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Апстракт 

 

Здравственото осигурување претставува систем за покривање на трошоците за 
здравствена заштита, преку придонеси или преку данок, кои се уплатуваат во 
заеднички фонд или завод за здравствено осигурување за сите или некои здравствени 
услуги одредени со закон, подзаконски акти или со полиса за осигурување. 
Здравственото осигурување може да се однесува на ограничен или на целосен распон 
на здравствени услуги и може да се користи како целосно или делумно покривање на 
трошоците за одредени услуги, лекови или медицински средства. 

Државното здравствено осигурување го уредува и го води државата, приватното 
осигурување исто така е уредено со закон и е водено од страна на друштвата за 
осигурување или некои други приватни агенции кои имаат дозвола за тоа. 
Здравственото осигурување може да биде и задолжително или доброволно (за што 
подетално станува збор во самиот труд). Доброволно осигурување е она осигурување 
кое го склучуваат оние лица кои не се задолжително осигурани по закон, било за 
основен или дополнителен пакет на услуги. 

Клучни зборови 

Здравство, осигурување, реформи, пазар, осигурен, маркетинг, друштво за 
осигурување, доброволно, задолжително, пациент 
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Abstract 

 

Health insurance is a system for covering the costs of health care, through 
contributions or through tax, which are paid into a joint fund or health insurance institute for 
all or some health services specified by law, or with an insurance policy. Health insurance 
may refer to a limited or full range of health services and can be used as a full or partial 
coverage of the cost of certain services, medicines or medical devices. 

State health insurance is regulated and managed by the state, private insurance is also 
regulated by law and is guided by insurance companies or some other private agencies that 
have a license to do so. Health insurance can be both compulsory or voluntary (which is 
discussed in more detail in the paper itself). Voluntary insurance is insurance that is 
concluded by those persons who are not compulsorily insured under the law, either for a basic 
or additional package of services. 
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ВОВЕД 

Осигурување претставува институција која ги надоместува настанатите штети во 
општеството, во неговото стопанство или кај луѓето, под дејство на природни сили или 
на несреќни случаеви. Таа обезбедува економска заштита на осигурените, без разлика 
дали се правни или физички лица, од штетни влијанија и економски растројства, кои 
можат да се случат кога ќе настане осигурен случај, односно кога ќе се реализира 
ризикот на сите фази на општествената репродукција или во секојдневието на луѓето. 

Во последните десет петнаесет години од минатиот век, осигурувањето е една од 
најсигурните дејности во светот мерејќи го развојот на осигурувањето со стапка на раст 
на бруто премијата. До пораст на бруто премијата дошло поради воведување на низа 
нови видови на осигурувања на неосигурани страни, ризици и посебно на лица. 

Слободно може да се каже дека во развиените пазарни економии може да се осигура сѐ 
што исполнува услови. За нешто да може да биде предмет на осигурување, мора 
кумулативно да исполнува неколку услови: 

- Дека случката е идна, неизвесна и независка од волјата на оној кој договара 
осигурување 

- Дека ризикот е проценлив 

- Дека штетата е проценлива. 

Здравствено осигурување претставува систем на покривање на трошоците за 
здравствена заштита, преку придонеси или даноци, кои се плаќаат во заеднички фонд 
или завод за здравствено осигурување, за сите или пак за одредени здравствени услуги 
кои се одредени со закон. Тоа може да се однесува на ограничен број или на повеќе 
здравствени услуги, со цел да послужи како целосно или делумно покривање на 
трошоци за одредената услуга, лекарства или за медицински средства. 

Здравственото осигурување може да биде задолжително или доброволно. 
Задолжително е она осигурување кое покрива основен пакет на здравствени услуги кои 
се пропишани со закон, а доброволно осигурување е она кое се скучува од страна на 
лица кои не се задолжително осигурани со закон. 

Здравствена заштита опфаќа организирана дејност на општеството со цел зачувување 
на здравјето на граѓаните. Покрај здравствени услуги, овој поим вклучува и област на 
управување и финансирање во сите сегменти на општеството кои се значајни за 
социјална сигурност и заштита на населението. 

Здравственото осигурување претставува посебна форма на општествена одговорност 
при која пациентите се осигуруваат од ризик од болест и повреда, со посредство на 
установи за здравствено осигурување, кои го преземаат ризикот на себе надоместувајќи 
ја штетата на осигурениот во случај на барање за отштета.  
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1. Научна оправданост на темата  

Современиот начин на живот ни остава сѐ помалку време за себе и грижа за 
сопственото здравје. Со редовни прегледи настојуваме да го зачуваме доброто здравје и 
на време да откриеме евентуална болест. Услугите за медицинска заштита кои ни ги 
пружаат лекарите, болниците и амбулантите денес опфаќаат многу повеќе за разлика од 
минатото, а напредокот на медицинската технологија и успешните резултати на 
истражувања денес осигуруваат можност за оздравување кои пред неколку години не 
можело ниту да се замисли.  

Но, трошоците за тие услуги пораснале во толкава мера, што голем дел од нив треба да 
го сносат самите луѓе. Со договарање на полиса за доброволно здравствено 
осигурување одговорно пристапуваме кон своето здравје, а со превенција и навремено 
откривање на пречките, му даваме голема шанса на животот без многу здравствени 
компликации.  

Доброволното здравствено осигурување е облик на колективно или индивидуално 
осигурување кое е можно да се договори независно од задолжителното здравствено 
осигурување. Договорот за колективно осигурување се склучува според евиденција на 
договарачите на осигурувањето за сите вработени, членови на организација и сл. 
Доброволно здравствено осигурување значи грижа за сопствената иднина на себе и на 
најблиските.  

 

2. Цели и методологија на истражување 

Целта на ова истражување беше да се даде краток осврт на доброволното здравствено 
осигурување, неговото значење, негово стекнување, како и сѐ она што е поврзано со 
истото. На почетокот преку општи информации за осигурувањето, здравственото 
осигурување, се дојде до важноста и значењето на доброволното осигурување. 

За да се исполни оваа цел, во текот на изработката на магистерскиот труд, се користеа 
методи со кои се даде една целосна слика а сето она што е наведено погоре. Користени 
беа методи на анализа, статистика, компарација, индуктивна и дедуктивна метода, а 
притоа беа консултирани како домашна, така и странска литература. 
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Глава I - Основни аспекти на осигурувањето 

1.1. Поим за осигурување 

Во стручна смисла и со секојдневниот говор, зборот осигурување има повеќе значења. 
Осигурувањето може да се дефинира како наука која се занимава со проучување на 
дејството на остварување на ризик, негови последици, како и разгледување на начинот 
за спречување и намалување на можностите за настанување на ризик. 

Во основна смисла, осигурување подразбира економска, услужна дејност која го штити 
човекот и неговиот имот од последици при случување на бројни опасности, односно 
служи за задоволување на посебните потреби на човекот. Под осигурување се 
подразбира и склучен договор за осигурување. Под овој поим може исто така да се 
подразбира и износ кој друштвото за осигурување го исплатува на лицето кое е 
осигурен по настапување на осигурениот случај. 

Поимот осигурување претставува начин на обезбедување парични средства по пат на 
здружување на средствата. Осигурувањето претставува доброволна или на 
задолжителна основа, организирана форма на колективно формирање парични средства 
за осигурување врз начелата на заемност и солидарност по пат на здружување на 
средствата со посредство на специјализирани институции1.  

Во различни видови заштита, дејноста осигурување е присутна во секојдневниот живот. 
Компаниите, државните установи, разните здруженија, домаќинствата и поединците се 
изложени на непрекината можност на случување опасност која може да предизвика 
штета. Друштвота за осигурување, како посредници, преземаат ризик на своите 
клиенти во замена на надоместок во вид на премија за осигурување. Премијата за 
осигурување како основен приход на друштвото за осигурување, не може да се враќа 
бидејќи во тој случај би бил нарушен основниот принцип на распределба на ризик, 
заеднички надоместок на штета. Друштвото за осигурување внимателно проектира 
висина на премијата за осигурување, со цел тие да бидат доволни не само за 
надоместок на штета, туку и за остварување на одреден приход. 

Основна карактеристика на осигурувањето е преносот на штета. Гледано од страна на 
поединецот, осигурувањето е економски механизам, со чија примена надоместува 
трошок во случај на неизвесен финансиски губиток, кој би постоел кога не би имало 
осигурување. Поединецот со плаќање на премијата за осигурување, односно со 
купување на соодветен износ на осигурување, ја отстранува неизвесноста во поглед на 
финансискиот губиток. Со тоа извесниот трошок се заменува со неизвесен губиток. 
Теоријата и праксата на осигурувањето се засноваат на постоење на три суштински 
одредници: ризик, премија на осигурување и надоместок на штета. 
                                                           
1 Тихомир Јовановски, Економика на осигурувањето, Скопје 2005 
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Секој договор за осигурување мора да има предмет кој е важен елемент во договорот и 
без да постои, договорот го нема своето правно дејство. Предмет на договорот за 
осигурување може да биде осигурено лице или осигурена ствар, кој е определен, 
можен, дозволен и има определена вредност. Тој е заштитен од настанување иден, 
неизвезен и штетен настан. 

Постојат многу критериуми според кои може да се изврши поделба на осигурувањето. 
Осигурувањата според начинот на одлучување се делат на: 

- Задолжително осигурување, осигурување кое друштвото за осигурување и        

  осигурен мора да го склучат по сила на законот. 

- Доброволно осигурување. Сите останати осигурувања во кои договорните     

   страни се слободни во нивно склучување. 

Во задолжителните осигурувања, спаѓаат: 

- Осигурување на патници во јавен превоз од последици на незгода; 

- Осигурување на корисници односно сопственици на моторни возила од 
одговорноста за штета направена на трети лица; 

- Осигурување на корисникот односно сопственикот на воздушно летало од 
одговорност за штета направена на трети лица; 

- Осигурување од одговорност на сопственикот односно корисникот на брод на 
моторен погон за штета на трети лица; 

- Осигурување од одговорност за нуклеарна штета; 

- Осигурување од одговорност на адвокат, ревизорска компанија и друго. 

Државата со свои прописи одлучува кои осигурувања ќе ги утврди како задолжителни. 
Сите останати осигурувања спаѓаат во доброволни осигурувања на самостојно 
одлучување дали сака да се склучи осигурување од која опасност, како ќе се осигура, 
без или со франшиза и др. 

Осигурувањето според предметот на осигурување се дели на: 

- Осигурување на имот во широка смисла; 

- Осигурување на транспорт и кредит; 

- Осигурување на лица. 

Според член 5 од Законот за супервизија на осигурување, осигурувањето може да се 
врши во рамките на следниве класи на осигурување: 

- Осигурување од последица на несреќен случај; 



Перспективни можности за развој на доброволно здравствено осигурување во 
Република Македонија 

 

                                                                         Емилија Попеска  10 
 

- Здравствено осигурување; 

- Осигурување на моторни возила; 

- Осигурување на шински возила; 

- Осигурување на воздухоплови; 

- Осигурување на пловни објекти; 

- Осигурување стока во превоз; 

- Осигурување имот од пожар и природни непогоди; 

- Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;  

- Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти; 

- Општо осигурување од одговорност; 

- Осигурување кредити; 

- Осигурување гаранции; 

- Осигурување од финансиски загуби; 

- Осигурување правна заштита; 

- Осигурување туристичка помош за лица што се соочуваат со проблеми при      

патување; 

- Осигурување живот; 

- Осигурување брак или породување; 

- Осигурување живот во врска со удели во инвестициски фондови; 

- Осигурување на тонтина;  

- Осигурување средства за исплата.  
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1.2. Карактеристики на доброволно здравствено осигурување 

Општо, со осигурувањето се надоместуваат штетите настанати во општеството, во 
стопанството и кај луѓето, како последица на деструктивните дејства на природните 
сили и несреќни случаеви. Со осигурувањето од една страна (друштво за осигурување) 
се обврзува дека ќе ја осигура другата страна (осигурениот) од евентуални штети.   
Аранжманот се склучува во вид на договор т.е. полиса.  

На осигурувањето може да се гледа како на здружување на сите оние кои се изложени 
на иста опасност со цел заеднички да ја поднесуваат штетата која ќе им се случи само 
на некои од нив. Основата на осигурувањето пред сé е во начелото на заемност и 
солидарност. Преку осигурувањето се изедначуваат и израмнуваат ризиците на 
прифатливо (лесно подносливост) мошне ниско ниво, односно се атомизира.   
Осигурениот е физичко, или правно лице на чие име гласи договорот за осигурување, 
обезбедувајќи покритие од несаканиот ризик. Во пракса, најчесто се случува 
осигурениот во исто време да биде и договорувач. Постојат ситуации, кога на ризик се 
изложени туѓи добра, за кои што трето лице (договорувачот) има интерес тие да бидат 
осигурени. Доброволното здравствено осигурување може да се воспостави и со договор 
за доброволно здравствено осигурување склучен меѓу друштвото за осигурување и 
работодавачот за своите вработени и членовите на нивните семејства, здруженија за 
своите членови или друго правно лице кое има интерес да осигура одредена група на 
луѓе.  

Доброволното здравствено осигурување се развивало во различни форми, во зависност 
од улогата која тоа ја имало во одреден систем на здравствена заштита. Според ОЕЦД, 
доброволното здравствено осигурување може да биде класификувано според 
подобноста за социјална здравствена заштита и услугите кои ги опфаќа2. 

Како што видовме, осигурени на доброволното здравствено осигурување се физичките 
лица кои склучиле или за кои, доколку се полнолетни, врз основа на нивната 
согласност заверена кај нотар, е склучен договор за доброволно здравствено 
осигурување и кои ги користат правата утврдени со договорот за осигурување. 

Осигурените се само лицата на кои им е утврдено својство на осигурени и осигурени 
лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, согласно со прописите 
од задолжителното здравствено осигурување. Осигурените со губење на својството на 
осигурени и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, 
го губат и својството на осигурени во доброволното здравствено осигурување. 
Исклучок се осигурените во доброволното здравствено осигурување кои го изгубиле 

                                                           
2 Colombo F., Tapay N., Private Healt insurance in OECD Counties: The Benefits and Costs for Individuals and 
Health Systems, OECD Health Working Paper Nо. 15.  
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својството на осигурени и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено 
осигурување не подолго од 60 дена, со прекин или без прекин, во текот на 
календарската година. 

Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија на соодветен начин ги 
известува за статусот на осигурените, во системот на задолжителното здравствено 
осигурување. 

Друштвото за осигурување е тоа што ја одредува премијата за доброволно здравствено 
осигурување согласно со Условите за осигурување и Тарифите на премии за 
доброволното здравствено осигурување. Друштвото за осигурување ја одредува 
премијата за доброволното здравствено осигурување имајќи ги предвид и 
здравствените услуги и ризиците на кои е изложен осигурениот, како и од возраста, 
полот, бонус и малус, табела на смртност, табела на болести како и времетраењето на 
склучениот договор. 

Согласно со Условите за осигурување и Тарифите на премии за доброволното 
здравствено осигурување друштвото за осигурување е должно да:  

 - склучи договор за осигурување со секој осигурен кои сакаат да се осигураат за 
правата на доброволното здравствено осигурување и  

- ги осигури осигурените со еднакви права и обврски од доброволното 
здравствено осигурување 

Доброволното осигурување нуди многу придобивки како: 

• поквалитетни услуги,  

• конкурентност,  

• поголем пристап на системот се појавуваат и одредени проблеми.  

Државата е должна да има големи организациски можности од регулирање на така 
воспоставениот пазар. Постојат критериуми кои треба да се обезбедат за регулирање на 
приватниот пазар, кои пред сé се битни за државата, но исто така се битни и за 
приватните компании за да се заинтересираат да навлезат на пазарот. Главната цел на 
приватните компании е да имаат доволен број осигурени кои редовно ги уплаќаат 
придонесите, да има добро воспоставен систем на регулација и одредена политичка 
стабилност, како и проширување на пазарот во некои од соседните држави.  

Ако државата има за цел да го унапреди здравствениот систем треба да почне со 
размислување и со анализирање на можностите за отворање на конкуренција во 
системот на осигурување. Тоа треба да се стори со претходно зајакнување на 
социјалниот фонд, и со постепено подготвување на теренот преку силна регулација на 
ново воспоставениот пазар, за која ќе стане збор во следниот дел. 
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1.3. Производи на доброволното здравствено осигурување 

Поимот производ го дефинираме како производот е сé што може да биде понудено на 
пазарот и што предизвикува внимание, добивање, користење или потрошувачка што 
може да задоволи желба или потреба. Во производ се вклучени физички објекти, 
услуги, места, организации и идеи3. Пaзарот на услуги за осигурување е во постојана 
експанзија и силна конкуренција, затоа друштвата за осигурување мораат да делуваат 
динамично и флексибилно на промените. Во денешни услови на делување, мисијата на 
самата компанија се менува. Така што од мисија за осигурување, во поливалентна 
мисија, која вклучува и финанси покрај осигурувањето. Секој бизнис продава нешто, 
тоа нешто може да биде или производ или услуга.  

Треба да се потенцира дека произвдот и/или услугата е еден елемент кој содржи бизнис 
потенцијална енергија. Колку е поголема таа бизнис потенцијална енергија толку и ќе 
учествува во зголемувањето на севкупната бизнис потенцијална енергија.  

Друштвата за осигурување во рамките на нејзината нова мисија и нов концепт на 
работење на пазарот треба да му понуди:4 

- Услуга за осигурување; 

- Финансиска услуга (кое вклучува штедење, како што е пример со животното 

  осигурување). 

Паричниот надоместот од осигурување ги опфаќа медицинските трошоци дефинирани 
во полисата на осигурување. Таа може да биде на прв ризик или со одбивање, исто така, 
може да биде со или без покриени лимити. Франшизата и партиципацијата, обично се 
поставени за да би ги намалиле измамите и моралниот ризик. На некои пазари, тоа се 
однесува на медицинските трошоци на осигурување. 

Болничките готовински полиси исплаќаат фиксен износ на пари за секој ден што 
осигурениот ќе го помине во болница. Идејата е дека парите може да бидат 
искористени за плаќање на времето поминато во болница, или можеби како трошок на 
третманот настанат во текот на тој период. Сепак, не е специфицирано за што ќе бидат 
искористени парите, така што може да бидат употребени и за плаќање на одмор кога 
лицето ќе закрепне. 

Полисите за критични болести (наречени уште смртоносни болести) му исплаќаат на 
осигурениот сума на пари доколку е дијагностицирана специфична, сериозна состојба. 
Тие помагаат во покривање на трошоците предизвикани со хоспитализација, 

                                                           
3 Котлер, Ф. и др., Маркетинг во хотелската индустрија и туризмот, петто издание, Дата Понс, Скопје, 
2009, стр. 242 
4 Илиеска, К., Маркетинг на услуги, Битола, 2009, стр. 365 
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интензивна нега, хирургија, лекови, итн. 

Првобитно, тоа била животна премија под полиса за животно осигурување. Пошироко 
кажано, доброволното здравствено осигурување, исто така, вклучува долгорочна грижа 
и бенефиции за инвалидност. 

Осигурувањето како специфична економска категорија во себе ги содржи следниве 
специфични карактеристики: 

- постоењето ризик што е сигурен, и тоа како веројатност и можност да се случи 
осигурен случај што ќе предизвика материјална штета; 

- да се остварува распределба на штетата во определено време; 

- да се задоволат објективните потреби на правни и физички лица за покривање на 
можните штети; 

- враќање на премиите на осигурување на мобилизираните во Фондот за 
осигурување, и тоа во вид на надоместок од осигурување. 
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Глава II - Пазар на здравствено осигурување (маркетинг за       
                   пласирање на доброволно здравствено осигурување) 

2.1. Карактеристики на пазарот на здравствено осигрување во Република      
       Македонија 

Со купувањето на полиса за осигурување, корисникот се изложува на мала финансиска 
загуба за да избегне поголема. Ова би требало да биде основата за пропаганда на 
осигурувањето воопшто, а специјално е важно да се импутира оваа идеја на пазарот на 
осигурување на лица (здравствено, незгода). На генерален план, потребно е да се следи 
политиката на цени, каматни стапки и даноци, да се посвети внимание на животниот 
стандард, инфлацијата и сл.5. 

Осигурувањето, избегнувањето, ублажувањето и преносот на ризик, ја намалуваат 
неизвесноста кај поединци или организации. Со осигурувањето се овозможува 
интелигентно управување со ризикот, со постигнување на стабилност и развој. 

Според законодавство во Република Македонија, друштвата за осигурување се 
поделени на оние кои што работат со животно и оние кои што работат со неживотно 
осигурување. Притоа, компанијата која работи со животно нема право да работи со 
неживотно осигурување - и обратно. 

Република Македонија поред законодавството е земја во која не е дозволено отворање 
на приватни здравствени друштва за осигурување за целосно осигурување, туку постои 
можност за дополнително здравствено осигурување, кое се чини дека е повеќе 
теоретски отколку што некој го користи практично.  

Во Република Македонија има неконкурентен и високо централизиран социјален 
систем на задолжително здравствено осигурување. Системот се финансира преку 
придонеси (57,3%) од вработените, додека определен процент доаѓа од пензискиот 
фонд (21,7%) и од Бирото за невработени (12,6%)6. Република Македонија има слаба 
економија со највисоки придонеси за здравствено осигурување во регионот (9,2%). 
Висината на осигурувањето во Република Македонија е поврзана со приходот на 
осигурениот и во одредена форма со образованието, а е независна од многу други 
побитни ризик фактори како: возраста, полот или големината на семејството. За еден од 
клучните фактори за високата невработеност меѓу другото, допринесуваат високите 
придонеси за здравство, надополнети со другите давачки како голем товар за 
работодавците. Имено, работодавците со цел да ги избегнат високите придонеси, 

                                                           
5 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Осигурување, Центар за издавачка дејност, Економски факултет, Белград, 2002, 
стр. 208. 
6 Центар за Истражување и Креирање на Политики, „Македонското здравствено осигурување - 
моментални состојби“, 2005 Скопје, Македонија 
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свесно ги пријавуваат вработените на пониски месечни примања или пак, воопшто не 
ги пријавуваат. Заради оваа причина голем број македонски граѓани официјално се 
невработени поточно непријавени, сепак работат и имаат редовни месечни приходи. 
Тие не придонесуваат во касата на фондот, туку се пријавуваат преку бирото за 
невработени.  Изгледа како државата на индиректен начин ги ,,стимулира” овие граѓани 
на тој начин да се осигураат. На ова се надоврзува и реалноста, дека при 
обезбедувањето на здравствените услуги граѓаните се изложени на дополнителни 
приватни трошоци кои според некои анализи се движат околу 50% од вкупните 
трошоци во здравството. Ова значи ако нашиот годишен буџет за здравство е околу 240 
милиони евра, дополнителни 120 милиони евра доаѓаат и одат во приватни џебови со 
што го заобиколуваат системот. Сите овие фактори придонесуваат да настане 
постепена, но сигурна деторијација на нашиот социјален здравствен систем и појава на 
незадоволство и нееднаквост помеѓу осигурените. Државите излегуваат во пресрет на 
овие проблеми со тоа што ги разгледуваат на можноста од воспоставување на 
конкуренција помеѓу социјалните фондови или пак, воведување доброволно 
здравствено осигурување. 

Според податоците во Република Македонија во 2015 година, на пазарот на 
осигурување 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 друштва за 
осиурување со седиште во ЕУ. Во 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)7. Во 2014 година друштвата за осигурување 
остварија бруто полисирана премија (БПП) во вкупен износ од 7,63 милијарди денари, 
што претставува пораст од 6,08% во однос на приходите остварени во 2013 година. Кај 
неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 6,74 милијарди денари, односно 
пораст на приходите од 4,31% во однос на истиот период од минатата година. Кај 
осигурувањето на живот e остварена БПП во износ од 888 милиони денари, што 
претставува зголемување од 21,78% во однос на минатата година.  

Оваа висока стапка на пораст на осигурувањето на живот е една од највисоките стапки 
на пораст споредено со сите земји во Европа. Порастот на БПП во осигурителниот 
сектор е присутен повеќе години а овој тренд продолжи и во тековната 2015 година. 

                                                           
7 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
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Слика 2: „Трендот на пораст на БПП во осигурителниот сектор“ 

Податоците за остварената БПП се особено значајни во осигурителниот сектор затоа 
што претставуваат основа за пресметка на основните показатели со кои се мери 
степенот на развиеноста на пазарот на осигурување, а тоа се степенот на густина и 
степенот на пенетрација. Податоците за нивото на пенетрација на осигурувањето во 
2014 година покажуваат дека вкупната БПП во земјава учествува со 1,45% во БДП 
(2013: 1,44%), додека степенот на густина изнесува 3.694 денари по жител со што е 
постигнат пораст од 5,7% во однос на претходната годин 

 

Слика 3: „Учество на осигурување во вкупната БПП“8 

Во Република Македонија во вкупната БПП најзначајно учество има осигурувањето кај 
моторните возила со 54,47% (2013: 57,02%), со најголемо е учеството на 

                                                           
8 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
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задолжителното осигурување: одговорност од употреба на моторни возила учествува со 
46,43% (2013: 46,99%), што претставува пораст на БПП од 4,82% во однос на 2013 
година. Потоа следува доброволното осигурување на моторни возила (каско) со 9,04% 
(2013: 10,03%) каде што е регистриран пад на БПП од 4,39% во однос на 2013 година 
при истовремено намалување на бројот на склучени договори за 5,38%. Овие трендови 
се должат на падот на продажбата на нови возила во 2014 година во споредба со 
претходните години. Вредно е да се истакне дека кај оваа класа на осигурување првпат 
по 5 години опаѓање се забележува мал пораст од 0,44% во првата половина на 2015 
година со остварена БПП од 348,58 милиони денари (1H 2014: 347,06 милиони 
денари)9. Следна значајна категорија во структурата на вкупната БПП е осигурувањето 
на имот (од пожар, од природни непогоди, од кражби и од други ризици) со 18,07% 
(2013: 18,29%). Овде се забележува пораст на БПП од 4,83% во споредба со 2013 
година при едновремено зголемување на бројот на склучени договори од 12,19%. Оваа 
состојба се должи на сè поголемата активност на друштвата за неживотно осигурување 
во промоцијата на осигурувањето на имотот, во услови на изразена ценовна 
конкуренција. Сепак мерено според бројот на живеалишта на територијата на 
Република Македонија овој износ на премија се однесува само на 3,41% од 
домаќинствата од кои 0,14% се однесуваат на осигурување од поплава, а 0,24% на 
осигурување од земјотрес, што укажува на фактот дека постои недоволно развиена 
осигурителна култура кај населението за осигурување на имотот. 

Се забележува пораст на осигурувањето на живот што изнесува 21,78% во споредба со 
2013 година. Овој позитивен тренд во доменот на осигурување на живот е присутен 
повеќе години, што упатува на заклучок дека овој осигурителен производ е сè повеќе 
препознаен како инструмент што истовремено овозможува штедење и финансиска 
заштита на семјството. 

Во доменот на посредувањето во осигурувањето, до втората половина на 2015 година, 
дејност вршат 30 осигурително-брокерски друштва, 11 друштвата за застапување, 3 
деловни банки што дејствуваат како застапници во осигурувањето, како и 950 
лиценцирани застапници во осигурувањето10. Во структурата на каналите на продажба, 
најголемо учество зазема директната продажба остварена преку друштвата за 
осигурување со 48,82% од вкупната продажба, потоа следува продажбата преку 
осигурително-брокерските друштва со 22,77%, продажбата преку застапници (агенти) 

                                                           
9 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
10 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
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со 14,50%, продажбата преку друштвата за застапување во осигурувањето со 10,71% и 
3,20% преку останати дистрибутивни канали11. 

Друштвата за осигурување на кајот на 2014 година располагале со средства во износ од 
16,42 милијарди денари со што оствариле пораст од 18,25% во однос на минатата 
година. Овие средства учествуваат со 3,56% во вкупните средства на финансискиот 
систем од што можеме да заклучиме дека финансискиот систем во Република 
Македонија е изразено банкоцентричен. Капиталната и управувачката поврзаност меѓу 
друштвата за осигурување и банките е незначителна така што и опасноста за прелевање 
на ризиците од банкарскиот сектор кон осигурителниот сектор е мала, но се издвојува 
значењето на стабилноста на банкарскиот систем за стабилноста на осигурителниот 
сектор како сегмент во кој чуваат една третина од својата актива во форма на депозити. 

Во текот на 2014 година, осигурителниот сектор оствари добивка по оданочување во 
износ од 342 милиони денари. Понатаму во делот на неживотно осигурување беше 
прикажана добивка од 340 милиони денари, додека кај осигурувањето на живот е 
прикажана добивка во износ од 2 милиони денари. Позитивниот тренд на 
профитабилно работење се очекува и во 2015 година со оглед на тоа дека во првата 
половина на 2015 година е остварена добивка во износ од 183 милиони денари. 

Целокупниот 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 тоа вкупно 
пресметаниот капитал на осигурителниот сектор е 4,5 пати над нивото на овој 
минимум, што претставува квалитетен показател за адекватна капитализираност на 
друштвата за осигурување.  

Во согласност со законските прописи и правилата на професијата, друштвата за 
осигурување се задолжени да ги утврдат обврските што произлегуваат од договорите за 
осигурување за спроведување на дејноста и за покривање на настанатите штети со 
пресметување и издвојување на технички резерви. Вкупниот износ на техничките 
резерви на друштвата за осигурување што вршат работи на неживотно осигурување на 
крајот на првото полугодие во 2015 година изнесува 7,45 милијарди денари, односно 
14,2% пораст во однос на претходната година, додека вкупниот износ на технички 
резерви на друштвата за осигурување на живот изнесува 2,38 милијарди денари, што 
претставува пораст од 30,8% во однос на претходната година. Еден од факторите што 
придонесоа за зголемување на техничките резерви претставуваат спроведените 
супервизорски активности, како и примената на подзаконскиот акт за минималните 

                                                           
11 http://www.ekonomijabiznis.mk/News.aspx?id=2302, посетено мај 2017 г. 
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стандарди за пресметка на техничките резерви со кој се овозможува примена на 
конзистентност во извршените актуарски пресметки на техничките резерви.  

Исто така, друштвата за осигурување имаат обврска да издвојат средства што ги 
покриваат техничките резерви во висина барем еднаква на вредноста на техничките 
резерви. Вложувањата на средствата се врши во инструменти предвидени со Законот за 
супервизија на осигурување и со соодветен подзаконски акт што подетално ги 
пропишува видовите и карактеристиките на дозволените вложувања. На средината на 
2015 година, друштвата за неживотно осигурување го исполнија законски 
предвиденото минимално потребно ниво на средства што ги покрива техничките 
резерви. Вложувањата на овие средства изнесуваа 6,08 милијарди денари и покриваа 
104,09% од техничките резерви кај овие друштва. Во последниве неколку години се 
забележа значително подобрување во овој сегмент бидејќи пред 2011 година друштвата 
за неживотно осигурување не го исполнуваа потребниот минимум за покривање на 
техничките резерви (2011:96,09%, 2010:74,99%). Во структурата на вложувањата на 
овие средства најголемо учество имаат хартиите од вредност издадени од Република 
Македонија (46,85%), па потоа депозитите во банките (46,31%), уделите во 
инвестициски фондови (4,04%), акции (0,82%) и во други финансиски инструменти 
(2,19%). Кај друштвата за осигурување на живот, вкупните вложувања на средствата 
што ги покриваат техничките резерви и математичката резерва на 30.6.2015 година 
изнесуваа 2,40 милијарди денари, што претставува покриеност од 101,59%. Најголем 
дел од овие средства се пласирани во хартии од вредност издадени од Република 
Македонија (75,49%), банки (20,00%) и во други финансиски инструменти (0,25%). 

Друштвата за осигурување во текот на 2014 година исплатиле износ на штети од 3,05 
милијарди денари. Во споредба со 2013 година, износот на исплатени штети е поголем 
за 3,20%  
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2.2. Маркетинг за пласирање на доброволно здравствено осигурување 

Во современи услови на работење, кои се карактеризираат со брз развој на науката и 
техниката, сé почесто се зборува за маркетингот како стратегија и негова апликативна 
примена во деловната активност на стопанските субјекти, како и во општествениот 
живот во целост. Во најопшта смисла маркетингот има задача да ја достави стоката или 
некоја услуга од точката на производството до точката на побарувачот на таа стока или 
услуга. Како основна маркетиншка цел се поставува зголемувањето на обемот на 
продажбите или раширување на пазарниот удел.   

Како и во секој пазар така и на пазарот на осигурување постои конкуренција.  
Компаниите за осигурување кои знаат да се прилагодат на пазарот се секогаш во 
предност во онос на оние кои не можат да се прилагодуваат. Во денешните променливи 
пазарни услови значајна улога во променливите пазарни услови на работење треба да 
одигра маркетингот. Друштвата за осигурување потребно е да го пронајдат 
меѓусебниот однос помеѓу приоизводот, цената, дистрибуцијата и промоцијата, 
дополнати со останатите елементи, услужниот процес, услужниот амбиент, процес, 
луѓето, продуктивноста и квалитетот, кои би влијаеле врз потрошувачот да ја одбере 
точно таа компанија Маркетингот означува истражување на пазарот и концепт на 
функционирање на пазарот12. 

Новите изменети пазарни услови наметнуваат нови решенија, бидејќи доаѓа до: 

- Понатамошна концентрација на капиталот, односно опкрупнување на 
компаниите за осигурување; 

- Измени во структурата на побарувачката на услуги во осигурувањето во корист 
на осигурувањето на живот и другите видови на лично осигурување (пензиско, 
здравствено) како резултат на демографските промени13. 

Заради оваа причина неопходно е да се прифати маркетинг концепцијата, затоа што тоа 
носи поголема флексибилност. Маркетинг менаџерите со цел да развијат маркетинг 
стратегии и да управуваат со нив треба да се концентрираат на неколку маркетинг 
задачи и тоа14: 

         - Анализа на пазарните можности и ограничување; 

- Избор на целните пазари (корисници); 
- Развој на инструменти на маркетин-миксот; 

                                                           
12 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Осигурување, Центар за издавачка дејност, Економски факултет, Белград, 
2002, стр. 207 
13 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Осигурување, Центар за издавачка дејност, Економски факултет, Белград, 
2002, стр. 207 
14 Илиеска, К., Маркетинг на услуги, Битола, 2009, стр. 279 
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- Анализа на внатрешните фактори, силните и слабите страни на услужната 
компанија во целина. 

Под поимот пазарна можност се подразбора поволно настаната ситуација, која друштво 
за осигурување може да ја насочи во своја полза. Како пазарна можност може да се 
сметаат следните ситуации во друштвата за осигурување: да продаде услуга по поволни 
услови, законската регулатива да биде во негова полза. 

Новите предизвици на современиот свет, неминовно ја налагаат потребата од 
вклучување на маркетингот како научна дисциплина во работењето на секое успешно 
друштво за осигурување. Секој осигурител води посебна сметка на пазарната политика 
во зголемувањето на опфатот во осигурување на потенцијалниот пазар на осигурување. 
Склучувањето осигурување базира продажба на осигурување директно или индиректно 
преку посредници. Ова ги тера давателите на ваков вид на услуги да посветуваат 
посебно внимание на маркетиншката функција. Осигурителите преку маркетиншко 
обраќање на потенцијалните осигурени особено се насочени кон задоволување на 
побарувањата за осигурување кои ги поставуваат осигурителната јавност и 
клиентелата. Потребно е детално да се познаваат барањата на осигурените од 
осигурителите се бара добро да ги познаваат осигурените, нивните желби, очекувања, 
интереси, што значи добро истражување на пазар на осигурување. А тоа може да го 
направи маркетингот дефиниран како процес на планирање и извршување на 
концепциите на политиката на цените, промоција и дистрибуција на идеите, добрата и 
услугите. Потребно е да се направи сегментација и избор на таргетните групи на 
пазарот на осигурување а тоа се: претпријатија, домаќинства, возачи, лекари, адвокати, 
студенти, ученици и сл. потенцијални осигурени. Несомнено истражувањето на пазарот 
претставува континуирана и систематска активност. Со истражувањето на пазарот се 
согледува и утврдува состојбата на пазарната структура во даден момент, но во 
контекст на престојни промени како динамичен процес. Целта на истражувањето на 
пазарот е да се стекнат информации за:  

- фактори, од кои зависи големината на пазарниот капацитет односно 
апсорпционен потенцијал и 

 - фактори, кои влијаат врз големината на коефициентот на искористување на 
пазарниот потенцијал од страна на компаниите. 

За доаѓање до неопходните пазарни информации се користат разни извори, кои се 
бројни и разновидни, но сите тие можат да се генерализираат во три групи: 

 - информации кои се однесуваат на работењето на друштвата за осигурување,  

- информации кои се прибрани и објавени најчесто од трети лица и 

 - информации кои се прибираат непосредно од терен.  
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Сознанијата за пазарниот потенцијал се доаѓа преку интерно или екстерно остварување 
на истражувачката активност. Интерниот начин на истражувачки активности на пазарот 
подразбира дека целокупниот процес на истражување на пазарот се врши од самото 
друштво за осигурување. Односно се користат податоците од работењето на 
друштвото, но во исто време се користат и податоци што се собрани и објавени од 
трети лица (од разни публикации кои се објавуваат било од здруженија на стопански 
организации, комори, обработени податоци и тоа објавени од официјалната статистика, 
разни министерства и др.).  

Екстерниот извор за доаѓање до пазарните информации односно податоци, кој се 
одвива на терен е поскапо, посложено и секако тоа бара повеќе време. Екстерниот 
начин на истражување на пазарот користи со методи на:  

- следење,  

- анкетирање и  

- со примена на експериментален пристап на стекнување определени информации 
односно податоци за пазарниот потенцијал.  

Управувањето со маркетинг миксот секогаш треба да биде насочен кон потрошувачите, 
желбите на купувачот се двигатели на сите стратегиски маркетиншки одлуки. Ниту 
една стратегија не ставена во употреба додека не го помине тестот на истражување на 
потрошувачите. 

Управувањето со маркетинг миксот секогаш треба да биде насочен кон потрошувачите, 
желбите на купувачот се двигатели на сите стратегиски маркетиншки одлуки.  
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2.3. Фактори кои влијаат на побарувачката за здравствено осигурување 

Општо, индивидуалната побарувачка за определено добро претставува количина на 
доброто што едно лице сака и е способно да ја плати до определен временски период. 
Врз побарувачката на определенo, да кажеме доброто „Х“, дејствуваат голем број 
фактори. Притоа, дури и од практиката може да се заклучи дека цената на доброто е 
најзначајниот фактор од којшто зависи побарувачката за тоа добро. Други фактори што 
ја условуваат побарувачката за одредено добро се: висина на доходот на 
потрошувачите, ширината на пазарот, очекувањата на потрошувачите за движењето на 
цената на доброто во иднина и други релевантни фактори. Во продолжение ќе ги 
обележиме со посебни симболи факторите што ја условуваат побарувачката за доброто 
„Х“. 

• цената на доброто „Х“ (Px); 

• доходот на потрошувачите (Y); 

• големината на пазарот (М); 

• цената на добрата поврзани со тоа добро (Pr); 

• вкусовите на потрошувачите (Т); 

• oчекувањата на потрошувачите за движењето на цената во иднина (E); 

• други релевантни фактори (O). 

Според тоа, можеме да кажеме дека побарувачката за доброто „Х“, dx, е функција на 
сите споменати фактори, односно: dx = f (Px, Y, M, Pr, T, E, O). 

Вообичаено е во економската анализа да се тргне од претпоставката дека побарувачката 
за определено добрo, односно за доброто „Х“, е функција на цената на доброто „Х“, 
ceteris paribus, т.е. под претпоставка дека сите други фактори што ја детерминираат 
побарувачката на доброто остануваат непроменети. dh = f (Px) ceteris paribus. Поаѓајки 
од ваквата претпоставка воопшто не е тешко да се утврди дека секогаш постои 
определен однос помеѓу пазарната цена за определено добро и бараната количина за 
тоа добро.  

Ваквиот однос во економијата се нарекува крива на побарувачката. Врз основа на овие 
податоци можеме да ја конструираме кривата на побарувачката за доброто „Х“, 
доколку на апцисата ја нанесеме бараната колчичина за доброто „Х“, а на ординатата 
цената на доброто „Х“. Значи, кривата на побарувачката ни ги покажува соодносите 
помеѓу бараната количина за доброто „X“ од страна на една индивидуа и цената на 
доброто „Х“, ceteris paribus. Наспроти индивидуалната побарувачка за доброто „Х“, 
постои и пазарна побарувачка за доброто „Х“.  
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Пазарната побарувачка за доброто „Х“ претставува збир на индивидуалните 
побарувачки за доброто „Х“ на соодветниот пазар. Во продолжение, кога ќе збориме за 
побарувачката, секогаш предвид ја имаме пазарната побарувачка за определено добро. 
Исто така, треба добро да се запамти дека и индивидуалната побарувачка за доброто 
„Х“ и пазарната побарувачка за доброто „Х“ се микроекономски категории. Кривата на 
побарувачката потврдува дека односот помеѓу бараната количина и цена е обратно 
пропорционален - колку цената е поголемо, толку бараната колиичина е помала, 
односно - колку цената е помала, толку бараната количина е поголема 

Институтот осигурување е категорија која е одлика на богатите општества. Нивото на 
побарувачка за осигурување, значи, е во директна корелација со економската 
развиеност на општеството. За избор на доброволно осигурување, какво што е 
здравственото осигурување, посебно е значаен наведениот фактор.  

Потоа следат: 

- Нивото на приходи (висината на приходите го определува изборот на 
осигурително покритие); 

- Нивото на образование (со нивото на образование расте и свеста за потребата од 
осигурување); 

- Граѓанските слободи (во либералните општества поголема е артикулираноста за 
ваквите потреби); 

- Степенот на развој на пазарот и доминантната сопственост на капиталот; 

- Старосната структура. 

- Со оглед на тоа што носи одреден ризик, здравственото осигурување е голем 
предизвик за осигурителот, а за осигурениот привлечен вид на заштита на својот 
имот од потенцијални големи издатоци во случај на болест. Од исклучително 
значење е да се направи добар избор од широката палета на понуда на 
здравствено осигурување. Притоа, важно е да се имаат во предвид следните 
елементи:15 

 

 

 
 

 

                                                           
15 George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education, Inc., Addison Wesley, 
USA, 2008, стр. 326. 
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2.4. Специфичноста на маркетингот на услуги 

Потребата да се проучат потрошувачите, да се анализира нивното однесување, да се 
види какви услуги преферираат во одреден период од животот, кога и како ги користат 
тие услуги и на крајот, како се создава еден лојален клиент кој на компанијата ќе и носи 
задоволителна профитабилност на долг рок и сл. Без оглед дали се работи за процес на 
купување на производ во супермаркет, или за процес на одлучување за користење на 
одреден вид на банкарска, осигурителна или друг вид на услуга клиентот се јавува во 
тој процес како комплексна личност која е под влијание на бројни фактори16. 

Сите услуги имаат заеднички карактеристики.  

Постојат основни разлики помеѓу производите и услугите, затоа неможе во целост да се 
спореде производот и услугата или определени стратегии да функционираат еднакво 
ефикасно и за производствените и за услужните компании. 

Основни карактеристики на услугите се17: 

- Нематеријалност; 

- Неразделност; 

- Не резултира со сопственост; 

- Краткотрајност; 

- Променливост; 

Услугите се нематеријални, не може да се допрат, како на пример осигурувањето, не 
може физички да се допре, но сепак постои. Карактеристиката на нематеријалност ја 
имаат сите услуги, оваа карактеристика најдобро се осознава кога се мисли на 
материјална природа на производите.  

Обезбедувањето и трошењето на услугите обично резултираат со неразделност. За 
разлика од производствените компании каде што производот може да биде продаден на 
големопродажбата или на малопродажбата, а потоа користен од крајниот корисник. 
Како пример можиме да посочиме следното: во индусријата за текстил, едно парче 
облека може да биде произведен на една локација, преку малопродажбата и 
големопродажбата да стигне на друга локација, кога ќе се продаде овој производ, тој 
може да се чува. Додека, услугата се троши веднаш, по завршувањето на осигурување, 
кое што е точно детерминирано, услугата повеќе ја нема.  

                                                           
16 Иванова, Златка, “Управување со маркетинг миксот во осигурителните компании како фактор за 
задоволство на клиентите” - Магистерски труд - Прилеп 2015 стр. 11 
17 Јаќовски. Б., Кадриоски, А., Банкарски маркетинг Охрид, 2005 стр. 105 
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Кај услугата таа стандардизација на производите неможи да се постигне, за разлика од 
производството. Една иста услуга неможе да се добие секогаш, таа трпи определени 
измени во позитивна и негативна смисла. Во многу услуги, типот на услугата го 
определува самото лице кое всушност ја дава услугата. Како на пример, услугата што ја 
нудат агентите за осигурување, зависи од лицето кое ја дава и од моментот кога ја дава 
услугата. Индивидуалниот давател на услугата мора да ја усогласи услугата со 
потребите и желбите на клиентот. Променливоста на исходот од услугите исто така, 
многу ја отежнува контролата и повторувањето на квалитетот. Дури да се случи едно 
исто лице да даде целосно иста услуга на повеќе лица, нема да бидат исти желбите и 
перцепциите на корисниците. 
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2.5. Специфичноста на маркетингот во компаниите за осигурување 
Осигурувањето може да се дефинира како создавање економска сигурност во 
комбинација со опасни објекти заради балансирање на опасноста18. Модерното 
работење во осигурувањето им посветува големо внимание на осигурените, потоа да се 
истражува пазарот на осигурување, како и да се користи теоријата и практиката на 
пазарното работење - маркетингот, како форма за современо и ефикасно усмерување на 
работните активности на пазарот на осигурувањето19. 

Друштвото за осигурување спаѓа во рамките на финансиските услуги и се занимава со 
специфични работи, притоа има голем број на клиенти. За да може да се пристапи кон 
осознавање на потребата од примена на маркетингот во пазар на осигурвање, 
неопходно е да се знае што се друштвата за осигурување, што работат тие, кои се 
нивните потрошувачи, како се извршуваат осигурителните работи. 

 

2.6. Сегментација на пазарот за здравствено осигурување 

Претпријатието треба своите активности да ги прилагодува кон специфичните барања 
на потрошувачите и неопходно е да се изврши понатамошна поделба на пазарот од 
аспект на потрошувачите на одредени хомогени групи зависно од нивните потреби 
според одделни критериуми. Процесот на сегментација на пазарот претставува поделба 
на пазарот на групи на потенцијални корисници на осигурување кои ги поврзуваат 
заеднички карактеритики20. Преку сегментацијата се утврдуваат карактеристиките на 
секој сегмент и врз основа на тоа се развива конкретен пристап. Многу е значајно 
компаниите за осигурување да имаат развиени методи преку кои доаѓаат до значајни 
информации, како што се: податоци за реалните и потенцијалните корисници на 
осигурување, нивните карактеристики, итн. Сегментирањето на пазарот се врши врз 
основа на различни критериуми кои во различни литератури, најразлично се групираат. 
Секоја фирма мора да ги проценува различните сегменти, како неопходна претпоставка 
за да реши колку и кои пазарни сегменти ќе станат нејзини целни пазари - таргети. 

Два главни критериуми за сегментација на пазарот се:  

- географски и 

- демографски. 

                                                           
18 Маровиќ, Б., Авдаловиќ, В.,Осигурување и управување со ризикот, Суботица, 2005, стр. 70 
19 Иванова, Златка, „Управување со маркетинг миксот во осигурителните компани како фактор 
за задоволство на клиентите” -Магистерски труд-, Прилеп, 2015 стр. 11 
20 Јанковиќ Д. М., Приватно здравствено осигурување од аспект на меѓународните искуства и 
можностите за примена во Србија, Економски факултет, Белград, 2006, стр. 24. 

http://2006.str.24/
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Географскиот критериум се однесува на карактеристиките на сегментација на пазарот 
по одредени региони. 

Додека, демографскиот критериум се однесува на карактеристиките на потенцијалните 
корисници на осигурување, како што се старост, пол, занимање, различност на 
општествените групи. Со опсежна анализа на потенцијалниот купувач на осигурување, 
подобро и целисходно се формира понудата. Кај договарањето на здравственото 
осигурување, токму познавањето на наведените околности е од клучно значење за 
нудење на палета на осигурителни покритија. 

 

2.7. Анализа на целни групи 

Суштината на концепцијата на пазарно работење се состои во оринтација на 
компаниите за осигурување спрема осигурените и заинтересираните за осигурување. 
Иако е неопходно да се изврши истражување на пазарот за можностите за воведување 
на доброволно здравствено осигурување, статистичка анализа на состојбата со 
заболувањата, смртноста и водечките фактори на ризиците по групи, како и 
проучување на законските решенија, можности и спремноста на здравствените 
установи и приватни ординации за нудење на услуги од овој вид, генерално може да се 
заклучи дека е значаен бројот на луѓе заинтересирани за доброволно здравствено 
осигурување, не само поради изразените слабости на постојниот систем на 
задолжително здравствено осигурување, туку и затоа што оваа услуга на осигурување, 
без сомнение, е корисна за голем дел од населението.  

На пазарот за осигурување од голема важност е да се задоволат потребите, желбите и 
барањата на осигурените, односно на заинтереси раните за осигурување. Во современи 
услови на дејствување друштвата за осигурување неопходно е да се прилагодуваат, 
односно да ги прилагодат своите цели на осигурените и друштвата за осигурување во 
целина. Меѓутоа, тоа прилагодување не се однесува само на постојните потреби, туку е 
потребно откривање на желбите и потребите во иднина, заради изнаоѓање на соодветно 
решенија. 

Одлуките за купување на одредени производи/услуги се донесуваат индивидуално, во 
потполна изолација во однос на другите луѓе, за разлика од значајниот број на 
производи/услуги кај кои во процесот на донесување на одлуки за купување вклучени 
се и други луѓе, потполно е јасно дека услугите на осигурување се вбројуваат во 
втората група.  

Друштвото за осигурување треба добро да ги дефинира елементите на маркетингот во 
осигурувањето како: 
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- Услуги на осигурување; 
- Премија за осигурување; 

- Патишта за дистрибуција; 

- Патишта за промоција; 

- Услужен процес; 

- Услужен амбиент; 

- Луѓето во друштвата за осигурување; 

- Продуктивност и квалитет.  

Сите овие маркетиншки елементи треба засебно да бидат разработени и структуирани, 
а потоа да функционираат како една целина на даден целен пазар, имајќи ги и 
останатите четири елементи. Примената на маркетингот во друштвата за осигурување, 
е предуслов за успешно работење и приближување на клиентите кон осигурувањето. 

Препознавањето на поединците кои имаат клучна улога во процесот на донесување на 
одлуки за купување на услугите на доброволното здравствено осигурување е важно, со 
цел да се подготват соодветни пораки кои може да се прилагодат и насочат кон 
споменатите поединци.  

Договарач на осигурување - купувач (купувањето на одредени услуги може да биде од 
рутинска природа, одлуката може да биде доверена на купувачот, меѓутоа, 
донесувањето на одлука за купување на доброволно здравствено осигурување е 
посложена работа, поради тоа што станува збор за нови услови на домашниот пазар); 

Корисник на услугите - осигурен (не мора да биде одговорен за донесувањето на 
актуелните одлуки за купување, но потребно е да се изврши истражување со цел да се 
сознае колкаво е влијанието на корисникот при донесувањето на одлуки); 

Носител на одлуки (поединец или група одговорни за конечната одлука за купување, 
може и да го врши купувањето - склучувањето на доброволно здравствено осигурување 
или да дава инструкции на другите за извршеното купување).          

Поединците често, во реалните случувања, играат различни улоги во процесот на 
одлучување, а понекогаш преминуваат од една во друга улога. 

Многу е важно да се води сметка за фактот дека купувачите на полиса за осигурување 
сакаат да ја задоволат својата потреба за сигурност и заштита, затоа треба да се 
фокусираме на одреден број на целни групи. Со оглед дека полисите од овој вид на 
осигурување, генерално кажано, се продаваат, а не се купуваат, мора да се пронајдат 
соодветни аргументи за продажба на потенцијалните целни групи на кои може да се 
фокусираат компаниите за осигурување кои нудат услуги на доброволно здравствено 
осигурување. 
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2.8. Јавно-приватно партнерство 

Комбинирањето на најдоброто од двете области:  

- социјално здравствено осигурување за основно покритие;  

- приватно осигурување за остатокот, претставува јавно-приватно партнерство.  

Јавното-приватно партнерство станало истакнато во јавните дебати за осигурување. Во 
поглед на буџетскиот притисок и очекуваниот тренд во трошоците, владите сé повеќе 
ќе се посветат на дилемата помеѓу еднаквоста и ефикасноста во системот. 

Ова партнерство е како опција за развиените земји и за земјите во развој. Во развиените 
земји со директно обезбедување на здравствена заштита, доброволното здравствено 
осигурување е начин да се најде средина помеѓу пристапот на здравствена заштита, 
трошоците и склоностите. Тоа им дава можност на луѓето да купуваат дополнително 
покритие според нивните лични потреби и склоности, со што го ублажуваат 
оптоварувањето на јавните здравствени планови. 

Кај земјите во развој, пак, приватната здравствена заштита може да помогне во 
проширувањето на покритието. Ова е посебно точно каде наплатениот данок за 
финансирање на јавните програми резултира со макроекономски пореметувања кои ги 
поткопуваат придобивките од здружувањето на ризикот. Згора на тоа, во стабилна 
средина, доброволното здравствено осигурување може да придонесе за создавање на 
медицинска инфраструктура. 
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На табелата подолу се прикажани фундаменталните разлики помеѓу јавното и приватно 
здравствено осигурување 

 
Особина   Јавно здравствено  Доброволно здравство 
Моралноста   Висока Ниска 

Целта на создавање Здравјето на граѓаните Збогатување на 
приватните сопственици 

Цел  Унапредување на 
здравјето  Заработка  

Сретствата на создавање Парите на граѓаните Приватен капитал 
Начин на работа Непрофитно Профитно  
Област на активности Цела заедница Големите градови 
Солидарност во исплата Да, двојно солидарност Нема солидарнист 
За кој е наменета За сите За оние кои плаќаат 
Ефикасност Еднаква на приватното Еднаква на јавниото 
Делотворност Високо Ниска 
Состојбата на објектот Стари, запуштени Нови и уредни 
Љубезност Средна Висока 
Цена ан усугите Ниска  Висока  
Осиромашување поради 
болести Не Да  

Односи Соработка Натпревар  
Можност за синергија Да  Не  
Нивото на непотребна 
потрошувачка Мала  Голема  

Појавата на негативни 
цели Не  Да  

Креирање на корупцијата Не   Да  
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Глава III - Реформи на здравствено осигурување  

3.1. Пазар на здравствено осигурување 

Со купувањето на полиса за осигурување, корисникот се изложува на мала финансиска 
загуба за да избегне поголема. Ова би требало да биде основата за пропаганда на 
осигурувањето воопшто, а специјално е важно да се импутира оваа идеја на пазарот на 
осигурување на лица (здравствено, незгода). На генерален план, потребно е да се следи 
политиката на цени, каматни стапки и даноци, да се посвети внимание на животниот 
стандард, инфлацијата и сл.21. 

Осигурувањето, избегнувањето, ублажувањето и преносот на ризик, ја намалуваат 
неизвесноста кај поединци или организации. Со осигурувањето се овозможува 
интелигентно управување со ризикот, со постигнување на стабилност и развој. 

Според законодавство во Република Македонија, друштвата за осигурување се 
поделени на оние кои што работат со животно и оние кои што работат со неживотно 
осигурување. Притоа, компанијата која работи со животно нема право да работи со 
неживотно осигурување - и обратно. 

Република Македонија поред законодавството е земја во која не е дозволено отворање 
на приватни здравствени друштва за осигурување за целосно осигурување, туку постои 
можност за дополнително здравствено осигурување, кое се чини дека е повеќе 
теоретски отколку што некој го користи практично.  

Во Република Македонија има неконкурентен и високо централизиран социјален 
систем на задолжително здравствено осигурување. Системот се финансира преку 
придонеси (57,3%) од вработените, додека определен процент доаѓа од пензискиот 
фонд (21,7%) и од Бирото за невработени (12,6%)22. Република Македонија има слаба 
економија со највисоки придонеси за здравствено осигурување во регионот (9,2%). 
Висината на осигурувањето во Република Македонија е поврзана со приходот на 
осигурениот и во одредена форма со образованието, а е независна од многу други 
побитни ризик фактори како: возраста, полот или големината на семејството. За еден од 
клучните фактори за високата невработеност меѓу другото, допринесуваат високите 
придонеси за здравство, надополнети со другите давачки како голем товар за 
работодавците. Имено, работодавците со цел да ги избегнат високите придонеси, 
свесно ги пријавуваат вработените на пониски месечни примања или пак, воопшто не 
ги пријавуваат. Заради оваа причина голем број македонски граѓани официјално се 

                                                           
21 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Осигурување, Центар за издавачка дејност, Економски факултет, Белград, 
2002, стр. 208. 
22 Центар за Истражување и Креирање на Политики, „Македонското здравствено осигурување- 
моментални состојби“, 2005 Скопје, Македонија 
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невработени поточно непријавени, сепак работат и имаат редовни месечни приходи. 
Тие не придонесуваат во касата на фондот, туку се пријавуваат преку бирото за 
невработени.  Изгледа како државата на индиректен начин ги ,,стимулира” овие граѓани 
на тој начин да се осигураат. На ова се надоврзува и реалноста, дека при 
обезбедувањето на здравствените услуги граѓаните се изложени на дополнителни 
приватни трошоци кои според некои анализи се движат околу 50% од вкупните 
трошоци во здравството. Ова значи ако нашиот годишен буџет за здравство е околу 240 
милиони евра, дополнителни 120 милиони евра доаѓаат и одат во приватни џебови со 
што го заобиколуваат системот. Сите овие фактори придонесуваат да настане 
постепена, но сигурна деторијација на нашиот социјален здравствен систем и појава на 
незадоволство и нееднаквост помеѓу осигурените. Државите излегуваат во пресрет на 
овие проблеми со тоа што ги разгледуваат на можноста од воспоставување на 
конкуренција помеѓу социјалните фондови или пак, воведување доброволно 
здравствено осигурување. 

Според податоците во Република Македонија во 2015 година, на пазарот на 
осигурување 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 друштва за 
осигурување со седиште во ЕУ. Во 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)23. Во 2014 година друштвата за осигурување 
остварија бруто полисирана премија (БПП) во вкупен износ од 7,63 милијарди денари, 
што претставува пораст од 6,08% во однос на приходите остварени во 2013 година. Кај 
неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 6,74 милијарди денари, односно 
пораст на приходите од 4,31% во однос на истиот период од минатата година. Кај 
осигурувањето на живот e остварена БПП во износ од 888 милиони денари, што 
претставува зголемување од 21,78% во однос на минатата година.  

Оваа висока стапка на пораст на осигурувањето на живот е една од највисоките стапки 
на пораст споредено со сите земји во Европа. Порастот на БПП во осигурителниот 
сектор е присутен повеќе години а овој тренд продолжи и во тековната 2015 година. 

                                                           
23 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
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Слика 2: „Трендот на пораст на БПП во осигурителниот сектор“ 

Податоците за остварената БПП се особено значајни во осигурителниот сектор затоа 
што претставуваат основа за пресметка на основните показатели со кои се мери 
степенот на развиеноста на пазарот на осигурување, а тоа се степенот на густина и 
степенот на пенетрација. Податоците за нивото на пенетрација на осигурувањето во 
2014 година покажуваат дека вкупната БПП во земјава учествува со 1,45% во БДП 
(2013: 1,44%), додека степенот на густина изнесува 3.694 денари по жител со што е 
постигнат пораст од 5,7% во однос на претходната годин 

 

Слика 3: „Учество на осигурување во вкупната БПП“24 

Во Република Македонија во вкупната БПП најзначајно учество има осигурувањето кај 
моторните возила со 54,47% (2013: 57,02%), со најголемо е учеството на 

                                                           
24 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
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задолжителното осигурување: одговорност од употреба на моторни возила учествува со 
46,43% (2013: 46,99%), што претставува пораст на БПП од 4,82% во однос на 2013 
година. Потоа следува доброволното осигурување на моторни возила (каско) со 9,04% 
(2013: 10,03%) каде што е регистриран пад на БПП од 4,39% во однос на 2013 година 
при истовремено намалување на бројот на склучени договори за 5,38%. Овие трендови 
се должат на падот на продажбата на нови возила во 2014 година во споредба со 
претходните години. Вредно е да се истакне дека кај оваа класа на осигурување првпат 
по 5 години опаѓање се забележува мал пораст од 0,44% во првата половина на 2015 
година со остварена БПП од 348,58 милиони денари (1H 2014: 347,06 милиони 
денари)25. Следна значајна категорија во структурата на вкупната БПП е осигурувањето 
на имот (од пожар, од природни непогоди, од кражби и од други ризици) со 18,07% 
(2013: 18,29%). Овде се забележува пораст на БПП од 4,83% во споредба со 2013 
година при едновремено зголемување на бројот на склучени договори од 12,19%. Оваа 
состојба се должи на сè поголемата активност на друштвата за неживотно осигурување 
во промоцијата на осигурувањето на имотот, во услови на изразена ценовна 
конкуренција. Сепак мерено според бројот на живеалишта на територијата на 
Република Македонија овој износ на премија се однесува само на 3,41% од 
домаќинствата од кои 0,14% се однесуваат на осигурување од поплава, а 0,24% на 
осигурување од земјотрес, што укажува на фактот дека постои недоволно развиена 
осигурителна култура кај населението за осигурување на имотот. 

Се забележува пораст на осигурувањето на живот што изнесува 21,78% во споредба со 
2013 година. Овој позитивен тренд во доменот на осигурување на живот е присутен 
повеќе години, што упатува на заклучок дека овој осигурителен производ е сè повеќе 
препознаен како инструмент што истовремено овозможува штедење и финансиска 
заштита на семјството. 

Во доменот на посредувањето во осигурувањето, до втората половина на 2015 година, 
дејност вршат 30 осигурително-брокерски друштва, 11 друштвата за застапување, 3 
деловни банки што дејствуваат како застапници во осигурувањето, како и 950 
лиценцирани застапници во осигурувањето26. Во структурата на каналите на продажба, 
најголемо учество зазема директната продажба остварена преку друштвата за 
осигурување со 48,82% од вкупната продажба, потоа следува продажбата преку 
осигурително-брокерските друштва со 22,77%, продажбата преку застапници (агенти) 

                                                           
25 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
26 Дарко Блажевски, „Пазарот на осигурување во Република Македонија“, Економија и бизнис, година 18, 
број 208, октомври 2015, стр. 50-53. 
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со 14,50%, продажбата преку друштвата за застапување во осигурувањето со 10,71% и 
3,20% преку останати дистрибутивни канали27. 

Друштвата за осигурување на крајот на 2014 година располагале со средства во износ 
од 16,42 милијарди денари со што оствариле пораст од 18,25% во однос на минатата 
година. Овие средства учествуваат со 3,56% во вкупните средства на финансискиот 
систем од што можеме да заклучиме дека финансискиот систем во Република 
Македонија е изразено банкоцентричен. Капиталната и управувачката поврзаност меѓу 
друштвата за осигурување и банките е незначителна така што и опасноста за прелевање 
на ризиците од банкарскиот сектор кон осигурителниот сектор е мала, но се издвојува 
значењето на стабилноста на банкарскиот систем за стабилноста на осигурителниот 
сектор како сегмент во кој чуваат една третина од својата актива во форма на депозити. 

Во текот на 2014 година, осигурителниот сектор оствари добивка по оданочување во 
износ од 342 милиони денари. Понатаму во делот на неживотно осигурување беше 
прикажана добивка од 340 милиони денари, додека кај осигурувањето на живот е 
прикажана добивка во износ од 2 милиони денари. Позитивниот тренд на 
профитабилно работење се очекува и во 2015 година со оглед на тоа дека во првата 
половина на 2015 година е остварена добивка во износ од 183 милиони денари. 

Целокупниот 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 тоа вкупно 
пресметаниот капитал на осигурителниот сектор е 4,5 пати над нивото на овој 
минимум, што претставува квалитетен показател за адекватна капитализираност на 
друштвата за осигурување.  

Во согласност со законските прописи и правилата на професијата, друштвата за 
осигурување се задолжени да ги утврдат обврските што произлегуваат од договорите за 
осигурување за спроведување на дејноста и за покривање на настанатите штети со 
пресметување и издвојување на технички резерви. Вкупниот износ на техничките 
резерви на друштвата за осигурување што вршат работи на неживотно осигурување на 
крајот на првото полугодие во 2015 година изнесува 7,45 милијарди денари, односно 
14,2% пораст во однос на претходната година, додека вкупниот износ на технички 
резерви на друштвата за осигурување на живот изнесува 2,38 милијарди денари, што 
претставува пораст од 30,8% во однос на претходната година. Еден од факторите што 
придонесоа за зголемување на техничките резерви претставуваат спроведените 
супервизорски активности, како и примената на подзаконскиот акт за минималните 

                                                           
27 http://www.ekonomijabiznis.mk/News.aspx?id=2302, посетено мај 2017 г. 
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стандарди за пресметка на техничките резерви со кој се овозможува примена на 
конзистентност во извршените актуарски пресметки на техничките резерви.  

Исто така, друштвата за осигурување имаат обврска да издвојат средства што ги 
покриваат техничките резерви во висина барем еднаква на вредноста на техничките 
резерви. Вложувањата на средствата се врши во инструменти предвидени со Законот за 
супервизија на осигурување и со соодветен подзаконски акт што подетално ги 
пропишува видовите и карактеристиките на дозволените вложувања. На средината на 
2015 година, друштвата за неживотно осигурување го исполнија законски 
предвиденото минимално потребно ниво на средства што ги покрива техничките 
резерви. Вложувањата на овие средства изнесуваа 6,08 милијарди денари и покриваа 
104,09% од техничките резерви кај овие друштва. Во последниве неколку години се 
забележа значително подобрување во овој сегмент бидејќи пред 2011 година друштвата 
за неживотно осигурување не го исполнуваа потребниот минимум за покривање на 
техничките резерви (2011:96,09%, 2010:74,99%). Во структурата на вложувањата на 
овие средства најголемо учество имаат хартиите од вредност издадени од Република 
Македонија (46,85%), па потоа депозитите во банките (46,31%), уделите во 
инвестициски фондови (4,04%), акции (0,82%) и во други финансиски инструменти 
(2,19%). Кај друштвата за осигурување на живот, вкупните вложувања на средствата 
што ги покриваат техничките резерви и математичката резерва на 30.6.2015 година 
изнесуваа 2,40 милијарди денари, што претставува покриеност од 101,59%. Најголем 
дел од овие средства се пласирани во хартии од вредност издадени од Република 
Македонија (75,49%), банки (20,00%) и во други финансиски инструменти (0,25%). 

Друштвата за осигурување во текот на 2014 година исплатиле износ на штети од 3,05 
милијарди денари. Во споредба со 2013 година, износот на исплатени штети е поголем 
за 3,20%.  
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3.2. Здравствено осигурување во Република Македонија 

Република Македонија, со стекнување на својата независност во 1991 година, наследи 
обемен и добро воспоставен здравствен систем, со добра географска и финансиска 
достапност, долго позитивно искуство со здравственото осигурување кое го покрива 
скоро целото население, квалификуван кадар, добра контрола над заразните заболувања 
и скоро целосен опфат на населението со националната програма за имунизација. 
Здраствената состојба на населението е слична како и во другите земји од југоисточна 
Европа, но заостанува зад земјите на ЕУ. Здравствениот систем е соочен со повеќе 
предизвици поврзани со подобрување на здравствената состојба на населението, 
обезбедување на основен пакет на здравствени услуги, пружање на здравствени услуги, 
јавно здравје, планирање, управување и развој на човечките ресурси, осигурување на 
квалитет и финансирање на здравството како и обезбедување на одржлив систем на 
здравствена заштита28. 

Во Република Македонија, финансирањето на здравствената заштита е преку 
здравственото осигурување. Законската основа на системот на здравствено 
осигурување е во Законот за здравствено осигурување, кој е донесен во март 2000 
година, изменет и дополнет со амандмани неколку години подоцна. 

Законот за здравствена заштита стапил на сила во март 2000 година, со што престанале 
да важат одредбите од Законот од 1991 година, поврзани со здравственото 
осигурување. Со законот за здравствено осигурување се пласира определена 
модификација споредено со претходниот систем и нов начин на регулирање на 
односите во рамки на здравственото осигурување. Тие промени се согледуваат 
најмногу во видот на здравственото осигурување, обемот на осигурените лица и 
нивните права и обврски, како и во начините на пресметување и наплата на 
придонесите. Во законот се наведуваат и изворите на приходи за здравствено 
осигурување, партиципацијата на корисниците во трошоците за здравствена заштита, 
како и обемот на активности и одговорности на Фондот за здравствено осигурување29. 

Според видот, здравственото осигурување може да биде задолжително и доброволно.  

Задолжително осигурување е воведено поради обезбедување на здравствени услуги и 
парични надоместоци врз принципите на сеопфатност, солидарност, еднаквост и 
ефективно користење на средствата под услови кои се утврдени со закон. 
Задолжителното здравствено осигурување е спроведено од Фондот за здравствено 

                                                           
28 Здравствена стратегија на РМ 2020, Сигурен, ефикасен и правичен здравствен систем, Скопје 2007 
29 Основи на здравствен менаџмент, Интерна скрипта, 2011 
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осигурување. Во законот за здравствено осигурување, се дефинирани принципите на 
задолжително здравствено осигурување30: 

Македонскиот здравствен систем може да служи како пример за децентрализиран 
систем за време на комунизмот кој за време на транзицијата кон демократија премина 
на централизирано управување, но притоа задржувајќи ги децентрализираните 
структури. Здравствените услуги во Република Македонија се даваат преку систем на 
здравствени институции. Тие се организарани на три нивоа31: 

- Примарно 

- Секундарно и 

- Терцијарно. 

Остварувањето на функционалната поделба помеѓу овие три нивоа сѐ уште е тековно 
прашање. Во последниве години имаше неколку реформи на здравството во Република 
Македонија. Со оглед на тоа дека секоја општина посебно ги развива своите структури 
за пружање на здравствени услуги, децентрализираниот систем довел до фрагменација 
на давањето на услугите и дуплирање како на установите така и на услугите. Така биле 
основани различни единици кои често содржеле елементи на примарна, секундардна и 
терцијарна заштита. Влијанието на централната власт врз целиот развој на здравството 
на локално ниво, било минорно заради независноста која ја имале општините во 
областа на донесување на одлуки и финансирањето. 

- Принцип на задолжителност, што значи дека здравственото осигурување е 
задолжително за сите граѓани на Република Македонија, со определни права во 
случај на болест или повреда или други права на здравствена заштита според 
Законот за здравствена заштита; 

- Принцип на сеопфатност, или на универзална покриеност, се подразбира дека 
секој е покриен со здравствена заштита, која се разликува активен осигурен и 
членови на неговото семејство; 

- Принцип на солидарност, се обезбедува преку еднаква стапка на придонеси за 
сите; 

- Принцип на еднаквост/рамноправност, неограничен број права на основна 
заштита за секој осигурениот; 

- Принцип на ефективно користење на финансиски средства согласно законот; 

                                                           
30 Здравствена стратегија на Република Македонија 2020, Сигурен, ефикасен и правичен здравствен 
систем, Скопје 2007 
31 Центар за истражување и креирање политики, Реформи на здравствениот систем во Република 
Македонија, Скопје 2010 
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- Принцип на заштита на работниците, согласно кој работодавците се одговорни и 
должни да ги осигураат вработените. 

Права од задолжително здравствено осигурување се правото на основни здравствени 
услуги, во случај на болест и повреда надвор од работа и повреда на работа и 
професионално заболување. Со Законот се обезбедува основната здравствена заштита, 
право на боледување и други финансиски надоместоци на осигурени. Основни права на 
здравствена заштита се прецизирани преку пакет на услуги32: 

- Права, бенифиции на здравствена заштита на ниво на примарна здравствена 
заштита: 1. Здравствени прегледи со цел утврдување на дијагнозата, прегледи 
или проверки на здравствената состојба, 2. Превенција и рано откривање на 
заболување, 3. Итна медицинска помош, 4. Амбулантно и домашно лекување и 
нега, 5. Здравствена заштита при бременост и породување, 6. Примена на 
превентивни терапевтски и рехабилитациони мерки, 7. Превенција и третман на 
болеста на забите и устата, 8. Лекови од позитивна листа на ФЗО; 

- Права/бенефиции за здравствена заштита на специјалистичко консултативно 
ниво: 1. Испитување на здравствена состојба, дијагноза и препораки за третман, 
2. Специјализирана дијагностика терапевтски и рехабилитациони постапки, 3. 
Протетички, ортопедски и други помагала; 

- Права/бенефиции за болнички услуги: 1. Испитување на здравствена состојба, 
третман, рехабилитација и нега, 2. Сместување и обрцои за време на 
хоспитализација, 3. Лекови од листата на ФЗО, 4. Сместување и оброци за 
придружник на дете до 3 годишна возраст, по потреба 30 дена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Здравствена стратегија на Република Македонија 2020, Сигурен, ефикасен и правичен здравствен 
систем, Скопје 2007 
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3.3. Пазарот на здравствено осигурување во светот 

Западните земји посветуваат големо внимание на здравственото осигурување. На 
пазарите ширум светот, изразен е проблемот на голема и растечка побарувачка за 
здравствени услуги, чија последица е развојот на нови и скапи здравствени методи, но 
и процесот на глобална демографска транзиција и присуството на феноменот на 
стареење на населението. Главната улога на здравственото осигурување е да ги покрива 
трошоците за здравствена заштита. Високите трошоци на здравствените услуги се 
закануваат да го загрозат имотот на поединецот кога ќе се појави потреба за нив. 
Поради тоа, здравственото осигурување е значаен дел од планирањето на државата, 
работодавачите, а и на секоја индивидуа, во крајна инстанца. Основна идеја која лежи 
зад Осигурувањето е поврзување на ризикот на повеќе осигурени во еден фонд, така 
законот на веројатност т.е. законот на големите броеви обезбеди да само релативно мал 
број на неповолни настани навистина се оствари во една година. Со тоа, трошокот на 
тој мал број на настани може да биде лесно поднесен од страна на голем број на 
осигуреници33. 

Осигурувањето во западните земји и во светот добива научна основа во текот на 17-
тиот и 18-тиот век со воведувањето на математика и статистика, односно теорија на 
веројатност и закон на големите броеви. Во тоа време се формирале и првите 
претпријатија, претходници на денешните компании за осигурување и почнува државна 
интервенција во оваа дејност. Како што знаеме индустриската револуција во текот на 
19-тиот век донесла интензивен развој на технологијата, т.е. воведување на машини во 
процесот на производство и општо развој на сите аспекти од човековата цивилизација. 
Овој развој од друга страна допринесува за да се појавуваат голем број на повреди на 
работа, професионални болести, т.е. сé почести се случаите на намалување или губиток 
на способност. Тоа предизвикува незадоволство кај работниците и сé поголема потреба 
за заштита, од што произлегува настанувањето на социјалното, а во негови рамки и 
здравственото осигурување.  

Заеднички именител на сите системи за здравствено осигурување во сите земји е 
перманентниот раст на трошоците на здравствена заштита. Сепак, секоја земја има свои 
карактеристики34. 

• американски, главно приватни компании за осигурување и  

•  европски, кој се одликува со добри социјални програми и дополнително учество 
на приватни компании за осигурување. 

                                                           
33 Центар за Истражување и Креирање на Политики АНАЛИЗА СО ПОВОД Бр. 4 Македонското 
здравствено осигурување - моментални состојби, 2005, Скопје 
34 Савиќ, Јелена, „Перспективи за развој на доброволно здравствено осигурување во Република Србија 
(Магистерски труд)“, Охрид, 2014 год. 



Перспективни можности за развој на доброволно здравствено осигурување во 
Република Македонија 

 

                                                                         Емилија Попеска  44 
 

Свои предности, а и свои недостатоци имаат и двата модели. Постојано се бараат нови 
реформи и усовршување. Во која насока тие ќе тргнат, американски или европски, 
мислењата се поделени.  

Првите почетоци на законодавството за здравственото осигурување е воспоставено во 
Германија во 1883 година, за време на владеењето на канцеларот Бизмарк. Германските 
системи и другите европски системи на здравствено осигурување претставувале 
продолжетоци на веќе постоечките здруженија кои имале заеднички фонд од којшто се 
доделувале бенефиции за членовите. Претворањето или спојувањето на доброволните 
групи во систем за национално покритие имало политички и стабилизационен поттик. 
Политичкото незадоволство го забрзало воведувањето на социјалното осигурување. 
Германските закони од 1883 година, воспоставиле високо централизирана програма 
која ги покривала работниците во рудниците, градежништвото, фабриките, занаетчиите 
и вработените во другите дејности.  

Со првиот закон за задолжително здравствено осигурување, во Германија се основани 
22.000 болнички каси. Законот во првите години се применувал само во Германија, а 
потоа по примерот на Германија тргнале и останатите европски земји како: Австрија 
(1886 година) и Унгарија. Во 1911 година, сличен закон за социјално осигурување 
стапил на сила во Велика Британија и скандинавските земји, а во 1928 година и во 
Франција. Во текот на овој период, сите развиени земји во Европа имале медицинско 
осигурување, воглавно за ангажираните работници. До Првата светска војна, немало 
земја во која целокупното население било покриено со задолжително медицинско 
осигурување. Во 1937 година, германскиот здравствен систем е модифициран – 
составени се два системи, еден за работниците, а другиот за земјоделците. Тоа го 
воспоставило националниот систем за здравствено осигурување, од кој биле исклучени 
само популационите групи со повисок доход. 

Како прва земја во која е воспостаена пазарна економија, а која покрива 100% од 
здравствените ризици на населението е Нов Зеланд (1939 година), па потоа, после 
Втората светска војна, Норвешка и Шведска. Велика Британија во 1948 година 
основала своја здравствена служба со следните карактеристики: финансирана е од 
даноци и овозможила еднаков пристап до здравствените услуги за сите граѓани . 
Велика Британија воведува прво социјално осигурување во 1911 година. Тоа 
претставува основа на британскиот национален сервис кој е прифатен во 1946 година и 
кој постои и денес. Владината улога во здравствената заштита преку националниот 
здравствен сервис, послужила како многу значаен пример за другите европски земји и 
земјите на поранешниот СССР, кој го почнува својот здравствен систем во 1926 година.  

Во текот на 1922 година, Јапонија го основала првиот систем на задолжително 
осигурување во Азија. На почетокот, тоа осигурување ги покривало само работниците. 
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Чиле е првата земја во Латинска Америка којашто ја реализирала идејата за здравствено 
осигурување (1924 година), но само 15% од популацијата била осигурена. Во текот на 
Втората светска војна, и останатите земји од Латинска Америка, освен Аргентина, се 
придружиле на заедниците на земји со воспоставено здравствено осигурување. 

Во светот постојат држави, како на пример Германија и Чиле, кои имаат социјален 
систем за здравствено осигурување, но тој е конкурентен (поточно има повеќе 
социјални фондови). Исто така, на граѓаните им е овозможено да бидат осигурени и во 
приватните фондови. Во овие земји здравствен систем традиционално бил 
неконкурентен. Многу индустриски развиени земји обезбедуваат финансирање на 
здравствената заштита директно преку владите или со формирање на јавни фондови за 
здравствено осигурување со комбинирано покритие35. Денес во Германија постојат 
повеќе социјални фондови, при што осигурените одбираат каде ќе се осигураат. 
Осигурувањето е задолжително до оној степен додека осигурениот не пријави 
заработувачка над определеното ниво. Со други зборови, тогаш кога осигурениот ќе 
почне да заработува над определениот лимит, автоматски по принципот на 
придонесување во касите врз база на процент, доаѓа премногу скапо да биде член на 
социјалниот фонд. Во тој момент, државата му дозволува на осигурениот да го 
напушти социјалниот фонд и да се приклучи кон некој од приватните фондови.  

Со тоа се добива можност да плаќа помалку, а да биде осигурен кај приватна компанија 
од која се очекува да нуди одреден степен на поквалитетна или подобро кажано услуга 
ориентирана кон клиентите/пациентите. Меѓутоа, ако еднаш го напуштат социјалниот 
фонд, повеќе немаат право да се вратат назад во социјалниот. Тоа е направено како 
заштитна мерка која го штити социјалниот систем. За разлика од Германија во Чиле 
постои друга можност. Граѓаните на Чиле имаат можност да одберат дали сакаат да 
бидат во државниот или пак, во некој од приватните фондови. Поточно, задолжително е 
да се уплатат 7% од месечните примања во некој од фондовите, но поставен е 
максимален лимит кој осигурениот може да го плати (130 $ месечно).  

Одлуката каде ќе ги уплати средствата е оставена на осигурениот. Секако, во 
приватните фондови во Чиле треба да се уплатат дополнителни средства. Со тоа во 
државниот систем има некаде околу 65% од популацијата, додека во приватните околу 
25%. Меѓутоа, она што претставува проблем, а се случува во Чиле е таканаречена 
фрагментација на пазарот во однос на примањата на граѓаните.  

 

                                                           
35 Јанковиќ Д. М., Приватно здравствено осигурување од аспект на меѓународните искуства и 
можностите за примена во Србија, Економски факултет, Белград, 2006, стр. 59. 
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ГЛАВА IV - ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

4.1. Основни аспекти на доброволното здравствено осигурување 

Денес, покрај задолжителното здравствено осигурување, кое (во зависност од државата 
во која се спроведува) е недоволно и не го дава бараното ниво на услуги, доброволното 
здравствено осигурување сé повеќе станува задолжителен инструмент за зачувување на 
животниот стандард. Почетоците на доброволното здравствено осигурување се 30-тите 
години на минатиот век, кога група на професори на еден американски универзитет 
здружила средства за покривање на евентуалните трошоци за здравствена заштита на 
универзитетската клиника. Во подоцнежните години таа идеја нашла широка примена 
во соработка со Американската асоцијација на болници, каде што во рамките на планот 
наречен „Син крст“ секој можел да избере болница во која ќе биде лекуван36. 
Доброволно здравствено осигурување делува како најдобар облик на управување со 
ризикот. Практично, го штити здравјето и имотот од обврските т.е. трошоците кои би 
произлегле од потребата за плаќање на медицинските услуги. Македонскиот Закон за 
здравствено осигурување го дефинира доброволното здравствено осигурување како 
осигурување од настанување на ризик од плаќање на учество во трошоците на 
здравствена заштита во согласност со овој закон, осигурување на граѓани кои не се 
задолжително осигурени по овој закон, односно кои не се вклучени во задолжителното 
здравствено осигурување, како и осигурување на поголем обем и стандард и други 
видови на права од здравственото осигурување. 

Принципот на еквиваленција - сите уплати се еднакви на сите исплати, овозможува 
компаниите за осигурување функционираат во совршени пазарни услови. Со оглед на 
тоа што во своето работење компаниите за осигурување се потпираат на премијата за да 
ги покријат побарувањата на осигурениот (надомест на штета, односно медицинска  
сметка), цената на полисата т.е. висината на премијата ја одредуваат во зависност од 
веројатноста и големината на тој надомест. За некој настан кој е малку веројатен или 
кој може да предизвика мала штета, премијата е пониска и обратно. Осигурителите го 
пресметуваат ризикот на полисата преку статистички (теорија на веројатност и закон на 
големите броеви) и математички (финансиска и актуарска математика) методи и 
одлучуваат кои полиси да ги понудат и по која цена37. Доброволното здравствено 
осигурување може да го организираат и спроведуваат Републичкиот завод и правни 
лица кои обавуваат дејност осигурување во согласност со законот со којшто се уредува 
осигурувањето, а исто така може да го организираат и спроведуваат и инвестициони 

                                                           
36 http://mz.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/zakon za dobrovolno osiguruvanje.pdf посетено јуни 2017 
година 
37 Јанковиќ Д. М., Приватно здравствено осигурување од аспект на меѓународните искуства и 
можностите за примена во Србија, Економски факултет, Белград, 2006, стр. 19. 

http://mz.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/zakon%20za%20dobrovolno%20osiguruvanje.pdf


Перспективни можности за развој на доброволно здравствено осигурување во 
Република Македонија 

 

                                                                         Емилија Попеска  47 
 

фондови за доброволно здравствено осигурување, во согласност со посебен закон. 
Доброволното здравствено осигурување е осигурување:  

•  од настанување на ризик за плаќање на учество во трошоците за здравствена 
заштита во согласност со законот;  

•  граѓаните кои не се задолжително осигурени според законот, односно кои не се 
вклучени во задолжителното здравствено осигурување, како и  

•  осигурување на поголем обем и стандард и други видови на права од 
здравственото осигурување.  

Давател на осигурување - Републичкиот завод и друштвото за осигурување кое го 
организира и спроведува доброволното здравствено осигурување;  

Осигурено лице - физичко лице кое склучило договор за доброволно здравствено 
осигурување, или за кое е, врз основа на негова согласност, склучен договорот за 
доброволно здравствено осигурување со давателот на осигурување и кое ги користи 
правата утврдени со договорот за доброволно здравствено осигурување, како и член на 
семејството на осигурениот;  

Договарач на доброволно здравствено осигурување (во понатамошниот текст: 
договарач) е правно или физичко лице, како и друг правен субјект кој во име и за 
сметка на осигурениот, односно во свое име и за сметка на осигурениот склучува 
договор за доброволно здравствено осигурување со давателот на осигурување и кој се 
обврзал на уплата на премијата на осигурување од своите средства или на товар на 
средствата на осигурениот; Премија на осигурување - паричен износ што го плаќа 
осигурениот, односно договарачот на доброволното здравствено осигурување на 
давателот на осигурување; Полиса за осигурување - документ за склучен договор за 
доброволно здравствено осигурување со давателот на осигурување; Колективно 
осигурување - доброволно здравствено осигурување кое го склучува договарачот со 
давателот на осигурување кого го избрал во согласност со законот, со што договарачот 
и давателот на осигурување може да склучат договор за доброволно здравствено 
осигурување; Здравствени услуги - услуги кои се даваат во здравствените установи и 
другите облици на здравствени служби (во понатамошниот текст: приватна пракса), во 
согласност со законот со којшто се уредува здравствената заштита, поради 
спроведување на здравствената заштита, односно поради спроведување на мерки за 
зачувување и унапредување на здравјето на луѓето, спречување, сузбивање и рано 
откривање на болести, повреди и други пореметувања на здравјето. 

Доброволното здравствено осигурување може да се договори како 
дополнително здравствено осигурување или доброволно здравствено 
осигурување. Доброволното здравствено осигурување е доброволно и долгорочно 
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осигурување и може да се договори најмалку во траење од една година од 
денот на почеток на осигурувањето, освен доколку со овој закон поинаку не е 
уредено. 

Доброволното здравствено осигурување не е животно осигурување или дополнително 
осигурување кон осигурувањето на живот согласно со Законот за супервизија на 
осигурување. Правата и обврските кои произлегуваат од доброволното здравствено 
осигурување не можат да се пренесуваат ниту да се наследуваат. 

Правата на парични примања кои достасале за наплата на осигурениот може да се 
наследуваат, а истите останале неисплатени по неговата смрт. За организирање и 
спроведување на доброволното здравствено осигурување, како и за односите меѓу 
договорните страни, се применуваат одредбите од Законот за супервизија на 
осигурување, Законот за облигационите односи, Законот за здравственото осигурување, 
одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на истите. 
Дополнителното здравствено осигурување ги покрива трошоците на име учество со 
лични средства при користење на здравствени услуги од задолжителното здравствено 
осигурување, согласно со прописите од задолжителното здравствено осигурување и 
здравствената заштита.  

Доброволното здравствено осигурување ги покрива трошоците за здравствени услуги 
кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, повисок стандард на 
здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, 
трошоците за покривање на здравствените услуги користени во дополнителната 
дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор 
од мрежата на здравствени установи во која се врши здравствената дејност и во 
правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други 
помагала.  

Министерот за здравство со подзаконски акт ги пропишува стандардите на здравствени 
услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување согласно со 
Законот за здравственото осигурување. 

Работите на осигурување за здравствени услуги кои не се покриени со задолжителното 
здравствено осигурување се вршат во рамките на класа на осигурување - доброволно 
здравствено осигурување. На класата на осигурување - доброволно здравствено 
осигурување соодветно се применуваат одредбите од Законот за супервизија на 
осигурување38. 

                                                           
38 http://www.pravdiko.mk/shto-predviduva-dobrovolnoto-zdrastveno-osiguruvane/,посетено јуни 2017 година 
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Доброволното здравствено осигурување го спроведуваат друштвата за осигурување кои 
имаат дозвола за вршење на работи на здравствено осигурување од Агенцијата за 
супервизија на осигурување врз основа на прописите од областа на осигурувањето и на 
одредбите од овој закон. 

Приватното здравствено осигурување е доброволно и долгорочно осигурување и може 
да се договори најмалку во траење од една година од денот на почеток на 
осигурувањето. Доброволното здравствено осигурување не е животно осигурување или 
дополнително осигурување кон осигурувањето на живот согласно со Законот за 
супервизија на осигурување. Правата и обврските кои произлегуваат од доброволното 
здравствено осигурување не можат да се пренесуваат ниту да се наследуваат. 

Здравствените услуги од приватното здравствено осигурување се остваруваат во 
здравствените установи кои имаат решение за дозвола за работа издадена од 
Министерството за здравство и правните лица кои вршат изработка, издавање и 
сервисирање на ортопедски и други помагала. За давање на здравствени услуги од 
доброволното здравствено осигурување друштвото за осигурување склучува договор со 
здравствените установи и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање 
на ортопедски и други помагала. 

Друштвото за осигурување не е должно да склучи договор за давање на здравствени 
услуги доколку со договорот за осигурување е утврдено дека надоместокот на 
трошоците за здравствени услуги од доброволното здравствено осигурување се 
исплатува на трансакциска сметка на осигурениот. 

Дополнителното здравствено осигурување се воспоставува со договор за дополнително 
здравствено осигурување склучен меѓу осигурениот и друштвото за осигурување. 
Дополнителното здравствено осигурување може да се воспостави и со договор за 
дополнително здравствено осигурување склучен меѓу друштвото за осигурување и 
работодавачот за своите вработени и членовите на нивните семејства, здруженија за 
своите членови или друго правно лице кое има интерес да осигури одредена група на 
луѓе. 

Со договорот особено се утврдуваат здравствените услуги и цените на здравствените 
услуги кои произлегуваат од тој договор. Друштвото за осигурување е должно 
податоците за склучените да ги достави на увид по барање на Министерството за 
здравство. 

Министерот за здравство со подзаконски акт ја утврдува содржината на податоците и 
роковите за доставување. Дополнителното здравствено осигурување се воспоставува со 
договор за дополнително здравствено осигурување склучен меѓу осигурениот и 
друштвото за осигурување. 
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Осигурените со губење на својството на осигурени и осигурени лица во системот на 
задолжителното здравствено осигурување, го губат и својството на осигурени во 
дополнителното здравствено осигурување. 

Осигурените во дополнителното здравствено осигурување кои го изгубиле својството 
на осигурени и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено 
осигурување не подолго од 60 дена, со прекин или без прекин, во текот на 
календарската година. 

По барање на друштвото за осигурување, Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија на соодветен начин ги известува за статусот на осигурените од 
ставот 1 на овој член, во системот на задолжителното здравствено осигурување. 

Друштвото за осигурување ја одредува премијата за дополнително здравствено 
осигурување согласно со Условите за осигурување и Тарифите на премии за 
доброволното здравствено осигурување. Друштвото за осигурување ја одредува 
премијата за дополнително здравствено осигурување имајќи ги предвид и 
здравствените услуги и ризиците на кои е изложен осигурениот, како и возраста, полот, 
бонус и малус, табела на смртност, табела на болести и времетраење на склучениот 
договор39. 

Друштвото за осигурување согласно со Условите за осигурување и Тарифите на премии 
за доброволното здравствено осигурување е должно да:                                           

- склучи договор за осигурување со секој осигурен од овој закон кои сакаат да се       

           осигураат за правата на дополнителното здравствено осигурување;                                                                                                                           

        - ги осигури осигурените со еднакви права и обврски од дополнителното      
  здравствено осигурување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 http://www.pravdiko.mk/shto-predviduva-dobrovolnoto-zdrastveno-osiguruvane/, посетено јуни 2017 година 
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4.2. Здравствено осигурување социјално или доброволно  

Овој систем се нарекува и Бизмарков модел, според канцеларот Бизмарк, за време на 
чија власт во 1883 година во Прусија за првпат бил воведен како модел на 
финансирање на здравствена заштита.  

Примарната цел на здравственото осигурување е плаќање на вкупните или на дел 
трошоците поврзани со чинењето на здравствените услуги. Со тоа се избегнуваат 
катастрофалните финансиски загуби кои можат да бидат поврзани со одредени тешки 
заболувања или со повреди, преку принцип на распределба на ризикот помеѓу многу 
осигурени. 

Осигурувањето претставува основен и моќен модалитет на прибирање на средства со 
кои се овозможува финансирање на здравствениот систем во определен регион. 
Постојат неколку видови на здравствено осигурување, социјално, даночно, доброволно 
или во некои држави има комбинација од овие видови40.  

Социјалното здравствено осигурување има голема традиција во европските земји 
започнувајќи од Германија уште пред повеќе од 100 години. Социјалните системи 
функционираат преку принципот на солидарност и се овозможува распределба на 
ризикот помеѓу лицата кои се осигурени. Со тоа средствата се наменети за оние на кои 
им се најмногу потребни41. 

Социјалното осигурување е облик на социјална политика и социјална заштита со која 
вработените и членовите на нивните семејства гарантираат материјално обезбедување и 
здравствена заштита. Социјалното осигурување вклучува: 

- Здравствено осигурување; 

- Пензиско осигурување; 

- Инвалидско осигурување; 

- Осигурување во случај на невработеност.    

Основни карактеристики на современото социјално здравствено осигурување се 
следниве42: 

- Социјалното здравствено осигурување е задолжително. Целото население 
законски се обврзани на осигурување на здравствените и со нив поврзани други 
ризици; 

                                                           
40 Центар за Истражување и Креирање на Политики, „Македонското здравствено осигурување - 
моментални состојби“, 2005 Скопје, Македонија 
41 исто 
42 Основи на здравствен менаџмент, Интерна скрипта, 2011 
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- Граѓаните осигурени редовно ги плаќаат придонесите за осигурување, обично 
како определен процент од приходот или платата; 

- Постојат посебни административни тела, кои имаат главна улога во 
управувањето со собраните финансиските средства и плаќањето на 
здравствените услуги. 

Постои задолжително осигурување кај кое постои законска обврска на работодавецот и 
вработените да уплаќаат придонеси во соодветни фондови и доброволно социјално 
осигурување кај кое уплатата на придонесот е засновата на доброволна основа. 
Основните права од здравствено, пензиско и инвалидско осигурување гарантирани се 
со закон. 

Нивното остварување и другите права се регулираат со фондови за осигурување на 
своите акти. Со закони се предвидени задолжителни видови на здравствена заштита за 
цело население. Здравственото осигурување е систем за покривање на трошоци за 
здравствена заштита однапред, преку придонес или данок, кои се уплатуваат во 
заеднички фонд на здравствено осигурување за сите или некои здравствени услуги 
одредени со закон, подзаконски акти или со полиса на осигурување. 

Здравственото осигурување може да се однесува на ограничен или целосен опфат на 
здравствени услуги и може да служи како целосно или делумно покривање на трошоци 
за одредена услуга, лекови или медицински средства. Придобивките можат да се 
состојат во правото на одредена здравствена услуга или на рефундација на осигурениот 
за одредени трошоци. Државното здравствено осигурување го уредува и води државата, 
доброволното осигурување е исто така уредено со закон и водено од страна на 
друштвото за осигурување или некои други приватни агенции кои имаат дозвола за тоа. 

Здравственото осигурување може да биде задолжително и доброволно, задолжително 
здравствено осигурување покрива основен пакет на здравствени услуги пропишани со 
закон. Доброволното осигурување е она осигурување кое го склучуваат оние лица кои 
не се задолжително осигурени по закон, било за основен или дополнителен пакет на 
услуги. 

Тоа исто така е еден доказ за постоење на развиен систем на социјално обезбедување. 
Правата од инвалидското и пензиското осигурување се одредуваат врз основа на жива и 
мината работа. Остварување на правото врз основа на мината работа треба да се изрази 
преку валоризирање на личните приходи при одредување на пензиска основа, а тоа е со 
ревалоризација на пензијата претставува пат на следење на пораст на лични приходи, 
цени и стандарди. 

Социјалното осигурување во институционална и фунцкионална смисла е и финансиска 
установа чие работење, треба да се заснова на економски принципи на ефикасност, 
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економичност, рационалност и пласман на слободни средства заради нивно 
зголемување. Овие принципи не треба да бидат против утврдените права, бидејќи со 
осигурувањето се обезбедува токму обезбедувањето на тие права43. 

Социјалното осигурување е важен дел на правниот систем на една земја. Тоа е 
истовремено и општествена дејност, односно јавна служба за задоволување на 
потребите на граѓаните. Со негово спроведување, осигурените лица остваруваат 
индивидуални права врз основа на парични средства собрани со придонес на 
осигурените и работодавците. Организацијата за спроведување на ова осигурување 
претставува предизвик за правниците, економистите, социолозите за правни и 
економски науки.  

Добро развиените социјални здравствени системи претставуваат добивка за секоја 
држава. Голем број не се во можност да воспостават ваков систем на здравствено 
осигурување поради различниот пристап во третманот на здравјето, како комодитет 
или како социјално добро. Огромен процент од нивните популации се неосигурени со 
што здравствените услуги им се недостапни и прескапи. Класичен пример се САД каде 
околу 40 милиони граѓани се неосигурени. И покрај заложбите на администрацијата, 
здравјето на граѓаните на САД не се третира како социјално добро, туку како производ 
кој може да се купи на пазарот, ако има средства за тоа44. 

Здравственото осигурување, како што наведовме погоре, е дел од социјалното 
осигурување, тоа е негов специфичен вид кој се поврзува со поимот сигурност. 
Системот за здравствено осигурување се планира со цел да се подобри ефикасноста и 
со тоа и здравствената состојба, пружениот избор на потрошувачите се елиминираат 
неофицијалните здравствени работници и „црната берза“ за здравствените услуги. 

Исто така постои и намера здравственото осигурување да воведе финансиска 
дисциплина, трошоците ќе станат видливи и ќе мора да бидат во рамките на 
придонесениот приход. Во однос на функционирањето на системот за здравствена 
заштита, клучните принципи на здравјето се следниве: 

- Рамноправност; 

- Превенција и унапредување; 

- Партиципација и соработка; 

- Служба на примарна здравствена заштита; 

- Квалитет на заштита; 

                                                           
43 Сухум, Р.,  Социјално осигурање 
44 Центар за Истражување и Креирање на Политики, „Македонското здравствено осигурување- 
моментални состојби“,2005 Скопје, Македонија 
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- Контрола на трошоци. 

Во услови на многу ограничени средства не можат декларативно да се утврдуваат 
широки права на здравствена заштита на товар на средствата за осигурување. Во тој 
случај мора да се утврдат приоритетите на основа на социјално медицинските 
критериуми и целите на националната стратегија во областа на здравствената заштита. 
Во таа смисла прифатени се две основни цели:  

- Чување на биолошкиот интегритет на населението и 

- Обезбедување на минимум социјална правда. 

Обемот на здравствена заштита означен како минимум, зависи од реални можности. Тој 
може да биде тесен и широк. Евентуално стеснување би било на сметка на горна 
граница кај децата, зголемување на горна граница кај старите и намалување на бројот 
на заболени, односно мерка, но до таа мерка со која нема да бидат загрозени основните 
национални цели. 

Разните форми на финансирање на здравствена заштита вклучуваат доброволно 
здравствено осигурување, лични сметки за медицинско штедење и директно плаќање на 
трошоците за здравствена заштита. Доброволно здравствено осигурување се финансира 
врз основа на премии, односно уплати во готово, со што поединците се осигуруваат за 
определен период на време. Премиите се одредуваат на основа на проценка на ризикот, 
може да се одредат според индивидуалниот ризик, ризикот на одредена група, или врз 
основа на регионален принцип, според просечниот ризик на населението на одреден 
географски регион. 

Лични сметки за медицинско штедење, смислата на личните сметки за медицинско 
штедење е дека поединците задолжително или доброволно уплаќаат заштеда за 
здравствена заштита на своја сметка. Заштедата се уплаќа како процент од платата и 
може да се потроши само за медицински трошоци.  

Директно плаќање на здравствена заштита, се однесува на сите форми на директно 
плаќање од џебот на пациентот. Од него може да се бара директно плаќање само на дел 
од трошоците, или плаќање на услугата во целина. Притоа се разликуваат три начини 
на директно плаќање на здравствената заштита: 

- Директно плаќање на оние услуги кои не се покриени со осигурувањето, 
најчесто е во приватниот сектор, пример во стоматологија, аптеки, лаборатории; 

- Дополнително плаќање за услуги кои се во осигурувањето, но не се целосно 
покриени; 
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- Неформално плаќање на услугите кои се покриени со осигурувањето, но за кои 
неформално се бара и дополнително, нелегално плаќање. Овој вид на плаќање на 
здравствена услуга постои во некои земји. 

Здравствениот систем претставува еден од најсложените системи во било која држава. 
Секоја држава има обврска да води сметка и се грижи за здравствената состојба на 
своето население. Системот на здравствена заштита опфаќа здравствена 
инфраструктура која обезбедува спектар на програми и услуги и пружа здравствена 
заштита на поединци, семејства и заедница45. 

Здравствениот систем мора да осигура физички, географски и економски достапна и 
пристапна, интегрирана и квалитетна здравствена заштита. Исто така, треба да 
обезбеди и развој на здравствени кадри, одрживост на финансирање, децентрализација 
на управување и финансирање на здравствена заштита и поставување на граѓаните во 
центарот на здравствениот систем. 

Целта на системот за здравствена заштита е чување и унапредување на здравјето на 
луѓето со обезбедување на здравствени услуги на населението, како модерна, така и 
традиционална медицина на ефикасен начин, а кои во исто време се и достапни и 
прифатливи за луѓето. Со оглед на неговото значење и влијание на здравствената 
состојба на населението на секоја држава, како и поради големо економско влијание, 
државата спроведува низа мерки во планирањето и управувањето на здравствениот 
систем со цел да се обезбеди стабилно финансирање и рационален и квалитетен систем 
на пружање на здравствена заштита, сето тоа со цел во рамките на расположливите 
средства на населението да се обезбеди основната здравствена заштита. 

Во сите земји поради создавање на населението и воведување на нови и скапи 
технологии присутно е постојано зголемување на трошоци за пружање на здравствена 
заштита. Современите системи за здравствена заштита се разликуваат меѓусебно 
најмногу во методите на прибирање на средства за здравствена заштита, како и во 
начините на плаќање на давателот на услуги во здравството. Проблемите во системот за 
здравствена заштита ретко, или никогаш не можат да се решат засекогаш. 

Под систем се подразбира збир на меѓусебно поврзани елементи кои заедно доведуваат 
до достигниување на цели во средината во која системот егзистира. Системот опфаќа 
вкупност или сложеност на елементи или поединечни делови. Основни карактеристики 
на општествените системи се дека тие се динамички (во постојано движење), сложени 
(по структура) и хиерархиски (по организација)46. 

                                                           
45 Јовановиќ, С., Системи здравствене заштите 
46 World health organization, 2000, Geneva, Switzerland, World health organization 
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Здравствените системи мора да обезбедат физичка, географска и економска достапна и 
пристапна, интегрирана (вертикална поврзаност на примарното, секундарното, 
терцијарното ниво и хоризонталната поврзаност во системи и во однос на локалната 
заедница) и квалитетна здравствена заштита, развој на здравствениот кадар, 
одржливост на финансирање, децентрализација на управување и финансирање на 
здравствената заштита и поставување на граѓаните во центарот на системот за 
здравствена заштита. 

Целта на системот на здравствена заштита е чување и унапредување на здравтсвените 
услуги на населението како на модерната така и на традиционалната медицина на 
ефикасен начин, а кои во исто време се достапни и прифатливи за сите луѓе. 

Системите за здравствена заштита се под силно влијание на важечките норми и 
вредности во општеството, често рефлектираат социјални и културни очекувања на 
граѓаните и се под влијание на единствената национална историја, традиција и 
политички систем. Врз основа на неговото значење и влијание на здравствената состоја 
на населението во секоја држава, како и поради големо економско влијание, државата 
спроведува низа мерки во планирање и управување на здравствениот систем со цел да 
се обезбеди стабилно финансирање и рационален и квалитетен систем на пружање на 
здравствена заштита, а сето тоа со цел во рамките на расположливите средства на 
населението да се обезбеди основна здравствена заштита. 

Во сите земји поради стареење на населението и воведување на нови и скапи 
технологии присутно е постојано зголемување на трошоците за пружање на 
здравствена заштита. Системот на здравствена заштита вклучува покрај државниот 
сектор и приватен сектор на здравството. Двата сектора треба да функционираат 
синхронизирано, по исти етички, стручни и економски принципи.  

Со цел што поголемо изедначување на функционирањето на двата сектори, засновани 
на споменатите принципи, потребно е да се унапреди меѓусебната соработка и да се 
воспостави поголема доверба. Секоја држава има обврска да води сметка за 
здравствената состојба на своето население. 

Во спроведувањето на здравствената политика на една земја многу значајна улога 
имаат и докторите. Денес постојат најмалку пет различни аспекти на морална 
одговорност на докторите во креирање и спроведување на здравствената политика: 

- Прва одговорност на докторите мора да биде да ја почитува довербата која му е 
дадена со таа улога и да се раководи според интересите на пациентите. Ако оваа 
традиција на доверба биде изневерена тогаш и медицинската етика би морала 
радикално да се менува; 
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- Како етички експерт, докторот обезбедува точна и сигурна информација на оние 
кои креираат здравствена политика. На тој начин докторите учествиваат во 
донесување на одлуки од значење за организацијата на здравствената служба; 

- Како и секој друг граѓанин и докторот има обврска да работи во корист на 
правдата и општествениот интерес; 

- Некои сметаат дека услов за ефикасна здравствена заштита е ограничувањето на 
опцијата и самостојноста за избор кои докторот ги има во својата секојдневна 
работа. Докторот е човек во општествената заеднива и мора да води сметка 
според грижливо пропишани и со закон регулирани правила; 

- Со сите наведени улоги докторот е секако и тоа е примарно, морално одговорна 
личност. Во општествените системи кои го карактеризираат моралниот 
плурализам многу конфликти можат да произлезат од сите овие сложени 
околности. 

Формирањето на еден здравствен систем зависи од низа фактори, а тие се следниве: 

- Економски фактори, промените во областа на работењето и вработувањето, 
финансирање на здравствените систем, разликата помеѓу богати и сиромашни, 
како и контрола на трошоците и рационализација; 

- Демографски фактори, кои опфаќаат стареење на населението, намален 
наталитет, фертилитет и морталитет; 

- Епидемиолошки трендови, транзиција која ги диференцира причинителите кои 
доведуваат до заболувања и смртност; 

- Социјални фактори, разликата помеѓу одредени земји и поединечни социјални 
друштва, видови на болести кои се поврзани со животниот и здравствениот стил, 
начин на кој поединецот и општеството одговараат на појавата на болести; 

- Државна организација, начин на кој државата делува на здравствениот систем, 
степенот на административна вклученост и контрола, интерес и положба на 
владата во здравствениот систем, начин на донесување одлуки и учество на 
граѓаните во здравствениот систем. 

Во еден здравствен систем, клучни субјекти се следниве: 

- Граѓанин, осигурени, пациент; 

- Давателите на здравствените услуги; 

- Институција посредник која се јавува како собирач на приходиите и како плаќач 
на услугите. 
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Во процесот на прибирање на приходите, треба да се разликуваат извори на приходи, 
начини на финансирање и видови на посредни институции кои ги собираат приходите. 
Приходите доаѓаат од домашни и странски НВО, добротворни здруженија, како и од 
странски влади и деловни субјекти од други држави. Основни начини од кои се 
финансира здравствената заштита, се даноците, придонесите за социјално и 
здравствено осигурување, премии од доброволно здравствено осигурување, лични 
сметки, директно плаќање на услугите, заеми, грантови, донации. 

Има повеќе начини на плаќање на лекарите и здравствените установи. Притоа лекарите 
можат да бидат платени според методот на плата, по метод на главарина, според 
услугата и сл. а установите по пат на општа пресметка, главарина, според ден, услуга, 
грантови и сл. 

Во светот постојат различни облици на организирање на здравственото 
осигурување. Разликите помеѓу нив се во критериумите на задолжителност 
(задолжително или доброволно), вклученост во здравствениот систем, начинот на 
финансирање, начинот на организирање и управување на расположливите ресурси и др. 
Во однос на сето тоа, постојат и многубројни класификации. 

Светската здравствена организација истакнува поделба според начинот на 
финансирање, управување, одлучување за правата и обврските, вклученост на 
населението во заштитата, солидарност и планирање на подрачјето на осигурување, на 
следните модели на здравственото осигурување: 

- Бизмарков;  

- Бевериџов; 

- Семашков; 

- Пазарен модел. 

Бизмарковиот модел претставува облик на задолжително здравствено осигурување, кој 
обезбедува универзално покритие. Се финансира со придонес на вработените како 
осигурените и работодавците. Придонесите се сразмерни на висината на примање, 
односно одредени се во облик на процент од заработка.  

Се базира на принципите за непрофитабилност и солидарност меѓу сите осигурени 
лица. Финансирањето го спроведуваат повеќе независни, во главно непрофитни 
фондови, агенции, болнички каси и др. Со него управувааат претставници на 
осигурените, кои склучуваат договори со давателите на здравствени услуги и на тој 
начин обезбедуваат заштита за своите осигурени. Развиен е во Германија, потоа во 
Австрија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Швајцарија, Словенија и др. 
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Бевериџовиот модел обезбедува финансирање на здравствена заштита од даноци, 
односно од државен буџет. Се базира на солидарност и обезбедува универзално 
покритие на населението на здравствена заштита во државни или приватни здравствени 
установи. За разлика од претходниот модел, во управувањето не се вклучени 
осигурените, туку тоа е надлежност на државата. Типичен пример на земја која го 
користи овој модел е Велика Британија, потоа Ирска, Исланд, Финска, Норвешка, 
Шведска и др. 

Семашковиот модел бил применуван во Советскиот сојуз, и во други социјалистички 
земји. Во источноевропските земји има уште остатоци во начинот на размислување на 
населението дека државата треба да обезбеди квалитетна и бесплатна здравствена 
заштита за сите. Во овој модел државата е одговорна за организирање и финансирање 
на здравствена заштита на целото население, а исклучена е можноста за приватна 
здравствена заштита. Сличен е на Бевериџовиот модел. Постојат мислења дека тоа е 
само посебен облик на Бевериџов модел. 

Пазарниот модел значи дека здравственото осигурување го организира и спроведува 
приватна организација на профитна основа. Се финансира од приватни средства на 
осгурените, најчесто премија на осигурување. Не се базира на солидарност и не 
обезбедува универзално покритие. Најпознатиот облик постои во САД. 

 
Карактеристики Бизмарков 

модел 
Бевериџов 

модел 
Семашков 

модел 
Пазарен модел 

 
Финансирање  Придонеси на 

работодавците, 
осигуреници 

Даноци, буџети Централен 
државен буџет 

Приватни 
средства на 
осигурениците, 
приватни 
осигурувања 

Управување  Самоуправно од 
претставници и 
работодавци 

Државата и 
нејзините 
органи 

Централната 
влада и 
министерство за 
здравје 

Приватни 
организации и 
агенции 

Одлучување за 
правата и 
обврските 

Носители на 
јавно 
осигурување во 
рамките на 
јавното 
овластување 

Државата и 
нејзините 
органи 

Централната 
влада 

Се се базира на 
понуда и 
побарувачка 

Вклученост на 
населението во 
заштита 

Целосно 
население со 
некои 
исклучоци 

Целото 
население 

Целото 
население 

Нема обврски за 
осигурување, 
одлуката е 
доброволна 

Солидарност Апсолутна   Апсолутна  Не постои 
Планирање на 
работи за 
осигурување 

Држава и 
носителите 

 Држава Не постои 
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Партиципацијата во здравството е учество на корисникот на здравствените услуги во 
непосредно плаќање на дел од трошоците на здравствената заштита. Се среќаваат три 
облици на партиципација и тоа: 

- Соосигурување; 

- Франшиза; 

- Доплаќање. 

Соосигурување претствува облик на партиципација во која осигурениот, како корисник 
на услугите, плаќа одреден дел од трошоците на здравствена заштита во процент или во 
фиксен износ. 

Франшиза претставува вид на партиципација во која корисникот на услугите ги плаќа 
сите трошоци на здравствена заштита до одредена мера, над која сите останати 
трошоци ги сноси здравственото осигурување. 

Доплаќањето е облик на партиципација во која корисникот на услугите плаќа 
здравствени услуги во одреден износ, кој што е утврден паричен износ на средства по 
услуга.  

Овие облици на партиципација имаат цел да дејствуваат на прераспределбата на 
финансискиот товар на здравствена заштита со зголемување на дел од приходите од 
секторот население и намалување на дел од приходите од здравствено осигурување. 

Kласификацијата според Jeffu Maduri се врши:  

• според траењето на покритието; 

• начинот на купување; 

• начинот на надомест; 

• обликот на покритие и сл.47. 

Кај првиот вид на доброволно здравствено осигурување, здравственото осигурување се 
договара како краткорочно и долгорочно. Со ова скапо осигурување покриени се 
трошоците во старечки домови, нега на тешки болни лица кои се на апарати и сл. Како 
еден вид на долгорочно осигурување е инвалидското осигурување. Доколку се 
договори „покритие на сопственото занимање“ тоа значи дека компанијата за 
осигурување ќе обезбеди средства во случај ако осигурениот стане неспособен за 
своето занимање. Инвалидското осигурување може да се договори и на одреден 
временски период. Како облици на инвалидско осигурување може да бидат: 

                                                           
47 Madura J., Personal Finance, Pearson Education, Inc., Publishing as Pearson Addison Wesley, 2004, стр. 291 
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• Индивидуално инвалидско осигурување. Ова договарање го врши поединецот 
каде висината на премијата зависи од посакуваното покритие и дејноста со 
којашто се занимава осигурениот;  

•  Инвалидско осигурување на работодавецот каде работодавецот е тој што ја 
плаќа премијата за вработениот, целокупно или со учество на вработениот. Ова 
осигурување е поевтино од индивидуалното, а во развиените земји дури 50% од 
работодавачите плаќаат осигурување на инвалидитет за своите вработени;  

• Осигурување на социјална сигурност претставува осигурување на приходи на 
инвалидите, како дополнување на државното социјално осигурување;  

• Осигурување од работнички компензации е дополнителен извор на приходи кој 
зависи од самата заработувачка која инвалидот ја остварувал пред 
настанувањето на осигурениот случај. Поделбата на доброволното здравствено 
осигурување според начинот на купување. 

Според начинот на купување, доброволното здравствено осигурување се дели на:  

•  индивидуално и  

•  групно (работодавец).  

Индивидуалното осигурување е секогаш поскапо отколку колективното осигурување. 
Кај групното (колективно) здравствено осигурување работодавачите со договарање на 
квалитетно осигурување ги задржуваат добрите работници, а во одредени општества 
средствата издвоени за здравствено осигурување не подлежат на оданочување. Доколку 
работодавецот договори осигурување за сите вработени со една компанија за 
осигурување, со тоа остварува попусти, но ги намалува и административните трошоци. 
Можно е поединецот да склучи индивидуално осигурување, независно од колективното 
кое му го плаќа работодавецот. Во програмите на одредени земји, можно е 
работодавецот со одредени социјални програми во здравственото покритие да ги 
вклучи и членовите на семејствата на своите работници. Поделба според начинот на 
надомест и исплатата на надоместот, односно трошоците на здравствена заштита може 
да биде:  

• директно, на давателот на здравствените услуги и 

• на осигурениот, како облик на надомест т.е. обесштетување.  

Кај директното плаќање на здравствената заштита, осигурениот треба да има картица 
со која го потврдува осигурителното покритие. Со неа тој може да ги заврши своите 
медицински потреби, а давателот на услугите доставува сметка до компанијата за 
осигурување. Доколку поединецот сам ги избира давателите на здравствените услуги 
од листата, осигурувањето е поскапо. Плаќање на осигурениот како облик на надомест 
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или обесштетување - овде постои поголема слобода на избор на медицински услуги, но 
затоа полисата е поскапа. Осигурениот сам ги плаќа трошоците, па покасно ги 
рефундира кај компанијата за осигурување48. 

Во поделба според обликот на покритие како најчести облици на покритие на 
здравственото осигурување се: 

• лекарско;  

• хирушко;  

• болничко; 

• осигурување на трошоци за набавка на лекови и сл. 

Лекарското осигурување значи одреден број на посети на лекарите од општа пракса, 
односно посебните специјалности. Во зависност од комбинацијата и бројот на посети се 
разликува и премијата. Хирушко осигурување значи покритие за одредени хирушки 
зафати. Осигурените лица овој вид го склучуваат, воглавно, за сложени и скапи 
интервенции кои не би биле во состојба сами да ги финансираат. Болничко 
осигурување се склучува за покривање на трошоците за лежење во болница. Трошоците 
за набавка на лекови, исто така, може да бидат предмет на договарање на осигурување, 
бидејќи сé почесто се укажува на потребата за набавка на скапи лекови. 
Дополнителните видови на осигурување подразбираат осигурување на трошоците за 
лекување или набавка на вештачки заби, потоа трошоци за офтамолог или набавка на 
очила. Во одредени развиени земји, со ова осигурување може да се одговори и на некои 
несекојдневни барања, како што е да кажеме барањето за осигурување на гласот на 
професионалните пејачи и сл. 

Секоја компанија за осигурување која сака да воведе некој нов облик на осигурување 
на пазарот, мора прво да ја анализира ситуацијата земајќи ги во предвид:49 

• надворешните фактори; 

• внатрешните фактори; 

• дизајнот на производ. 

Надворешните фактори претставуваат одредени карактеристики на средината во која 
функционира друштвото за осигурување. Овде спаѓаат карактеристики на државата, 
нејзиното население и пазарот.  

                                                           
48 Савиќ, Јелена, „Перспективи за развој на доброволно здравствено осигурување во Република Србија 
(Магистерски труд)“, Охрид, 2014 год. стр. 70 
49 Савиќ, Јелена, „Перспективи за развој на доброволно здравствено осигурување во Република Србија 
(Магистерски труд)“, Охрид, 2014 год. стр. 70 
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Клучни надворешни фактори кои влијаат на успехот во спроведувањето на 
доброволното здравствено осигурување на пазарот: 

- Свеста на јавноста за опасностите кои произлегуваат од болестите е од 
значајна помош за развој на здравственото осигурување. Понатаму, 
сложените јавни здравствени системи ја намалуваат потребата за полиса за 
доброволно здравствено осигурување50; 

- Даноците се исто така фактор кој има влијание врз воведувањето на 
доброволното здравствено осигурување. Како друг фактор е и законската 
регулатива, што значи добро уредениот пазар и пазарот со помал степен на 
конкуренција тежнее да избегне нови производи;  

- Законодавната власт (чувство на сигурност кај осигурениот може создаде 
фактот што стапките на здравствено осигурување се одобрени од страна на 
овластено владино законодавно тело); 

- Понатаму како други фактори за воведување на доброволното осигурување 
имаат влијание и религијата/моралните фактори. На пример во арапските 
земји, шеријатскиот закон дозволува надомест само на трошоците за 
лекување, додека во некои земји голем процент од населението смета дека е 
неморално да се „збогатиш“ благодарение на тешка болест; 

- Маркетинг е и надворешен и вантрешен фактор. Недостатокот на јасна 
маркетиншка стратегија може недоволно да влијае на продажбата на 
доброволно здравствено осигурување, додека, од друга страна, добрата 
маркетиншка поддршка може да влијае на јавното мислење и на тој начин да 
помогне да се привлече вниманието на населението за опасностите кои се 
закануваат од болестите;  

- Продажбата на одредени видови на осигурување, значајно е условена од 
економската ситуација на одреден пазар. Кога државата се наоѓа во неповолна 
економска ситуација и ограниченост на расположливиот доход, шансите за 
продажба на доброволно здравствено осигурување се мали, додека другите 
полиси за осигурување, посебно полисите за задолжително осигурување, се 
сметаат за многу значајни51. 

Во однос на внатрешните фактори во компанијата за осигурување, за разлика од 
другите видови на осигурување на лица, постојат многу различни настани кои може да 
                                                           
50 Савиќ, Јелена, „Перспективи за развој на доброволно здравствено осигурување во Република Србија 
(Магистерски труд)“, Охрид, 2014 год. стр. 70 
51 Савиќ, Јелена, „Перспективи за развој на доброволно здравствено осигурување во Република Србија 
(Магистерски труд)“, Охрид, 2014 год. стр. 70-71 
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предизвикаат поднесување на отштетни барања, а исправната процена на овие барања 
бара многу подетално познавање на медицината, отколку што е потребно за другите 
видови на осигурување. 

За изведувањето на деловни потфати како воведување на дополнително здравствено 
осугурување подразбира соодветен кадровски потенцијал, односно дополнително 
ангажирање на стручњаци, како и обука на постоечките кадри кои ќе вршат склучување 
на услуги на доброволно здравствено осигурување.  
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4.3. Регулација на здравственото осигурување во Република Македонија 

Регулацијата може да се дефинира како воспоставување на надворешни ограничувања 
кои влијаат врз однесувањето на индивидуата или на организацијата. Со 
воспоставувањето на овие нови регулации, државата настојува да ја забрза промената 
кон посакуваното однесување на институциите или на индивидуите кои дејствуваат во 
системот со цел да постигнат одредени јавни добра.  

Како главна регулаторна државна институција која го контролира целокупниот пазар на 
осигурување во Република Македонија е Агенцијата за супервизија на осигурување52. 

Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа одговара пред Собранието 
на Република Македонија53. Основана е 2009 година, како самостојно и независно 
регулаторно тело и во рамките на своите надлежности и овластувања се грижи за 
законито и ефикасно фукнкционирање на пазарот на осигурување, со цел заштита на 
правата на сопствениците и корисниците на осигурување. 

Законските надлежности на Агенцијата се однесуваат на: 

• Спроведување на супервизија над друштвата за осигурување, осигурителните 
брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, 
осигурителните брокери и застапници, правните лица кои се поврзани со 
друштвата за осигурување и Националното биро за осигурување, како и 

• Издавање и одземање дозволи, согласности и лиценци, изрекување 
супервизорски мерки, донесување подзаконски акти и давање предлози за 
донесување на закони, членување во меѓународни асоцијации од областа на 
осигурувањето, соработување со други надзорни органи и поттикнување на 
развојот на осигурувањето. 

Нарушувањето на условите на работната конкуренција какви што се влезните и 
излезните бариери доведуваат до нарушувањето на пазарот. Односно, кои се условите 
кои државата ги нуди за одредени компании да навлезат или пак да си заминат од 
пазарот.  

Постојат два основни типа на регулација:  

• финансиска и  

• пазарна регулација.  

Финансиската регулација е заштититата на осигурените од ризикот дека друштвата за 
осигурување нема да можат да ги исплатат потребните обврски. Финансиската 

                                                           
52 http://aso.mk/, посетено јуни 2017 година 
53 Закон за супервизија на осигурување „Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 27 од 25.04.2002 година 

http://aso.mk/
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регулација е процес, па дури и целосен систем кој го штити функционирањето на 
финансиските пазари, за остварување на нивната примарна улога - распределба на 
средствата од штедачите кон инвеститорите. Потребата од финансиска регулација е 
базирана на основите на економските текови, но и се надградува зависно современите 
текови, за да може да одговори на глобализацијата како предизвик и на финансиските 
иновации како нов современ тек на пазарни инструменти, кои се појавуваат на 
финансискиот пазар54. Од друга страна, пазарната регулација е потребна за да се 
обезбеди фер и соодветна цена на полисите за осигурување, со што се обезбедува, 
цените на полисите да не се превисоки и недостапни за граѓаните или пак, прениски 
(поради конкуренцијата) со што нема да може да се соберат доволно средства во касите 
и некои случаи ќе останат нерешени поточно неподмирени. Задачата на државата е да 
ги обезбеди сите предуслови вклучувајќи ги погоренаведените при разгледувањето на 
можноста за отворање на конкуренција во секторот на осигурувањето.  

Обезбедувањето на нормално функционирање на пазарот и заштита од недостатоците 
на пазарот е неопходно притоа пристрасната слекција со која приватние компании ќе се 
потрудат да ги осигураат само здравите и млади луѓе и ќе настојуваат да ги избегнат 
постарите и болни лица. Здравството за разлика од сите други производствени 
индустрии кои преку напредокот на глобализацијата имаат можност да се развијат и во 
други делови на светот, а нивните производи да се пласираат насекаде, здравството не е 
подлежно на тој вид глобализација. Болницата не може да се пренесе во друга држава, а 
притоа да биде корисна за локалното население. Ова значи дека е неопходно да го 
унапредиме здравствен систем во Република Македонија, а тоа може да се стори само 
преку постепено воведување на конкуренција. Државниот фонд треба да почне со 
склучување договори со постоечките приватни болници во оние делови каде што нема 
монопол, со што на граѓаните ќе им се обезбеди избор при лекувањето. Доколку 
Фондот почне да склучува договори со болничкиот приватен сектор тоа ќе стимулира 
отворање и на нови приватни институции. Со ова е потребно да се либерализираат, а не 
дополнително да се бирократизираат процедурите за јавни набавки со кои се соочуваат 
државните болници. Понатаму со ова би се изедначиле условите помеѓу доброволното 
и државното здравство. Така воспоставената конкуренција во обезбедувањето на услуги 
помеѓу доброволното и јавното здравство го унапредува социјалниот здравствен 
систем. Тоа ќе придонесе постепено да се отвори можност за воведување на 
конкуренција и помеѓу друштвата за осигурување која во овој момент се чини 
неостварлива.  

 

                                                           
54 Савиќ, Јелена, „Перспективи за развој на доброволно здравствено осигурување во Република Србија 
(Магистерски труд)“, Охрид, 2014 година 
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ГЛАВА V - АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ      
                     РЕЗУЛТАТИ  

5.1. Вовед 

При изработка на магистерскиот труд направено беше едно истражување, поврзано со 
доброволното здравствено осигурување. Прибирањето на податоци со цел добивање на 
информации во врска со доброволното здравствено осигурување спроведено е со 
постапката анкетирање. За потребите на истражувањето креиран беше анкетен 
прашалник, кој беше поставен за он-лајн одговарање. 

 

5.2. Основен проблем, цели и хипотези на истражувањето  

Староста на една компанија е во позитивна врска со учењето и сфаќањето на важноста 
на факторите за одржливо и успешно работење. Како што компаниите стануваат 
позрели, така сѐ повеќе се усовршуваат и се стремат да бидат препознаени не само кај 
купувачите, туку и кај останатите кои се вклучени во работата. Таквите компании 
можат полесно да проценат дали покрај давачките кои ги имаат, можат да  најдат 
простор и за уплата на доброволното здравствено осигурување. Целта на ова 
истражување е да се укажи врската помеѓу вработените и ставовите во однос на 
доброволното здравствено осигурвање, како и да се покаже дека со зголемување на 
нето платата на вработените и нивното одлучување за склучување на договори со 
друштвата за осигурување и врската дека со зголемување на БДП се зголемува и 
заинтересираноста на осигурениот за склучување на договори со друштвата за 
осигурување како и општо за значењето на здравственото осигурување. За целите на 
ова истражување, поставени се следниве хипотези:  

- важноста од поседување на здравствено осигурување; 

- ставовите на вработени во однос на доброволното здравствено осигурување. 

На прашањето дали работат во приватна или државна фирма, добиени беа следниве 
одговори:  

Табела 1.  

Сопственост на фирма Број на испитаници 

Државна 110 

Приватна 88 
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Дали имате задолжително здравствено осигурвање во фирмата во која работите? 

Табела 2. Поседување на задолжително здравствено осигурување 

Поседува Број на испитаници 

Да 188 

Не 0 

Од одговорите на ова прашање може да се забележи дека сите 188 испитаници имаат 
здравствено осигурување, кое го плаќа фирмата во која работат. 

Следното прашање беше: Дали ги знаете правата и обврските кои ги имате како 
осигуреници ? 

Табела 3. Запознаеност со правата и обврските 

Запознаеност Број на испитаници 

Да 188 

Не 0 

 

На ова прашање сите испитаници одговорија со да.  

Следното прашање гласеше: Дали сте задоволни од здравствениот систем во Република 
Макеоднија?  

Табела 4. Здравствениот систем на Република Македонија 

Дали сте задоволни? Број на испитаници 

Да 111 

Не 77 

 

Дали сте запознаени со поимот доброволно осигурување? 
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Табела 5. Поим за доброволно осигурување 

Дали знаете што значи? Број на испитаници 

Да 170 

Не 18 

 

Од вкупно 188 испитаници, 170 одговорија дека знаат за доброволно осигурување, но 
останатите 18 одговорија со не.  

Дали сметате дека покрај задолжителното, би било добро да се поседува и приватно 
здравствено осигурување?  

Табела 6. Поседување на доброволно здравствено осигурување  

Дали треба да се поседува? Број на испитаници 

Да 75 

Не 10 

Незнам 103 

На ова прашање имаше поделени одговори, 75 испитаници одговорија со ДА, 10 со НЕ, 
а 103 од нив одговорија дека НЕЗНААТ, дали би било добро да има и доброволно 
осигурување.  

Дали мислите дека со доброволно здравствено осигурвање ќе имате повеќе можности 
во моментот кога ќе треба да се искористи?  

Табела 7. Повеќе можности со доброволно здравствено осигурување? 

Дали нуди повеќе 
можности? 

Број на испитаници 

Да 75 

Не  10 

Незнам 103 

На ова прашање 75 одговорија со НЕЗНАМ, 10 со ДА, а само 103 испитаници 
одговорија со НЕ.  

Од одговорите кои ги добивме преку анкетниот прашалник, може да се забележи дека 
кај вработените постои знаење за важноста на здравственото осигурување, а дознавме и 
дека повеќето од нив се заинтересирани за доброволно осигурување, бидејќи мислат 
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дека преку него ќе имаат повеќе поволности, во моментите кога ќе треба да се 
искористи. 

 

5.3. Профил на испитаниците 

На прашалникот одговараа вкупно 50 испитаници, кои се наоѓаат на различни позиции, 
различна возраст, различа должина на работен стаж, различен пол.  

Табела 8. Пол на испитаници 

Машки 94 

Женски 94 

Вкупно 188 

 

Табела 9. Возраст на испитаниците 

Години Број на испитаници 

20-30 45 

30-40 55 

40-50 45 

Над 50  43 

 

Најголем број од испитаниците, 45 се на возраст од 40-50 години, 55 се на возраст од 
30-40 години, 43 на возраст над 50 години, а 45 на возраст од 20-30 години. 
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Од погоре наведената табела можеме да заклучиме дека БДП движејќи се од 2002 до 
2016 година директно влијае на развојот на доброволното здравствено осигурување во 
една земја. Во зависност од неговата висина зависи и бројот на склучени договори по 
основ на доброволно здравствено осигурување.  

Табела бр. 1 - Пазарна структура според бруто полисирана премија по одделни класи 
                        на осигурување, 2016 година (во илјада денари) 
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Табела бр. 2 – Број на склучени договори за период од 1.01.2016 – 31.12.2016 година 

 

Движењето на нето платата по вработен од Март 2010 година до Март 2016 година:  

Просечната месечна ислатена нето-плата по вработен, во март 2010 изнесува 20.338 
денари 

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2011 изнесува 20.585 
денари. 
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2012, изнесува 21.081 
денари. 
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2013, изнесува 21.294 
денари. 

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2014, изнесува 21.007 
денари. 

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2015, изнесува 21.402 
денари. 

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2016, изнесува 22.053 
денари. 
Од погоре прикажаните табели за бројот на склучени договори за период наведен во табелите и 
движењето на нето платата по вработен до Март 2016 година заклучуваме дека тие показатели 
директно влијаат на бројот на склучени договори за осигурување (полиси).  
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ЗАКЛУЧОК 

Еден од најголемите проблеми на општеството во транзиција се големите наследени 
системи со значајни социјални функции како што се образованието и здравството.  
Секоја земја си развива сопствен здравствен систем, кој што подоцна го модифицира и 
го обликува според своите потреби и средства со кои располага. Здравствениот сектор 
се наоѓа секогаш во состојба на постојана еволуција, пришто земјите кои се во развој 
можат да гледаат во голем број промери од здравствени системи во развиените земји, 
со цел да ги спроведуваат во својот систем и да помогнат во подобрување на истиот. 

Во последниве години, сѐ повеќе доаѓа до израз проблемот со зголемување на 
потребата од здравствени услуги, а како последица на тоа се појавуваат нови и скапи 
методи, трошоците за лекува и цените на здравствените услуги растат, со што ги 
надминуваат можностите на луѓето, да можат самостојно да си платат. Но, 
здравственото осигурување постои токму за во такви моменти. 

Здравственото осигурување претставува дел од социјално осигурување, е негов 
специфичен вид и се поврзува со поимот сигурност. Цел на здравственото осигурување 
не е да биде само институција која ќе прибира и дистрибуира финансиски средства кои 
се наменети за осигурување, туку и го унапредува здравјето на целото население и 
претставува значаен елемент на здравствената политика. 

Здравственото осигурување ги здружува средствата од лицата кои се осигурени, со што 
го намалува ризикот од настанување на последици од одредена болест, односно 
овозможува финансирање за лекување, откако ќе настапи болест. Поголем дел од 
луѓето се определуваат самостојно да купат здравствено осигурување, бидејќи свесни 
се дека ќе дојде момент кога ќе треба да се соочат со одредени здравствени проблеми, 
но за разлика од нив, многу млади и здрави лица не размислуваат за тоа дека еден ден 
ќе им бидат потребни средства, со што пропуштаат можност за обезбедување на 
здравствено осигурување. 

Задолжително здравствено осигурување е основен облик на осигурување, на почетокот 
ова осигурување опфаќало само некои категории на вработени во индустријата, 
рударството и некои други стопански гранки во кои имало голем ризик од повреда, но 
подоцна тоа се проширило и почнало постепено да ги опфаќа и службениците, 
земјоделците, пензионерите, вработени во други стопански гранки, самовработени и 
невработени лица.  

Во многу земји, покрај ваквиот начин на осигурување, има и доброволно здравствено 
осигурување, за оние лица кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување. Средствата за ваквото осигурување се водат на посебна сметка, а се 
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собираат со придонеси кои можат да бидат или фиксни или како премија. Овој вид 
осигурување, често е регулирано и како доброволно осигурување. 

Приватното здравствено осигурување постои со децении во развиените земји, а се 
заснива на принципот на доброволно лично учество на осигурено лице во трошоците на 
здравствена заштита до висина на осигурената сума, за која лицето однапред плаќа 
одредена цена, тарифа, односно премија на здравственото осигурување. 

Доброволното осигурување е доброволно и долгорочно, може да трае најмалку една 
година од денот на почетокот на осигурувањето. Тоа не е животно осигурување или 
дополнително осигурување кон осигурувањето на живот. Ова осигурување го 
спроведуваат друштвата за осигурување кои имаат дозвола да вршат работи на 
здравствено осигурување, од Агенцијата за супервизија на осигурување. Правата и 
обврските кои произлегуваат од доброволното здравствено осигурување не можат да се 
пренесуваат ниту да се наследуваат. 

Доброволно здравствено осигурување делува како најдобар облик на управување со 
ризикот, го штити здравјето и имотот од обврските т.е. трошоците кои би произлегле од 
потребата за плаќање на медицинските услуги. Законот за здравствено осигурување на 
Република Македонија, го дефинира доброволното здравствено осигурување како 
осигурување од настанување на ризик од плаќање на учество во трошоците на 
здравствена заштита во согласност со овој закон, осигурување на граѓани кои не се 
задолжително осигурени по овој закон, односно кои не се вклучени во задолжителното 
здравствено осигурување, како и осигурување на поголем обем и стандард и други 
видови на права од здравственото осигурување. 
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