и сл.) со кои се одобруваат/одбиваат барања на физички и правни лица за 

извршување на работи во областа на осигурувањето; изготвување извештаи и анализи 

за својот делокруг на работа и извршување други работи кои се определени од страна 

на Советот на експерти и претседателот на Советот на експерти.  

Секторот за супервизија ги врши работите кои што се однесуваат на вршење на 

теренска и вонтеренска супервизија на работењето на друштвата за осигурување кои 

вршат работи на осигурување во рамките на некоја или сите класи на осигурување во 

групата на неживотно осигурување или осигурување на живот, друштвата за 
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застапување во осигурувањето, осигурително брокерските друштва, осигурителните 

брокери, застапниците во осигурувањето, актуарите и Националното биро за 

осигурување.  

Предлага мерки на супервизија согласно Законот и подзаконските акти; го контролира 

работењето на актуарите; изготвува записници, извештаи и анализи за спроведените 

теренски и вонтеренски супервизии; изготвува актуарски анализи и мислења врз основа 

на спроведена супервизија; врши анализи на пазарот на осигурување во функција на 

негов развој и извршува други работи кои се определени од страна на Советот на 

експерти и претседателот на Советот на експерти.  

Секторот за општи и административни работи ги врши работите коишто се однесуваат 

на: изготвување на општи акти за статусот на Агенцијата и статусот на вработените во 

Агенцијата; потребата од обезбедување на средства за работа и нивна дистрибуција; 

водење на финансиско  сметководствените работи на Агенцијата и воспоставување и 

одржување на информатички систем во Агенцијата.  

Самостојното одделение за внатрешна ревизија ги врши работите коишто се однесуваат 

на: планирање, организирање и спроведување на ревизии согласно законските прописи, 

меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и воспоставените ревизорски 

политики на работата на Агенцијата; изготвување програма за секоја одделна ревизија; 

составување соодветна документацијата и изготвување информации од извршените 

ревизии, кои ги доставува до Советот на експерти; иницирање измени на општата 

регулатива за работа на Агенцијата и извршување други работи од областа на 

ревизијата, а кои се во надлежност на одделението и Агенцијата.  

Самостојното одделение за работи непосредно поврзани со Советот на експерти и 

претседателот на Советот на експерти врши работи коишто се непосредно поврзани со 

работењето на Советот на експерти и претседателот на Советот на експерти; 

протоколарни работи; изготвување на соопштенија и информации за нивните 

активности; меѓународна соработка со надлежни супервизорски институции во земјава 

и странство; организирање на средби и комуникација со средствата за јавно 

информирање; остварување на комуникација со други органи и организации; 

разгледување и предлагање на мерки по иницијативи; подготвувањето на седниците на 

Советот на експерти; следење на извршувањето на актите донесени од страна на 

Советот на експерти и претседателот на Советот на експерти 
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7.2.1. ОРГАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Орган на Агенцијата за супервизија на осигурување е Советот на експерти. Советот на 

експерти на Агенцијата е составен од пет члена од кои еден е претседател. 

Претседателот на Советот на експерти раководи со Агенцијата и ја застапува во 

односите со трети лица. Претседателот и четирите членови на Советот на експерти на 

Агенцијата ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог 

на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години, со можност за 

реизбор. По исклучок може во првиот мандат на конституирање на Советот на експерти 

претседателот и еден член да се именуваат на пет години, два члена да се именуваат на 

четири години, а еден член да се именува на три години. Кој од членовите ќе биде 

именуван на пет, четири или три години одлучува Собранието на Република 

Македонија врз основа на предлогот од Владата на Република Македонија. Членовите 

на Советот на експерти можат да бидат разрешени од страна на Собранието на 

Република Македонија и пред истекот на мандатот, само во случај на исполнување на 

најмалку еден од условите предвидени за избор на член на Советот на експерти. 

Агенција за супрвизија на осигурување 46 Кога некој член на Советот на експерти ќе 

престане да ја врши должноста пред истекот на мандатот, на негово место се именува 

друго лице со мандат до истекот на мандатот на членот на кој му престанува вршењето 

на должноста. Претседателот и најмалку двајца членови на Советот, кои врз основа на 

предлогот на Владата на Република Македонија ги определува Собранието на 

Република Македонија, се професионално ангажирани во Агенцијата со полно работно 

време и не можат да имаат друга функција и да бидат вработени на друго работно 

место или да добиваат друг надомест освен плата и други додатоци на плата согласно 

Законот за работни односи и колективниот договор, како и надоместоци од повремени 

едукативни и авторски хонорари. 

 

7.2.2. НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ  

Во следниот дел од текстот ќе ги прикажеме надлежностите на советот на експерти на 

Агенцијата: 

 1) донесува подзаконски акти согласно со Законот за супервизија на осигурување 
и други закони; 

 2) одлучува за издавање или одземање дозволи, давање или повлекување 
согласности, отстранување на незаконитости од спроведени супервизии и други 
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поединечни прашања за кои, согласно законот, одлуките ги донесува Агенцијата, освен 
ако не е поинаку пропишано со Законот за супервизија на осигурување;  

3) изрекува мерки кон друштвата за осигурување, осигурително брокерските 
друштва, друштвата за застапување во осигурување и други правни и физички лица врз 
кои, согласно со закон, супервизија спроведува Агенцијата;  

4) презема други мерки за спроведување на Законот за супервизија на 
осигурување и другите прописи кои се во нејзина надлежност;  

5) донесува Статут на Агенцијата;  

6) донесува финансиски извештаи и финансиски план на Агенцијата; 

 7) донесува тарифник;  

8) донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и годишни 
извештаи за работењето на Агенцијата;  

9) донесува годишни планови за работа на Агенцијата и  

10) врши други работи утврдени со закон и статут68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 http://www.aso.mk/dokumenti/Ispiti/Priracnik%20za%20zastapnicii%20vo%20osiguruvanjeto.pdf 
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8. ПРЕДЛОЗИ И МЕРКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА ВО     
    ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР  

Осигурителниот сектор не само што придонесува за економски раст преку издавање на 

полиси за осигурување со кои им обезбедуваат одредена сигурност преку исплата на 

потенцијалните штети на корисниците на полисите, туку исто така преку 

комплементарноста со банкарскиот сектор и нивната се поголема инвестициона 

функција, придонесува за развојот на економијата во една земја. За важноста која ја има 

осигурувањето за економскиот раст е дискутирано на првата конференција на UNCTAD 

во 1964 година на која е констатирано дека „развиен национален пазар за осигурување 

и реосигурување е суштинска карактеристика за економски раст“. Осигурувањето не 

само што ги олеснува економските трансакции, со 3 преземање на ризици и штети, туку 

исто така, го промовира и финансиското посредување Ward and Zurbruegg (2000). 

Поконкретно, поттикнувањето на економскиот раст го обезбедува преку мобилизирање 

на заштеди, олеснување на трговијата, поефикасно управување со ризиците, ефикасна 

алокација на капиталот, а исто така може да биде замена или дополнување на 

владините социјални програми Skipper (2001). Покрај тоа, емпириските докази од 

развиените економии покажуваат дека компаниите за осигурување се меѓу најголемите 

работодавци, инвеститори и даночни обврзници во САД (Insurance Information Institute, 

2009; Association of British Insurers, 2009; Comité Européen des Assurances, 2009). 

Skipper, (1997) дополнително ја нагласува важноста на осигурувањето и тврди дека тоа 

не е само карактеристика, туку неопходност за економски раст. И покрај претходното 

кажаното, сепак во економската литература постои недостиг од истражувања што 

придонесува до тоа односот помеѓу осигурувањето и економскиот раст да не е многу 

разбирлив. Имено, за разлика од банките, чии придонес кон економскиот раст како 

теоретски така и емпириски е доста опфатен, истражувањата за влијанието на 

осигурувањето врз економскиот раст е мошне ретка тема во економската литература. 

Со оглед на бројните непосредни и посредни функции на компаниите за осигурување 

во финансискиот систем неопходно e да се изврши анализа за нивниот придонес кон 

економскиот раст. Во литературата голем број на автори (Rejda, 2005; Skipper and 

Kwon, 2007; Dorfman, 2008 и др.) ги потенцираат следниве предности на осигурувањето 

врз економскиот раст: 

 1) Подобрување на финансиската стабилност на луѓето и компаниите преку 
трансфер на ризикот; 
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 2) Овозможува зголемување на социјалната заштита со што се намалува 
притисокот врз државата;  

3) Подобрување на финансиската интермедијација, зголемување на ликвидноста и 
мобилизација на заштедите; 

 4) Овозможува подобра алокација на капитал преку диверзификација на 
ризиците. 

Осигурителната индустрија има голем потенцијал за развој, на што укажуваат: износот 

на бруто премијата на осигурување по глава на жител во регионот; како и учеството на 

осигурителниот бизнис во бруто домашниот производ. Од овие податоци очигледно е 

дека свеста за осигурување кај населението во Република Македонија е на пониско 

ниво, отколку во земјите од регионот, а особено во споредба со европските земји. Во 

земјата осигурувањето на имот сѐ уште се смета за трошок, наместо инвестиција во 

сигурна и безбедна иднина. Поради тоа, компаниите за осигурување треба да ја 

едуцираат јавноста и да го развиваат пазарот, потенцирајќи ги придобивките од 

осигурувањето, но и да им предочат на луѓето дека осигурувањето е потреба, бидејќи 

претставува инвестиција во сопствената иднина. Во голема мера, кај нас, се уште е 

поважно да се осигури автомобилот, отколку домот, но секако и тука постои позитивен 

тренд, што укажува на фактот дека полека се менува перцепцијата за важноста на 

осигурувањето. Пазарот на животно осигурување расте со двоцифрени стапки, меѓутоа 

засега само 1% од Македонците имаат ваква полиса. Учеството на премијата по глава 

на жител, пак, изнесува само 5 евра. Според тоа, се покажува дека потенцијалот за 

развој на овој сегмент од осигурувањето во земјава е огромен. 

Очекувањата за зголемување на ефикасноста во осигурителниот сектор се дека во 

следниот период граѓаните сѐ повеќе ќе се интересираат за животното осигурување и, 

според тоа, се смета дека премијата ќе се зголемува уште повеќе. Имено, најчеста 

причина (изговор) за не поседувањето на ваква полиса кај населението во Република 

Македонија е лошата финансиска состојба, т.е. немањето можност за вакво штедење. 

Вистинската причина, всушност, е немањето чувство дека треба навреме да се преземат 

сериозни мерки за индивидуална финансиска заштита, по завршувањето на периодот на 

осигурувањето што, најчесто, се поклопува со времето на пензионирање или кога во 

семејството (коешто има осигурително покритие) ќе се случи настан што секогаш е 

непосакуван (смрт, тешка болест по која човекот е работонеспособен или несреќа што 

предизвикала инвалидитет и повторно делумна или целосна работонеспособност). 

Имајќи ја предвид лошата финансиска состојба во којашто се наоѓа Државниот 
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пензиски фонд, што се заснова врз принципот на меѓугенерациска солидарност и е 

неодржлив на долг рок, т.е. не обезбедува гаранција за благосостојба и финансиска 

сигурност на идните пензионери, потребно е да се анимира населението за 

неопходноста од поседување полиси за животно осигурување што ќе му обезбедат, 

покрај осигурување од договорените ризици, и можност за финансиска сигурност во 

пензионерските денови. Крајно време е поединците да започнат да се грижат сами за 

својата иднина, да заборават дека државата им „должи“ финансиска сигурност во 

нивната старост и да започнат долгорочно и наменско штедење уште денес за 

пристојно и достоинствено да живеат во својата трета животна возраст. За да се 

зголеми бројот на поединци кои ќе поседуваат полиси за животно осигурување е 

потребно: поагресивно рекламирање и пропаганда; даночни олеснувања при вложување 

во полиси за животно осигурување; поагресивно медиумско информирање и едуцирање 

на населението за неопходноста од поседувањето полиси за животно осигурување; 

иновирање на постојните осигурителни производи, т.е. тарифи; антиципирање на 

потребата на клиентите и нудење нови осигурителни производи; поголема застапеност 

на животното осигурување во студиските програми на високото образование, што ќе 

овозможи младата популација навреме да биде информирана за нивното значење и 

корисностите што тие ги овозможуваат; организирање дебатни емисии во медиумите за 

значењето на полисите за живот за секој поединец, со што би се мотивирало 

населението да презема навремени мерки за обезбедување финансиска сигурност. Овој 

потенцијал го препознаа и многу познати брендови од осигурителниот сектор, така што 

во последно време инвестираа во Република Македонија и на тој начин се зголеми 

конкуренцијата. Македонскиот пазар има потенцијал за развој, според презентираните 

податоци дека во Република Македонија, по глава на жител, осигурувањето изнесува 55 

евра, а во земјите од регионот (на пример, Србија) изнесува 72 евра, додека во земјите 

од ЈИЕ меѓу 200 и 500 евра. Кога станува збор за осигурувањето во Република 

Македонија, исто така, многу е важно за зголемувањето на развојот на осигурувањето 

да се земат предвид и следниве прашања: - кои видови осигурување се најдоминантни, 

т.е. дали станува збор за некој вид општо осигурување или, пак, за животно 

осигурување; - преку која институција се врши осигурувањето; - како влијаат државата 

и државните органи врз институциите/компаниите што се занимаваат со осигурување; - 

каква е внатрешната организација на институциите за осигурување и како е поставена 

територијалната организација на националната економија?...итн. 89  
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 Во процесите на глобализација и стандардизација на меѓународните финансиски и 

банкарски текови, особено во комерцијалното банкарство треба да се препознаат 

предизвиците што упатуваат на потребите за модернизација и развој на осигурителниот 

сектор во Република Македонија, пришто неопходно е да се пристапи кон: - 

институционално уредување на големината на постојните и новите осигурителни 

друштва за осигурување, споредбено со просечната големина на друштвата за 

осигурување во развиените пазарни економии; - создавање услови за пазарно работење 

на друштвата за осигурување преку почитување на профитниот пристап во работењето 

и потребата од натамошното развивање на осигурувањето и реосигурувањето во 

Република Македонија - создавање услови за развој на осигурувањето, како важен 

сегмент на економскиот систем и макроекономската политика; - проучување на 

потребата за начинот и облиците на едуцирање на населението за прифаќање на 

осигурувањето и придобивките што тоа ги обезбедува; усогласување на работењето 

меѓу друштвата за осигурување во Република Македонија, главно, преку 

имплементирање и почитување на меѓународните и европските стандарди во 

осигурувањето и воопшто стандардите во сметководството, ревизијата и банкарството. 
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IV ГЛАВА 

ЕМПИРИСКИ ИСТРАЖУВАЊА 
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1. МЕТОДОЛИОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

1.1. ФОРМУЛИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Проблемот на истражување во овој магистерски труд е дефинирање, обработка и 

целосно објаснување на поимите за осигурување како и видовите на осигурување со 

сите свои поделби и важности. Посебен акцент е ставен на животното осигурување во 

Република Македонија, низ претставување на производите на животното осигурување 

кои компаниите ги нудат во својата понуда. 

Целта на истражувањето во овој труд е научна дескрипција на важноста на продажба 

на животното осигурување, како за осигурениот така и за компаниите за осигурување и 

за самата држава и важноста на застапеноста на животното осигурување. 

 

1.2. ПРАШАЊА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО И ХИПОТЕЗИ  

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 дејствија, 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.  

Хипотезите се основни мисловни претпоставки за предметот на истражување во 

целина, неговите елементи, својства, односи и врски, ситуација, димензија за 

суштината, содржината, обликот и формата. 

Постојат: општи, посебни и поединечни хипотези. 

Општа хипотеза од која се поаѓа во овој магистерски труд е: 

● Преку степен на развиеност на животното осигурување одреден е и степенот на 

развиеноста на економијата и животниот стандард на земјата. 

Посебни хипотези: 

● Неизвесноста од која може да се осигура, го прави договорот специфичен и   
многу значаен; 

● Осигурувањето на животот има големо значење во обезбедувањето на 
финансиската сигурност на поединецот и членовите на неговото семејство; 

● Вложувањето во животнот осигурување е еден од најсигурните облици на 
штедење. 
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1.3. ИСТРАЖУВАЧКИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ  

Во овој магистерски труд се користат различни методи сѐ со цел да се задоволат 

основните методолошки барања: објективност, сигурност, општост и систематичност. 

Основните методи се составен дел на секое логико мислење и се основа на сите методу 

на научното осознавање и истражување. 

Во основни методи спаѓаат: анализа, синтеза, апстракција и конкретизација, 

специјализација и генерализација, индукција и дедукција. 

 

1.4. ЕТИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

При прибирање и обработка на податоците, како и при 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. 

 

1.5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Овој магистерски труд ни овозможува стекнување на знаења за животното осигурување 

како еден од најзначајните облици на осигурување кој има тенденција на постојан и 

континуиран развој. 
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2. АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА      
    МАКЕДОНИЈА ВО 2014, 2015 И 2016 ГОДИНА 
На пазарот за осигурување во Република Македонија, во 2015 година, активно работеа 

15 друштва за осигурување, од коишто 11 друштва вршеа работи на неживотно 

осигурување, а 4 на осигурување на живот. Во 2015 година на пазарот за осигурување 

во Република Македонија беше остварена бруто полисирана премија (БПП) во вкупен 

износ од 7,19 милијарди денари и беше забележан раст од 2,56%, во однос на БПП 

остварена во 2013 година. Кај неживотното осигурување беше остварена БПП во износ 

од 6,47 милијарди денари, што претставува 89,86% од вкупната БПП на осигурителниот 

сектор, пришто беше забележан раст од 0,76%, во однос на 2014 година. Кај 

осигурувањето на живот беше остварена БПП во износ од 729 милиони во 2014 

година, што претставува раст од 21,96%, во однос на минатата година69.  

На крајот од 2014 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување изнесуваше 

4,141 милион денари. Маргината на солвентност, како главен индикатор за проценка на 

стабилноста на осигурителниот сектор, изнесува 1,03 милијарди денари (кај 

неживотното осигурување 986,1 милион, а кај осигурувањето на живот 44,8 милиони 

денари). 

Графикон 11: Удел во вкупниот пазар по години во % 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

Во 2015 година мал пад во уделот на пазарот на осигурување бележи Винер. 

Забележителен пораст во вкупниот удел на пазарот бележат Еуролинк и Триглав од 

компаниите што се занимаваат со неживотно осигурување, Кроација од компаниите 

што работат со осигурување на живот. 

                                                           
69 Годишен извештај за состојбата и движењата на пазарот на осигурување во Република Македонија во 
2014 година, www.aso.mk 
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Вкупниот број на издадени полиси во 2015 година изнесува 1.199.870 од кои 1.191.187 
се полиси за неживотно осигурување, а останатите 8.683 се полиси за осигурување на 
живот. Бројот на издадени полиси за неживотното осигурување во 2015 година имаат 
пораст од 64.862, односно зголемување од 5,76%, споредено со 2014 година, додека 
полисите за животното осигурување во 2015 година имаат пад од 135 полиси, односно 
пад од 1,53%, споредено со 2014 година. Број на полиси по класи 2014 и 2015 година. 

Графикон 12 Број на полиси по години 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

Осигурувањето на живот бележи раст во вкупно премијата на осигурување споредено 
со 2014 година од 212.663.000 денари, односно раст од 23,94%. Како одраз на ова 
зголемување, зголемен е и уделот во вкупно премијата на осигурување од 1,7% и 
учествува во вкупно премијата на осигурување со 13,30%. 

Графикон 13: Број на полиси по години 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 

Графикон 14: Осигурување на живот во 000 денари по години 

 
Извор: Осигурителен билтен за 2015 година 
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3. ПРЕГЛЕД НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ОД КОМПАНИИТЕ КОИ НУДАТ     
    ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛКА МАКЕДОНИЈА  

3.1. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ВО 2014 ГОДИНА 

Друштвата за осигурување на 31.12.2014 година располагаат со средства во износ од 

16,42 милијарди денари, со што остваруваат пораст од 18,25% во однос на минатата 

година (2013: 13,88 милијарди денари). Вкупниот пресметан капитал на друштвата за 

осигурување забележува пораст од 11,19% во однос на 2013 година, односно на крајот 

на 2014 година изнесува 5,18 милијарди денари. Маргината на солвентност, пак, како 

главен индикатор за процена на стабилноста на осигурителниот сектор, изнесува 1,15 

милијарди денари, со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,5 пати над нивото на 

маргината на солвентност.  

Табела 12: Приказ на податоци за склучени договори во 2014 година во компаниите      
                   кои нудат животно осигурување 

Ред.  
бр. 

Класа на 
осигурување 

живот Вкупно 

Македонија Кроација Граве Винер Уника 
1 Живот 2,119 384,706 371,554 83,209 46,741 888,329 
% по друштво за 
животно 
осигурување  

0.24% 43.31% 41.83% 9.37% 5.26% 100% 

 

Неживот 6,741,094 88.36% 
Живот 888,329 11.64% 
Вкупно 7,629,423 100.00% 

Извор: Национално биро за осигурување, Извештај за последен квардал - 2014 год.70  
Кај неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 6,74 милијарди денари (2013: 

6,46 милијарди денари), односно пораст од 4,31% во однос на истиот период од 

минатата година.  

Кај осигурувањето на живот e остварена БПП во износ од 888 милиони денари (2013: 

729 милиони денари), што претставува зголемување од 21,78% во однос на минатата 

година.  

Во текот на 2014 година, осигурителниот сектор оствари добивка по оданочување во 

износ од 342 милиони денари. Притоа, во делот на неживотно осигурување беше 

прикажана добивка од 340 милиони денари, додека, пак, кај осигурувањето на живот е 

прикажана добивка во износ од 2 милиони денари. 

                                                           
70 http://www.nibm.com.mk/NBO.nsf/ZaClenki_Izveshtai.xsp 
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Во групата на осигурување на живот доминантно учество имаат две друштва за 

осигурување, Кроација живот со 43,31% (2013: 43,38%) и Граве со 41,83% (2013: 

43,02%). Малото пазарно учество на Винер живот и Уника живот се должи на нивното 

релативно кратко присуство на пазарот од 2011 година. Македонија живот, пак, не 

склучува нови договори за осигурување на живот од 2004 година  

Графикон 15: Пазарна концентрација според бруто премијата на осигурување во     
                          2014 година, во групата на осигурување на живот 

 
Извор: Агенцијата за супервизија на осигурување71 

Кај друштвата што работат осигурување на живот, вложувањата на средствата од 

техничките резерви и математичката резерва изнесуваа 2,13 милијарди денари и имаа 

покриеност на нето техничките резерви од 101,49%, (2013: 101,98%)  

 

Графикон 16: Средства што ги покриваат техничките резерви кај друштвата за     
                          осигурување на живот (милиони денари) 

 
Извор: Агенцијата за супервизија на осигурување72 

 

 

                                                           
71 http://www.aso.mk/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&id=0&Itemid=96&lang=mk 
72 Извор: исто 
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3.2. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ВО 2015 ГОДИНА 

Друштвата за осигурување на 31.12.2015 година располагаат со средства во износ од 

17,56 милијарди денари, со што остваруваат пораст од 7,32% во однос на минатата 

година (2014: 16,42 милијарди денари). Вкупниот пресметан капитал на друштвата за 

осигурување забележува раст од 5,93% во споредба со 2014 година, односно на крајот 

на 2015 година изнесува 5,49 милијарди денари. Маргината на солвентност, пак, како 

главен индикатор за процена на стабилнпста на осигурителниот сектор, изнесува 1,24 

милијарди денари, со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,4 пати над нивото на 

маргината на солвентност. Во текот на 2015 година, осигурителниот сектпр оствари 

добивка по оданочување во износ од 513 милиони денари. Притоа, во делот на 

неживотно осигурување беше прикажана добивка од 469 милиони денари, додека, пак, 

кај псигурувањетона живот е прикажана добивка во износ пд 44 милиони денари. Кај 

неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 7,18 милијарди денари (2014: 6,74 

милијарди денари), односно раст од 6,47% во споредба со 2014 година. Во делпот на 

осигурување на живот e остварена БПП во износ од 1,10 милијарди денари (2014: 

888,32 милиони денари), што претставува згплемување од 23,94% во однос на 

претходната година. 

Табела 13: Приказ на податоци за склучени договори во 2015 година во     
                    компаниите кои нудат животно осигурување 

Ред.   
бр. 

Класа на осигурување живот Вкупно 
Кроација Граве Винер Уника 

1 Живот 484.429 435.289 122.107 59.167 1.100.992 
        
% по друштво за животно 
осигурување  

44.00% 39.54% 11.09% 5.37% 100.00% 

 

Неживот 7.178.772 86,70% 

Живот 1.100.992 13,30% 

Вкупно 8.279.764 100,00% 

Извор: Национално биро за осигурување, Извештај за последен квардал -2015      
             година73 

 

 

                                                           
73 http://www.nibm.com.mk/NBO.nsf/ZaClenki_Izveshtai.xsp 
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Графикон 17: Пазарна концентрација според бруто полисираната премија во 2015     
                          година, во групата на осигурување на живот (проценти) 

 
Извор: Агенцијата за супервизија на осигурување74 

Во групата на осигурување на живот доминантно учествпо имаат две друштва за 

осигурување, како резултат на краткото присуство на пазарот (од 2011 година) на 

останатите две друштва за осигурување на живот (Графикон бр. 3). 

Кај друштвата што работат осигурување на живот, вложувањата на средствата од 

техничките резерви и математичката резерва изнесуваа 2,81 милијарди денари и имаа 

покриеност на нето техничките резерви пд 102,00% (2014: 101,49%)  

Графикон 18: Покриеност на нето техничките резерви кај друштвата за     
                          осигурување на живот (милиони денари; десна оска – проценти) 

 
Извор: Агенцијата за супервизија на осигурување75 

                                                           
74 Извор: исто., 
75 http://www.aso.mk/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&id=0&Itemid=96&lang=mk 
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Друштвата за осигурување на живот најголем дел од средствата коишто ја покриваат 

математичката резерва ги пласираа во државни хартии од вредност издадени пд 

Република Македонија (75,64%), депозити во банки (21,95%), инвестициски фондпви 

(1,79%) и во други финансиски инструменти (0,62%) 

 

3.3. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ВО 2016 ГОДИНА 

На крајот на првиот квартал од 2016 година вкупниот капитал на друштвата за 
осигурување изнесува 5,67 милијарди денари. Маргината на солвентност како главен 
индикатор за проценка на стабилноста на осигурителниот сектор изнесува 1,27 
милијарди денари (кај неживотното осигурување 1,86 милијарди денари, а кај 
осигурувањето на живот 186,3 милиони денари), со што капиталот на осигурителниот 
сектор е 4,47 пати над потребното ниво на маргината на солвентност.  

Во периодот 1.1-31.3.2016 година осигурителниот сектор оствари добивка по 
оданочување во износ од 98,69 милиони денари. 

Кај друштвата за осигурување на живот, друштвата остварија добивка во износ од 13,26 
милиони денари, и тоа три друштва остварија добивка од 15,85 милиони денари, а едно 
друштво прикажа загуба во износ од 2,59 милиони денари. 

Табела 14: Приказ на податоци за склучени договори во 2016 година во      
                    компаниите кои нудат животно осигурување  

Ред.   
бр. 

Класа на осигурување живот Вкупно 
Кроација Граве Винер Уника 

1 Живот 4.065 1.594 2.015 582 8.256 
        
% по друштво за животно 
осигурување  

49,24% 19,31% 24,41% 7,05% 100,00% 

 
Неживот 1,009,459 99.19% 
Живот 8.256 0,81% 
Вкупно 1.017.715 100,00% 

Извор: Национално биро за осигурување, Извештај за последен квардал - 2015     
             година76 

Друштвата за осигурување на живот најголем дел од средствата коишто ги покриваат 
техничките резерви ги пласираа во должнички хартии од вредност издадени од 
Република Македонија (77,02%), банки (22,13%), инвестициски фондови (0,11%) и во 
други финансиски инструменти (0,74%). 
                                                           
76 http://www.nibm.com.mk/NBO.nsf/ZaClenki_Izveshtai.xsp 
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ЗАВРШНА МИСЛА НА ТЕМАТА 

Оваа тема ги опфаќа животното осигурување, односно претставен е порастот на 

животното осигурување по години, организационата поставеност на компаниите за 

животно осигурување и нивното учество на финансискиот пазар. Исто така, извршено е 

истражување и анализа од спроведеното изтражување.  

Од прикажаните табели и графикони за животното осигурување може да се забележи 

дека, животното осигурување е со двоцифрена стапка на раст. Но сепак, животното 

осигурување во нашата земја е на ниво со земјите од регионот и е под просекот во 

однос на развиените земји од Европа.  

Организационата поственост на компаниите за животно осигурување е на средно ниво 

со тенденција за подобрување. Компаниите имаат поставено стратегии и цели кои се 

стремат на најдобар начин да придонесат за нивно остварување. Организационата 

поставеност во компаниите е поделена на сектори и тимови, така што се залагаат за 

нивна меѓусебна соработка и за побрзо и поефикасно остварување на целите.  

Животното осигурување зазема главно учество во финансискиот пазар. Животното 

осигурување заедно со пензискте фондови претставуваат трет извор на средства во 

финансискиот пазар. Акумулираните средства од животното осигурување 

придонесуваат за подобра финансиска стабилност на земјата.  

Истражувањето беше извршено со помош на методот статистичка обработка. Овие 

истражувања ги помогнаа и дескриптивниот метод, анализа на состојбата, 

компарирање, генерирање, споредбена анализа со што ни помогнаа да ја истражиме 

организационата поставеност на компаниите за животно осигурување и животното 

осигурување, така што увидовме од кои фактори зависат. Сето тоа ни помогна да ги 

докажеме поможните тези кои помаганаа во докажување на главната хипотеза. 

Преку анализата можеме да заклучиме дека пазарот на животно осигурување во 

Република Македонија спаѓа во групата на недоволно развиени пазари. Врз него 

нема изразен притисок од конкуренцијата, што претставува предност за евентуално 

влегување на нови компании за осигурување или ширење на интензивирање на 

активностите од страна на веќе присутните деловни ентитети.  

Како клучни слабости во сферата на животно осигурување во Република Македонија во 

преден план мора да се земе предвид припадноста на земјата кон групата неразвиени 

економии, односно земји во развој. Од ова произлегува дека компаниите може да 
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сметаат на мал број осигуреници. Воедно, потенцијалната таргет-група клиенти сè уште 

е недоволно информирана за предностите на животното осигурување, што води кон 

потреби за голема промоција, односно високи трошоци за маркетинг на компаниите за 

осигурување. Компаниите за управување со производи на животното осигурување се 

недоволно познати на македонската јавност. Најголениот дел од населението 

претпочита сигурност и низок степен на ризичност при пласирањето на средствата, што 

подразбира дека го претпочита традиционалниот начин на штедење. 

Компаниите за осигурување во Република Македонија сѐ уште се карактеризираат со 

екстремно ниско учество во финансискиот сектор. Ефикасноста во осигурителниот 

сектор е во директна зависност од зголемувањето на полисите за животното 

осигурување. За да се зголеми бројот на поединци кои ќе поседуваат полиси за животно 

осигурување потребно е:  

 поагресивно рекламирање и пропаганда;  

 даночни олеснувања при вложување во полиси за животно осигурување  

 поагресивно медиумско информирање и едуцирање на населението за 
неопходноста од поседувањето полиси за животно осигурување;  

 иновирање на постојните осигурителни производи, т.е. тарифи;  
 антиципирање на потребата на клиентите и нудење нови осигурителни 

производи;  

 поголема застапеност на животното осигурување во студиските програми на 
високото образование, што ќе овозможи младата популација навреме да биде 
информирана за нивното значење и бенефитите/корисностите што тие ги 
овозможуваат;  

 организирање дебатни емисии во медиумите што ќе бидат насочени кон 
промовирање на значењето на полисите за живот за секој поединец, со што би 
се мотивирало населението да презема навремени мерки за обезбедување 
подолгорочна финансиска сигурност.  

Значи, од големо значење е создавањето стабилен, сигурен и доверлив бизнис-партнер, 
којшто на своите осигуреници ќе им нуди услуги по високи стандарди и конкурентни 
цени, а истовремено ќе им гарантира профит на акционерите во долгорочни рамки. 
Политиката на работење треба да се заснова врз однапред подготвена стратегија и 
применети активности, придржувајќи се кон следниве принципи: квалитетна услуга, 
стабилно работење,бизнис-тактика, зголемена конкурентност, постојано следење на 
движењата и промените на пазарот; но притоа не заборавајќи на веќе вкоренетите 
вредности - доверба, знаење и квалитет. 
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