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АПСТРАКТ 

Осигурувањето претставува клучен сегмент на дејствување во современата пазарна 
економија. Придобивките кои се јавуваат од пристапот кон животно осигурување стануваат 
водечка сила во осигурителната индустрија. 

Свесноста кај населението се зголемува во поглед на штедењето, но и во инвестирањето. 
Финансиската сигурност во ова динамично општество е клуч за сигурност на секое 
семејство. Со идентификување на причините поради кои треба да се купи полиса за 
осигурување, се пристапува кон оплодување на финансиските средства на поединците.  

Во развиените пазарни економии осигурувањето на живот претставува економски и 
социјално најважен вид на осигурување, поради значителната акумулација на капитал. 
Производите на осигурување кои ги нудат компаниите за осигурување се слични во сите 
економски развиени земји. Во Република Македонија во последните 10 години се забележува 
значителен раст на склучување полиси за осигурување на живот, што се должи на добрата 
организација и поставеност на компаниите за осигурување кон своите клиенти. 

Имајќи ги предвид укажувањата на резултатите дека развојот на финансискиот и 
банкарскиот сектор негативно влијаат на потрошувачката на животното осигурување во 
Република Македонија, потребно е да се смени таквата ситуација на начин што компаниите 
за осигурување мора да вложуваат повеќе во маркетинг со цел да можат да ги привлечат и 
убедат потрошувачите во погодностите кои ги дава животното осигурување.  

Како насока за идните истражувања кои ќе се занимаваат со овој проблем, добро би било да 
се испита, покрај влијанието на економските детерминанти и влијанието на неекономските 
варијабли врз потрошувачката на животното осигурување како што се демографските, 
институционалните и политичките фактори. Многу емпириски трудови укажуваат дека 
животното осигурување е способно да мобилизира долгорочни финансиски средства и преку 
нивно пласирање на финансиските пазари, тоа може да придонесе до развој на финансискиот 
сектор и раст на економската активност. Со цел да може да се зголеми потрошувачката на 
животното осигурување, потребно е да се истражи од кои фактори истата е детерминирана. 
Имајќи предвид дека Република Македонија е земја во развој, неопходно е да се активираат 
ресурсите кои се создаваат преку продажбата на животното осигурување, за да би можеле да 
го стимулираат развојот на финансискиот сектор и соодветно на тоа целокупниот економски 
раст. 

Клучни зборови: осигурување, пазарна економија, животно осигурување, штедење, 
инвестирање, финансиска сигурност, полиса за осигурување, акумулација на капитал, видови 
осигурување, компании за осигурување, финансиски пазар. 
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ABSTRACT 

Insurance is a key segment of action in the modern market economy. The benefits arising from the 
approach to life insurance become the leading force in the insurance industry. 

Awareness among the population is increasing in terms of saving, but also in investing. Financial 
security in this dynamic society is the key to the security of every family. By identifying the reasons 
why an insurance policy should be purchased, access to the financial means of individuals is begun. 

In developed market economies, life insurance is the economically and socially most important type 
of insurance, due to the considerable accumulation of capital. Insurance products offered by 
insurance companies are similar in all economically developed countries. In the Republic of 
Macedonia in the last 10 years, there is a significant increase in the conclusion of life insurance 
policies, which is due to the good organization and placement of the insurance companies towards 
their clients. 

Having in mind the indications of the results that the development of the financial and banking 
sector adversely affects the consumption of life insurance in the Republic of Macedonia, it is 
necessary to change this situation in a way that insurance companies must invest more in marketing 
in order to attract them Convince consumers about the benefits of life insurance. 

As a guideline for future research that will deal with this problem, it would be good to examine, in 
addition to the impact of economic determinants and the impact of non-economic variables on the 
consumption of life insurance, such as demographic, institutional and political factors. Many 
empirical papers indicate that life insurance is capable of mobilizing long-term financial assets and 
by placing them in the financial markets, it can contribute to the development of the financial sector 
and the growth of economic activity. In order to increase the consumption of life insurance, it is 
necessary to investigate from which factors it is determined. Considering that the Republic of 
Macedonia is a developing country, it is necessary to activate the resources created through the sale 
of life insurance, in order to stimulate the development of the financial sector and, accordingly, the 
overall economic growth. 

 

Keywords: insurance, market economy, life insurance, saving, investment, financial security, 
insurance policy, accumulation of capital, types of insurance, insurance companies, financial market 
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ВОВЕД 

Луѓето отсекогаш тежнееле кон намалување на ризикот од неизвесноста во секојдневието. 
Најпрво, група поединци пружале заштита и заемна помош помеѓу членовите. Меѓутоа, како 
што се менува животната динамика во светски рамки, поединците и економските субјекти, 
посебно со индустриската револуција, биле изложени на бројни ризици, од кои заштитата во 
неформални групи не била доволна. 

И осигурувањето настанува со здружување на поединци, но во формални групи на ризик. 
Иако во премостување на наведените проблеми со управување со ризикот и поврзаните 
трошоци со управувањето со ризиците и штета можат да бидат значајни и останатите 
микрофинансиски услуги, како што се флексибилните облици на штедење и можноста за 
кредитирање во кризни ситуации, на осигувањето припаѓа најголемото значење.  

Но, на осигурувањето сиромашните често гледаат како на луксуз или однос кој 
карактеризира недоверба, со оглед на тоа дека не може да се види, осети или допре. И покрај 
таквиот став, всушност сиромашните се тие на кои услугите од осигурителните покритија им 
се потребни со оглед на тоа дека имаат ограничен пристап до здравствени услуги, поголема е 
веројатноста да живеат во подрачја за кои се карактеристични поплави или други природни 
катастрофи, што посебно се влошува со климатските промени. 

Во развојот на осигурувањето, било да се набљудува од перспектива на поединечни 
компании или целото општество, мора да биде присутен долгорочниот стратешки пристап. 
Всушност во целта за брз развој на осигурувањето, во последните неколку години започнува 
да се придава поголема важност на тој пазар. 

Сите техники кои се поврзуваат со осигурувањето всушност ги покажуваат соодветните 
начини како можат да се спречат ризиците и несаканите последици! Тоа значи дека 
осигурувањето има посебна улога во делот на ризиците, има задача да ги открие ризиците 
кои можат да бидат осигурени. Со купување на осигурувањето, ризикот се пренесува на 
компанијата за осигурување. Од аспект на поединецот, заштитата од ризикот се остварува по 
пат на осигурување. 

Од прегледот на суштината на осигурувањето станува јасна неговата вредност на 
финансискиот пазар. Ризиците во секојдневието се присутни и кај поединците и кај 
деловните објекти. Со нивно предвидување, пресметување и избалансирање, 
функционалноста станува патоказ за финансиска стабилност со соодветен економски развој. 

Специфичноста на осигурувањето произлегува од самата природа на дејноста осигурување, 
како и од комплексниот механизам за надоместување на штета, како последица на 
случувањето на некои ризични околности. Добро е познато дека осигурувањето 
функционира преку здружување на средствата на лицата кои се заеднички изложени на еден 
ист ризик, и тоа врз основа на принципите на заемност и солидарност. Всушност, станува 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    7 
 

збор за формирање на фонд за осигурување, врз основа на пренесување на ризикот од 
поединецот на групата и поделба на ризикот во рамките на формираната група. 

Компаниите за животно осигурување се насочени кон изработка на проекти на 
реорганизација на работата, кои ќе придонесат за постигнување на подобар резултат во 
работата. Тие се насочени кон целосно задоволување на клиентите, на начин да обезбедат 
најквалитетни услуги во доменот на животно осигурување и се залагаат за да одговорат на 
потребите на пазарот на кој дејствуваат. 

Неконвенционалното животно осигурување зема сѐ поголем замав во осигурителниот сектор 
на Република Македонија. Тоа е индивидуално животно осигурување кое со стекната 
сигурност и доверба, станува најбезбеден начин за долгорочно штедење. Придобивките од 
неконвенционалното животно осигурување сѐ повеќе, но го потенцираат создавањето на 
капитал кога приходите во иднина ќе се намалат. Се заштитува сопственото семејство во 
случај да се изгуби главниот финансиски извор. 

Во овој магистерски труд, со користење на стручна литература, интернет пребарувач, како и 
статистички податоци од годишни извештаи, се доаѓа до една рамка во која осигурувањето 
има огромна важност. Исто така, со спроведеното истражување преку формиран анкетен 
прашалник се добиваат податоци за развиеноста на осигурувањето на македонскиот пазар, 
колку испитаниците се информирани за неговите придобивки и како може најлесно да станат 
дел од осигурителното семејство. 
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1. НАУЧНАТА И СТРУЧНАТА ОПРАВДАНОСТ НА ТЕМАТА  

1.1. Формулирање на проблемот и цели на истражувањето 

Проблемот е изразен во социјалната несигурност на лицата со ниски приходи, на среден и 
долг рок, предизвикано пред сѐ од тенданцијата на намалување на пензиите  во иднина во 
Република Македонија.                                                                                       

Цел е да се актуелизира потребата од заедничко дејствување на сите чинители на пазарот за 
осигурување на живот, со иницијатива за правење достапен на инструментот 
микроосигурување за условите на пазарот во Република Македонија. 

 

1.2. Прашања за истражување и хипотези 

Осигурувањето а пред сѐ животното осигурување е сериозен инструмент за подобрување на 
социјалната сигурност во општеството. Колку повеќе капитал се прибере во текот на 
осигурувањето, истиот зголемен за приносот ќе биде ослободен по завршувањето на 
договорот. Ако средствата се користат во вид на рента, лицето ќе има одредена сума за 
користење во договорениот рок. Доколку пак се реши да го инвестира својот капитал тогаш 
ќе внесе во економијата нов инпут. Ако ова го направат неколку лица, нема да има некое 
сериозно влијание, но ако се во прашање неколку десетици илјади може само да 
претпоставуваме што ќе се случи. 

Хипотезите се основни мисловни претпоставки за предметот на истражување во целина, 
неговите елементи, својства, односи и врски, ситуација, димензија за суштината, содржината, 
обликот и формата. 

Постојат: општи, посебни и поединечни хипотези. 

Општа хипотеза од која се поаѓа во овој труд е: 

Влијанието на животното осигурување врз социјалната сигурност во општеството. 

Посебни хипотези: 

Влијанието на животното осигурување врз финансиската сигурност на осигурениот и 
негивото семејство. 

Влијанието на животното осигурување врз економијата 

 

1.3. Истражувачки методи и техники 

Во овој магистерски труд се користат различни методи сѐ со цел да се задоволат основните 
методолошки барања: објективност, сигурност, општост и систематичност. 
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Основните методи се составен дел на секое логико мислење и се основа на сите методи на 
научното осознавање и истражување. 

Во основни методи спаѓаат: анализа, синтеза, апстракција и конкретизација, специјализација 
и генерализација, индукција и дедукција. 

 

1.4. Етика на истражувањето 

При прибирање и обработка на податоците, како и при презентирање на добиените резултати 
од овој магистерски труд, ќе биде застапен принципот на чесност, коректност и етичност. 

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

 

1.5. Очекувани резултати 

Потврда на потребата од прифаќање и прилагодување на новите инструменти од 
осигурителниот пазар, со кои ќе се подобри финансиската сигурност на осигурените и 
нивните семејства, како и подобрување на социјалната сигурност на општествено ниво а 
посебно на лицата со ниски приходи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    10 
 

ГЛАВА 2 - КОНЦЕПТ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

2.1. ПОИМ ЗА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Поимот неконвенционално животно осигурување станува дел од анализата на поновите 
појави во современото општество, односно во првата декада од третиот милениум, кога 
всушност подетално се објаснува неговата суштина. Користењето на повеќе извори од 
различни истражувачи ја докажуваат неопходноста од правилно разбирање на самиот поим, 
неговото значење и квалитетот кој се добива како негов feedback.  

Дефинирањето на неконвенционалното животно осигурување станува истражување на 
многубројни стручни работници, регулаторни тела и меѓународни институции, а со неговото 
брзо развивање се открива неговата важност во светски рамки.  

Процесот на дефинирање е комплексен, но сепак е неопходен, поради тоа што само со јасно 
и прецизно конципирање на самиот поим, може соодветно да се пристапи кон истражување и 
употреба во реалниот свет. 

Оваа проблематика доста експлицитно и комплексно ја обработуваат Molly и Michael (2011), 
со правење паралела меѓу дефинициите и авторите во различни временски периоди. Според 
нивните истражувања, првата дефиниција за неконвенционално животно осигурување е 
објавена во 1999 година со потпис на David Dror. Тој го дефинирал неконвенционалното 
животно осигурување како економски инструмент кој наоѓа свое место во локацијата на 
пониските слоеви во општеството. Во зависност од тоа дали при самото дефинирање на 
неконвенционалното животно осигурување се става акцент на описно објаснување или на 
одредени вредносни параметри, дефинициите можат да бидат квалитативни и квантитативни. 

Една од многубројните дефиниции кои можат да се сретнат во стручната литература од 
областа на неконвенционалното животно осигурување е следната:1 „Неконвенционалното 
животно осигурување претставува заштита на лицата со ниски примања од одредени 
опасности во замена за соодветен износ на премија, сразмерна на веројатноста за 
реализирање на ризикот настанатите трошоци“. 

Според Меѓународното здружение на супервизори за осигурување, „Неконвенционалното 
животно осигурување е осигурувањето до кое лицата со ниски примања имаат пристап, кое 
го нудат различни ентитети и кое се води согласно општо прифатените пракси на 
осигурување“. (IAIS, 2007) 

Molly и Michael (2011) кога го дефинираат поимот неконвенционално животно осигурување 
користат различен пристап во поглед на толкувањето и самото образложение. Според тоа, 
тие се задржуваат на следните аспекти: 

                                                           
1 Microinsurance Working Group of the CGAP - Consultative Group to Assist the Poorest. 
http://www.microinsurancenetwork.org/history.php 
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 Општественото ниво на кое се нуди неконвенционалното животно осигурување, 
односно нивото на кое се наоѓа оној кој што го нуди; 

 Потрошувачите на неконвенционалното животно осигурување, односно лицата со 
ниски примања; 

 Самиот производ кој е наменет токму за овие лица. Тука се дефинираат 
карактеристиките на производот како што се висина на премија, ниво на покритие. Во овој 
дел од особена важност е да се напомене дека секоја држава различно го дефинира 
неконвенционалното животно осигурување, во зависност од својот национален контекст на 
дејствување. 

 Сите претходно наведени аспекти, кои создаваат комбинирана дефиниција за 
неконвенционално животно осигурување. 

Craig (2006) отворил доста комплексна дискусија, поставувајќи го прашањето: колку 
сиромашни треба да бидат лицата за нивната осигурителна заштита да се дефинира како 
неконвенционално животно осигурување?” При неговото истражување одговорот се добива 
во зависност од тоа за која земја станува збор, но главно, неконвенционалното животно 
осигурување како еден вид заштита е наменето за оние лица кои се исфрлени од 
комерцијалното и социјалното осигурување, односно за лицата кои не се покриени со 
социјално осигурување од страна на државата.  

Неконвенционалното животно оосигурување може да се разгледа од повеќе аспекти, меѓу 
кои се потенцираат следниве: 

 На пазарот го продаваат постоечки или нови друштва за осигурување; 

 Како производ кој обезбедува социјална заштита на лицата со ниски примања во 
отсуство на соодветна државна помош; 

 Како финансиска услуга која ги намалува ризиците на лицата со ниски примања. 

Луѓето инвестираат бидејќи тие очекуваат дека користа што ќе ја добијат од финалниот 
производ во иднина ќе биде поголема од користа што ќе ја стекнат сега со директната 
потрошувачка на соодветните ресурси. Тоа вклучува еден вид на почетно жртвување кое е 
следено од понатамошни, последователни користи (повисок поврат). Многу често, 
инвестирањето претпоставува и ризик од можноста крајните поврати да бидат помали од 
очекуваните во времето на инвестирање. 

Врз основа на овој исказ, може да се очекуваат релативно големи несогласувања кои ги 
одразуваат различните несогласувања во секоја држава, општество и во светот во целина. Во 
светот, повеќе согласувања меѓу економистите има за прашањата што произлегуваат од 
позитивните анализи, отколку од нормативните. „Економистите се многу бавни во процесот 
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на постигнување на меѓусебен консензус за одредени прашања бидејќи, како резултат на 
природата на прашањата што се проучуваат, невозможно е, или многу тешко, да се направат 
експерименти што можат да ги монтираат промените на варијаблите кои се предмет на 
интерес и во исто време да се задржи влијанието на другите фактори на константно ново“2. 

Неконвенционалното животно осигурување е план за проценка на ризик, економско средство 
преку кое ризикот од прерана смрт се пренесува од лицето, на групата3. Сепак, условите што 
се осигуруваат имаат единствени карактеристики, и следствено на договорот за осигурување 
од непредвидливи ситуации, се разликува од другите видови осигурување. Настанот што, 
всушност, се осигурува, ќе се случи сигурно. Неконвенционалното животно осигурување не 
ги прекршува барањата на ризик што се осигурува, бидејќи не се осигурува можноста од 
смрт, туку прераната смрт. Не постои можност за делумна загуба во склоп на 
неконвенционалното животно осигурување, како што е случајот во осигурувањето на имот и 
осигурувањето од одговорност. Затоа, сите полиси се полиси на исплата на готовина. Кога ќе 
се јави загуба, компанијата го исплаќа целиот износ од полисата. Работењето во сегментот на 
неконвенционалното животно осигурување наметнува одредени препреки, како што е 
потребата од разбирање на клиентите, локалните обичаи, религијата, етничките 
дискриминации, родовите улоги, потоа потребата од смалување на трошоците во однос на  
стандардното работење, пришто во голема мера може да помогне поедноставување на 
производот и новите технологии, промената во пристапот со управување на ризикот, како и 
потребата од исполнување на институционалните и законодавните услови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Wonderling David, Gruen Reinhold and Black Nick: „Introduction to Health Ekonomics“ , Open University Press, 
McGraw – Hill Education, Berkshire, England, UK, 2005, p. 18 
3 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза, „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 249 
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2.2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЖИВОТНО               
       ОСИГУРУВАЊЕ 
Неконвенционалното животно осигурување во поново време се смета за најпривлечно и 
најсигурно штедење во развиените земји, но станува доста популарно и во земјите во развој. 
Кога би се споредиле неконвенционалното и конвенционалното животно осигурување, би се 
забележале клучни разлики. 

Карактеристиките кои се наведуваат за опис на неконвенционалното животно осигурување 
се сосема различни и спротивни од конвенционалното животно осигурување, а тие според 
Amit (2010) се следните: 

 Заштитата која ја нуди осигурителната компанија се насочува кон лицата со ниски 
примања. Овие лица немаат доволно доверба во компаниите за осигурување, па сите напори 
кои се вложуваат за нивна едукација и соодветно објаснување се огромни. Ниското ниво на 
култура за осигурување е еден проблем кој постојано се јавува меѓу членовите на целната 
група, кое бара постојано образложување за feedback-от кој се добива. 

 Компанијата за осигурување нуди производи со доста едноставни и разбирливи 
карактеристики. 

 Постапката за склучување договор е едноставна и брза, со разбирливи ставки и 
услови. 

Работењето во сегментот на неконвенционалното животно осигурување наметнува одредени 
препреки, како што е потребата од разбирање на клиентите, локалните обичаи, религијата, 
етничките дискриминации, родовите улоги, потоа потребата од смалување на трошоците во 
однос на  стандардното работење, пришто во голема мера може да помогне поедноставување 
на производот и новите технологии, промената во пристапот со управување на ризикот, како 
и потребата од исполнување на институционалните и законодавните услови. 

Неконвенционалното животно осигурување всушност е подвижен механизам кој пред сé, има 
за цел да ги заштити сиромашните луѓе од ризик (незгода, смрт во семејството, болест, 
природни непогоди и сл.) во замена за премија на осигурување која е направена за да се 
исплатат нивните потреби, приходите и нивото на ризик. 

Тоа е насочено пред сé во земјите во развој, за работниците со ниски приходи, особено оние 
кои се во сивата економија, кои имаат тенденција да бидат незадоволни од главните 
комерцијални и социјални осигурителни шеми. [ILO, Microinsurance Innovation Center (2008)]  

Производите кои ги нудат компаниите за осигурување се наменети за задоволување на 
најважните потреби на луѓето со ниски примања. Како посебни причини поради кои луѓето 
се одлучуваат да станат дел од неконвенционалното животно осигурување се следните: 

 Работат во неформална економија; 
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 Имаат неправилни парични текови; 

 Изложени се на ризици од секаков вид; 

 Им треба објаснување од страна на лицата кои се директно инволвирани во делот на 
неконвенционалното животно осигурување. 

Неконвенционалното животното осигурување го поттикнува економскиот развој на различни 
начини, придонесувјќи да се зголеми нивото на инвестиции и иновации во осигурителниот 
сектор. Тоа придонесува за модернизација на финансискиот пазар и им овозможува на 
компаниите полесен пристап до капиталот, а тоа доведува до побрз економскиот развој и 
подобрен животен стандард. Инвестициите што се пласирани од осигурувањето на живот 
имаат големо и важно економско и социјално значење, зашто се во функција на промовирање 
на економскиот раст и полната вработеност4. 

Ова осигурување претставува совршен однос кон здружувањето со ризикот, што е економски 
инструмент преку којшто ризикот од предвремена смрт и доживување некој временски 
период се пренесува од индивидуата на групата. Ова е основно долгорочно осигурување што 
обезбедува сигурност, штитејќи ги луѓето од најразлични опасности во животот. Имено, тоа 
претставува специфична финансиска активност што е интересна не само за осигурениот и 
осигурителот туку и за стопанството во целина, а на тој начин и за целата општествена 
заедница. 

Основна карактeристика на неконвенционалното животно осигурување е што претставува 
комбинација на осигрување од осигурлив ризик и штедење. Со развојот на пазарното 
стопанство, покрај останатите параметри, расте и се развива свеста како кај населението, 
така и кај претприемачите, особено кај малите и средни бизинси за планирано и сигурно 
штедење, така што полисата за осигурување на живот може да се покаже и како бренд во таа 
сфера5. 

Неконвенционалното животно осигурување обезбедува бројни бенефиции за поединци, 
бизниси и општеството во целина. Сепак, посиромашните слоеви од населението кои се во 
лоша финансиска состојба, како во развиените, така и во земјите во развој во суштина се 
изолирани од можноста за користење на предностите на овој вид осигурување како 
последица на нивната неинформираност. Неконвенционалното животно осигурување е 
форма на микро - финансирањето, кое им овозможува вклучување во понудата за 
осигурување на населението, кое во моментот е исклучено од можноста за користење на овие 
услуги6. 
                                                           
4 Гордана Витанова, Животното осигурување како заштеда и дополнителен извор на приходи, Еквилибриум 5, 
Економски факултет – Прилеп, Прилеп, 2011 год., стр. 15 
5 Д-р Антонио Тасиќ, ,,Осигурување на лица, посебно осигурување на живот во нашите сегашни услови“. 
Симпозиски реферат, Трогир, 1975, стр. 14. 
6 Njegomir Vladimir, „Mikroosiguranje“, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad 
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Неконвенционалното животно осигурување на тој начин се појавува како алтернатива за 
домаќинствата со ниски приходи да управуваат со нивните ризици. Ризиците поврзани со 
здравјето, животниот циклус на настани, природни непогоди и загуба на имот, можат да 
бидат покриени со прифатливи премии со осигурувањето. Развојот на овој вид осигурување 
во голема мера беше воден преку микро - финансирање, како осигурување на живот е повеќе 
во комплет со кредитните производи, за да се ограничи несигурноста поврзана со смртта на 
носителите на кредитите. Ова не само што резултираше со зголемување на свеста на 
осигурувањето, исто така создаде платформа за развој на други животни осигурителни 
производи. Развојот на микро - финансирањето во текот на последниве две децении покажа 
дека населението со ниски приходи е комерцијално остварлив сегмент, како и огромен 
потенцијален пазар за финансиски услуги. 

Со цел да се намалат трошоците за продажба на осигурување и приближување на своите 
производи на потенцијалните осигурениците компаниите за осигурување прибегнаа кон 
различни техники кои резултирале со создавање на нови продажни канали. Во зависност од 
поставените цели, секоја компанија за осигурување формира свој модел за продажби кои се 
претпоставува дека најдобро одговараат на нејзините осигуреници и стратегијата на 
компанијата, и успехот на продажбата на моделот зависи од тоа дали осигурителот ќе го 
прифати каналот на нивната продажба. 
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2.3. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ – ПОТЕНЦИЈАЛЕН     
       УСПЕХ ВО ПАЗАРНАТА СФЕРА 
Клучна цел на неконвенционалното животно осигурување е да понуди осигурување на 
населението со ниски приходи. Со намалување на ранливоста на домаќинствата со ниски 
приходи, овој вид на осигурување го поддржува макроекономскиот развој на пазарите во 
развој и го ограничува влијанието на шокови. Тоа исто така помага во заштита на приходите 
на семејства со ниски приходи, со што се намалува нивната ранливост од враќање назад во 
екстремна сиромаштија. Овие семејства може да почнат да се фокусираат на образованието 
на нивните деца, здравјето, подобрување на квалитетот на нивниот живот, надградба, сета 
вештина и подигнувањето на претприемачки потфати кои се резултат на социјалниот замав 
на руралните области. 

Обезбедување на пристап до финансиски услуги во сите сегменти на општеството е од 
витално значење за да се обезбеди широко ниво на економскиот развој. Преку кредитни 
заштеди и осигурителни производи, постои можност да се ублажат ризиците на 
домаќинствата со ниски приходи, да добијат пристап до кредит што може да се користи за 
воспоставување на нови бизнис потфати и да го прошират генерирањето на приходни опции. 
Финансиските услуги, резултат на создавање економски можности, им овозможуваат на 
луѓето да управуваат со нивните средства, на начин кој генерира приход и опции. 

Сето ова укажува на фактот дека на неконвенционалното животно осигурување му следи 
интензивен пораст во областа на осигурувањето во пазарната сфера. Неконвенционалното 
животно осигурување го поддржува долгорочниот развој на осигурителниот сектор. Со 
поволни трендови, како што се зголемувањето на личниот и приходот на домаќинството, 
подобрување на економската состојба и зголемување на напорот за намалување на 
сиромаштијата, се очекува дека високиот процент од сегашните домаќинства со ниските 
приходи ќе се преселат во среден приходен сегмент во блиска иднина.  

Оваа општествено-економска трансформација ќе понуди огромни можности за бизнис на 
индустријата на финансиски услуги. Особено, компаниите кои нудат осигурување може да 
очекуваат да расте базата на клиенти. Компаниите за осигурување не овозможуваат само 
моментална заштита од ризик, туку создаваат силен бренд за својот долгогодишен раст, 
голема база на клинети, и кредибилитет и признание за идниот развој. 

Многу автори пробуваат да го истражат потенцијалот што го има неконвенционалното 
животно осигурување и да го елаборираат прашањето за можноста да се зголеми неговата 
улога во општеството. Меѓу нив се спомнуваат: Amit (2010), Allen, William, Robert, Julia и 
Courtland (2007). 

Ако се земе предвид истражувањето на Amit (2010), тогаш може да се дојде до доста корисни 
информации. Целната група при неговото истражување, всушност, претставуваат лицата со 
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ниски примања. Како прва земја со најголем пазар на лица со ниски примања е Африка, 486 
милиони лица, т.е. 95% од вкупната популација која живее на овие простори. Потоа следи 
Азија, со 286 милиони лица, т.е. 83%, Америка со 360 милиони лица, т.е. 70% од 
популацијата и Европа со 254 милиони лица, т.е. 64% од вкупниот број на жители кои главно 
се сконцентрирани во источна Европа. 

Според Светската банка (цитирано во Amit, 2010), минатата декада околу 500 милиони луѓе 
преминале од групата на лица со ниски примања во групата на лица со средни примања. 
Бројот на осигуреници, според Internacional Labour Organization е зголемен во последните 8 
години и изнесува 500 милиони осигуреници, додека пред 8 години изнесувал 78 милиони 
осигуреници.  

Во развиените пазарни економии осигурувањето на живот претставува економски и 
социјално најважен вид осигурување, главно, поради значителната акумулација на капитал. 
Повеќе од половина од вкупната премија на осигурување се премиите од осигурување на 
живот. Тоа е износот што е основен фактор за економската сигурност на поединецот, како 
член на семејството или деловен субјект. 

Сегментацијата на пазарот на лица со ниски примања, според Allen, William, Robert, Julia, 
Courtland, (2007) вклучува: 

 Пазар на вода; 

 Пазар на информации и комуникации; 

 Пазар на домови; 

 Пазар на здравствени услуги; 

 Пазар на транспортни услуги; 

 Пазар на енергија; 

 Пазар на храна; 

 Пазар на финансиски услуги. 

Неконвенционалното животно осигурување влегува во рамките на пазарот на финансиските 
услуги кој во последните години доживува експанзија. При утврдување на потенцијалот на 
пазарот за осигурување не е доволно само да се земат предвид лицата кои имаат ниски 
примања, напротив, треба да се утврди и нивната потреба и можност за користење на 
неконвенционалното животно осигурување. 

Неконвенционалното животно осигурување е карактеристичен вид на осигурување, со 
одредени правила: 
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 за разлика од другите видови на осигурување каде осигурениот за одредена штета 
може да оствари права по основа само со еден договор и тоа само до висината на штетата, кај 
животното осигурување осигирениот има право да кумулира осигурена сума во повеќе 
договори во осигурувањето; 

 осигурената сума е битен елемент во договорот и претставува, горна граница на 
обврска на осигурителот; 

 карактеристично е тоа што не е непоходен економски интерес спрема предметот на 
осигурување, па догоговорот може да се склучи во случај на смрт на трети лица. 

Акумулираните средства од математичка резерва долгорочно се пласираат и тоа воглавно со 
висок степен на сигурност на вложениот капитал. Фондот на математичка резерва може да се 
дефинира како состојба на средства кои се потребни за да се изврши идната обврска на 
осигурителот (осигурена сума), намалена за вредноста на идната обврска на договарачот на 
осигурување7.  

Добивката по основа на пласманите и математичката резерва претставува добивка на 
компаниите за осигурувње и добивка за осигурените која се добива препишана заедно со 
премијата која е уплатена. Обликот на штедење во рамките на осигурување подразбира, дека 
на осигурениот по истекот на времетраењето на осигурувањето му се исплаќа осигурената 
сума на која и се препишува добивка, секако доколку во тој временски период не се случи 
несакана последица. Во осигурениот период доколу се случи несреќен случај, компанијата за 
осигурување е должна, да ги исполни обврските кон осигурениот, во зависност на 
склучениот договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Д-р Борис Маровиќ и Д-р. Абдаловиќ: „Осигурање и управљање ризиком“, Суботица, 2004 год., стр. 286 
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2.4. ФУНКЦИИ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Животното осигурување го промовира економскиот развој на различни начини, така што со 
самото тоа ги подигнуваат инвестициите и иновациите. Тоа како институционален 
инвеститор придонесува за модернизација на финансискиот пазар и им овозможува на 
компаниите полесен пристап на капиталот, што доведува до побрз економскиот развој, но го 
подобруваат и животниот стандард.  

Инвестициите кои се пласирани од неконвенционалното животно осигурување имаат големо 
и важно економско и социјално значење. Овој вид на акумулирани средства се инвестираат 
во капитални добра и самото тоа е во функција на промовирање на економскиот раст и 
полната вработеност. Компаниите за животно осигурување може да инвестираат и во 
изградба на станови, куќи, здравствени домови, а сето тоа придонесува на зголемување на 
општествената благосостојба. Стопанскиоте субјекти и поединците можат да користат 
средства од компаниите за осигурување и со тоа имаат предност во однос на останатите, 
бидејќи трошоците на нивните финансии ќе бидат ниски за разлика од средствата кои се 
обезбедат од Банки.  

Неконвенционалното животно осигурување има повеќе функции, но посебно внимание се 
обрнува на следниве: 

• Финансиска стабилност; 

• Економско – социјална функција; 

• Финансиско – акумулаторска функција. 

Финансиската и економската заштита на човекот е најважна во ова динамично општество, 
кога од ден на ден се менуваат навиките, начинот на живот и функционирањето во работната 
средина. Неконвенционалното животно осигурување нуди финансиска стабилност. Сето ова 
го овозможуваат компаниите за осигурување, кои со помош на акумулираните средства од 
даноците и придонесите стануваат квалитетна, должничка алиментација на државните 
социјални фондови.  

Премиите кои се наплатуваат во незначителни износи од осигурување стануваат средства 
кои се акумулираат во фондовите на самите компании, се издвојуваат од редовна 
циркулација, а сето ова доведува до подобри ефекти во националната економија и 
намалување на пазарните варијации во поглед на инфлаторните движења. 

Социјалната функција на неконвенционалното животно осигурување всушност го подобрува 
начинот на живот. Од страв во поглед на штетните последици на своите активности кој 
човекот не може да ги предвиди, тој се потпрел на осигурувањето кое влијае и на 
зголемување на слободата и неизвесноста на човекот. Животното осигурување претставува 
еден вид на штедење и се смета за еден од најсовршен и најсигурен облик на штедење со 
големо значење за самиот осигурен. Осигурувањето има карактер на наменско штедење и 
одржување на животниот стандард, односно тоа е насочено кон сигурност и акумулирање на 
парични средства за идните потреби. Неконвенционалното животно осигурување 
претставува голем напредок и има влијание врз животниот стандард, со што се подобрува 
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општата материјална состојба во општеството, со големо значење за стопанството и 
социјалниот развој. 

Неконвенционалното животно осигурување има финансиско – акумулаторска функција која 
е од големо значење за осигурените, посебно за лицата со ниски примања. Големо е 
значењето на акумулираните долгорочни средства од самото осигурување, бидејќи 
финансиската заштита има огромно влијание кај луѓето. 

Фондовите кој се формирани од акумулираните средства имаат доста важна општествена 
функција, бидејќи претставуваат долгорочни средства, а секоја држава се залага да 
акумулира повеќе парични средства, бидејќи тоа овозможува поголема можност да се 
обезбедат финансии за општествена репродукција. Критериум за оценување на развиеноста 
на една држава, може да се каже, дека претставува животното осигурување. Имајќи го 
значењето, кое е огледиште на развојната политика, се насочуваат на домашно штедење и 
сопствените акумулации на земјата, со што средствата од животното осигурување 
заслужуваат внимание од страна на целата национална економија8.  

Неконвенционално животното осигурување е повеќе годишно осигурување, а премијата 
најчесто се уплаќа во текот на траење на осигурувањето и ако на дел на уплатата на 
премијата има инфлација, таа не ја допира осигураната сума на осигурениот, бидејќи 
осигурувањето има функција на штедење и договорените величини ја задржуваат реалната 
вредност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
8 Д-р.Антонио Тасиќ, ,,Осигурување на лица, посебно осигурување на живот во нашите сегашни услови“. 
Симпозиски реферат, Трогир, 1975 стр. 14 
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ГЛАВА 3 - НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО  
                    ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ  

3.1. СИРОМАШТИЈА И ПОЛИТИКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 

Глобалната економска криза сериозно навлезе во сите пори на општественото живеење, 
манифестирајки се преку намален обем на продажбата, стечај и ликвидација на голем број 
стопански субјекти, зголемена стапка на невработеност, поскапување на цените на основните 
животни продукти, електричната енергија, телефонот, парното и комуналните услуги, слаб 
интерес на странски инвеститори, речиси никакви домашни капитални инвестиции и др. 

Сиромаштијата била константно присутна во човековата историја, само што нејзиното 
значење низ времето се менувало. Додека порано, иако повеќето луѓе биле сиромашни и на 
таа појава се гледало како на нормална појава, денес позицијата на сиромашност е 
неприфатлива и е постојан предизвик за изнаоѓање начин за нејзино искоренување. Не 
постои една генерално прифатена дефиниција за сиромаштијата, но најраспространета е 
дефиницијата дека: сиромаштијата е состојба во која основните човекови потреби се 
поголеми од можноста за нивно задоволување. 

Во земјите во развој, а посебно во најнеразвиените, или таканаречените земји од третиот 
свет, пристапот до финансиски услуги кои ги нудат формалните институции е ограничен, а 
често и потполно недостапен. Клучна причина е во претпоставката на класичните 
финансиски институции дека посиромашните луѓе се помалку атрактивни клиенти. Покрај 
тоа, во земјите во развој честа појава е корупцијата, која ги зголемува трошоците на 
трансакциите, не постои адекватна регулатива на финансиските услуги, супервизија, 
државата не гарантира за обврските на банките по основ на депозит, а обидите да се 
пристапи до финансиски услуги за сите со основање на државни банки воглавно резултира 
со неуспех. 

Работењето во сегментот на осигурување наметнува одредени препреки, како што е 
потребата од разбирање на клиентите, локалните обичаи, религијата, етничките 
дискриминации, родовите улоги, потоа потребата од смалување на трошоците во однос на  
стандардното работење, пришто во голема мера може да помогне поедноставување на 
производот и новите технологии, промената во пристапот со управување на ризикот, како и 
потребата од исполнување на институционалните и законодавните услови.  

Иновативното совладување на тие препреки поттикнато е не само од краткорочната можност 
за остварување на профит како и можностите за остварување на долгорочен раст, 
зголемување на пазарниот удел, односно вредноста на брендот и репутацијата на 
компанијата. Покрај фактот дека моменталните рецесиски услови го успоруваат развојот на 
тој сектор, инвестициските аналитичари укажуваат всушност на контра цикличната природа 
на микрофинансискиот сектор, темелејќи го своето видување на фактот на поголемата 
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отпорност на институциите за осигурување на рецесиските услови во претходните кризи во 
земјите во развој како што е Индонезија. Конечно, овој сектор во целина има значаен 
потенцијал за развој. 
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3.2. РАЗВОЈ НА ИСЛАМСКО ОСИГУРУВАЊЕ (TEKAFUL) 

Луѓето низ историјата во тешките ситуации по пат на разни облици на здружување на 
средства си помагале едни на други. Општо речено, осигурувањето преку разни видови е 
присутно во животот на секој поединец или семејство. Кога станува збор за вложување и 
функциите на осигурувањето како институција која ја надоместува штетата според 
различниот ризик, во зависност од конкретниот случај, се мисли на еден опсег на заштита 
која најмногу се гледа во економскиот сегмент на компаниите за осигурување и поединецот. 

Денес има многу ситуации кога осигурувањето станува обврска. На пример, кога се поседува 
автомобил, осигурувањето за истиот веќе не претставува желба, туку обврска. Според тоа, 
слободно може да се каже дека компаниите кои се занимаваат со осигурување, покрај 
банките, силно го поддржуваат економскиот развој и претставуваат ефикасен облик на 
финанасиска заштита.  

Иако е многу тешко да се открие почетокот на праксата за осигурување во исламот, сепак 
може да се заклучи врз основа на денешниот исламски модел на осигурување, праксата за 
осигурување во својата оригинална рамка се практикувала и пред појавата на исламот, т.е. 
постепено се развивала до самата половина на 19-тиот век, кога исламскиот правник Ibn 
Abidin го образложил концептот, значењето и правниот став во врска со таквата пракса. 
Професорот Billah, во својата книга „Islamsko pravo u trgovini I finansijama“ (Islamic law od 
trade and finance) ги објаснил развојните етапи на исламското осигурување. 

Животното осигурување е еден вид на комерцијално осигурување. Најголемиот број 
научници го забрани овој вид, посебно голем број од исламските правни институции на 
муслиманите, како што се: Организацијата на исламската конференција, Советот на големите 
научници во Саудиска Арабија, Либискиот совет за фатви и други шеријатски институции. 

Само мал број на научници дозволија комерцијално осигурување, осврнувајќи се на нејасни 
аргументи, со користење на аналогија, онаму каде што е најдобро да се погледне и проучи, 
да се види неговата слабост, јасно да се види неговата разлика помеѓу осигурувањето како 
гранка и основата од која се споредува.  

Забраната за осигурување, како договор, значи ништовност ако тоа не се постигне, обврска е 
истото да се спречи и од секоја страна да го врати она што е земено. Договорот за 
осигурување, според исламските научници, не ги исполнува основните барања (услови) кои 
се поставени како соодветни во купопродажбата или било кој друг сличен договор. Од тие 
причини е потребно да се определи периодот – рокот за што е склучен договорот, неговото 
постоење, можноста за неговото прифаќање, неговото количинско одредување. 

Една од работите која го прави договорот за осигурување ништовен е елементот на 
непознато (ризик ar. Garer). Постојат шест видови на неизвесност: 
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 Несигурност поврзана со постоењето на предмет – договорот; 

 Несигурност во постигнување (остварување) на самиот договор; 

 Несигурност на предметот за кој станува збор во конкретен случај; 

 Несигурност во поглед на паричните средства кои се вложуваат; 

 Рафинирање на постоењето на договорот и  

 Задржување на постоењето на договорот. 

Осигурувањето, во најголем број случаи, во себе содржи четири видови на непознато: 

 Непознато во постоењето; 

 Непознато во осигурувањето; 

 Непознато во количината и 

 Непознато во себе. 

Несигурноста поврзана со постоењето на надоместок (штета) се огледува во фактот дека не е 
познато дали штетата ќе се случи или не, и затоа, не се знае дали ќе има компензација. 
Несигурноста поврзана со износот се гледа во фактот дека сумата која ќе ја добие 
осигурениот во случај на штета не е одредена, т.е. не се знае точно. Неизвесноста во рамките 
на рокот произлегува од непознатата точна временска рамка во која ќе се направи промена. 

Секоја од овие несигурности сами по себе се доволни да го направат договорот за 
осигурување ништовен. Пророкот Sallallahu alejhi ve sellem го забранил договорот во кој има 
несигурност. Во прилог на оваа општа забрана, постојат специјални забрани за одредени 
типови на договори кои содржат несигурност. На пример, забранета е продажба на теле во 
утроба, овошје пред да созрее, птици во лет, риби во вода, пченица пред да се стврдне, грозје 
пред да поцрне итн. 

Осигурувањето е, покрај несигурност и еден вид на коцкање. Коцкањето е договор помеѓу 
две или повеќе страни со кој поразената страна на победничката исплаќа одредена сума на 
пари, или некој друг вид на сопственост. Оној што прави договор со компанијата за 
осигурување влегува во коцкање со неа, и дава пари, што е голема веројатност да ги загуби, 
неискористени, како што е случајот со лотарија, лото и други облици на коцкање. 
Осигурувањето се гледа и како камата, и тоа од два аспекти: камата на вредноста и камата на 
осигурувањето. Компаниите за осигурување земаат сигурна сума на пари, во замена нудат 
можна оштета во случај на несреќа. Исламот строго забранува нелегално преземање на 
имотот. 
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3.3. ИЗВОРИ И РАЗВОЈ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО ИСЛАМОТ ДО 20-тиот век 

Tekaful произлегува од арапската пракса asabiyaa (племенска солидарност) и dijah (такси и 
крварина) според доктрината al – aqilah. Тоа е вообичаена практика кај племињата кои ако 
било кој член на одделно племе бил од страна на друг член од друго племе, роднините на 
убијците требало да дадат надомест на наследниците на починатиот (крварина). 

Пример: претставен е случај на две жени од едно племе Hzeli кои се скарале. Едната на 
другата ја удрила со камен, пришто ја усмртила, заедно со нејзиното бебе во утробата. 
Наследниците го донеле случајот пред пророкот, кој пресудил за надомест на убиеното бебе 
во стомакот да има роб, маж или жена, а како надомест за убиената жена да бидат парите кои 
ќе бидат собрани од страна на фамилијата на убиецот (примерот е земен од доктрината 
Akile). 

Основната идеја на доктрината akile (al – aqilah) меѓу старите арапски племиња била секое 
племе да биде подготвено да учествува во финансиска донација на семејството во случај на 
убиство од страна на друго племе. Оваа подготвеност на арапските племиња на заемната 
помош значи финансиска сигурност за животот на повредени поради ненадејна смрт, или пак 
други поголеми штетни настани. 

Значи, во овој случај, исламот покажа солидарност со убиецот од страна, бидејќи не ги сноси 
последиците од своите постапки ако не е намерно убиство. Постоеле и договори за 
меѓусебна загуба како резултат на патување и надомест за штетите од природни непогоди. 
Во Османлиската империја имаше поморско осигурување во 18-тиот век под името „Sukurat“ 
или „Sigorta“. 

Ibn Abidin (1784 – 1836) беше првиот исламски научник кој започна сериозна дискусија на 
модерниот бизнис за осигурување. После него расте интересот на научниците за адаптација 
на конвенционалните форми на исламски прифатлив модел на осигурување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    26 
 

3.4. МОДЕРНИОТ РАЗВОЈ НА TEKAFIL - ИСЛАМСКИ МОДЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Во почетокот на 20-тиот век, познатиот исламски ученик Мухамед Абдулах издал две правни 
мислења од 1900 до 1901 година, со која ја легализирал осигурителната пракса. Во својот 
исказ користел неколку извори за да покаже зошто осигурувањето на живот е дозволено. Тој 
гледал поврзаност помеѓу осигуреникот и компанијата за осигурување како Мудариб 
(договор помеѓу најмалку две странки, каде едната странка, наречена инвеститор, обезбедува 
капитал за другата странка, со што се остварува можност за реализација на целиот 
инвестициски потфат). Неговото друго правно мислење ја легализира трансакцијата 
осигурување на основа на принципот на наследство и тестамент.  

Модерниот развој на исламското осигурување започнало во Судан и Арапски Емирати, во 
1979 година, а потоа и во Малезија, во 1984 година. Кулминација на иницијалниот исламски 
развоен концепт на осигурување се случила после правната одлука на Европскиот совет за 
фатва9 на дозволивост на меѓусебно осигурување.  

Во последните две децении се забележани основања на бројни исламски компании, т.е. 
друштва за осигурување (Текафул осигурување) во многу земји ширум светот, а примарно во 
муслиманските земји. Во далечниот исток, Малезија се покажала како лидер во развојот на 
Текафул осигурувањето која заедно со Централна банка (Bank Negara) применува одвоени 
регулативи за исламско осигурување и банкарство. Набрзо после тоа, Сингапур, Индонезија 
и Брунеи го следеле примерот на основање на исламски компании за осигурување. На 
просторот на Блискиот Исток, Текафил осигурувањето се развило и во Саудиска Арабија, 
Бахреите, Иран, Катар, Египет, Соединетите Арапски Емирати, Јордан, Кувајт и други земји. 

Покрај овие региони, Текафул осигурувањето се развива и во Европа и Америка. Годишниот 
раст на текафул осигурувањето и понатаму е висок, а во 2008 година изнесувам 29%. Со тоа, 
потенцијалот за нудење на услуги на Текафул осигурителните производи во светот е голем и 
останува фактот дека и во иднина ќе зема голем замав на финансискиот пазар. 

Денес успешно работат многу исламски компании за осигурување во земјите: Бахреи, 
Саудиска Арабија, Соединетите Арапски Емирати, Судан, Тунис, Брунеи, Бангладеш, Иран, 
Индонезија, Малезија, Гана, Бахами, Сенегал, Луксембурд, Шри Ланка, Тринидад, Велика 
Британија, САД, Сингапур итн. 

Текафул се темели на начелото Ta – awum (взаемна помош) која е tabarru (донација). Текафул 
осигурувањето е слично со конвенционалните заемни компании за осигурување. 

 

 

                                                           
9 Англиски: fatwa, На пример:Не знам каде ќе му оди душата за ваквата фатва кон мене и моето дете (Правно 
мислење од муфтија дали некое дело е согласно со принципите на исламот)  
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Основни разлики на Текафул осигурувањето 

Темелната цел на Текафул осигурувањето е исплаќање на дефинираните штети од 
дефинираните фондови. Самите штети се покриваат од фондовите создадени со донацијана 
осигурените. Одговорноста се пренесува меѓу осигурените кои заедно го сносуваат ризикот 
настанат од штетниот случај. Во суштина, секој осигурител е воедно и осигурен.  

Целокупното работење и секоја трансакција во исламското осигурување мора да биде 
ослободена од камати во било кој облик. Осигурените ги донираат своите прилози во tekaful 
фондовите, па тие се сопственици на фондовите и исто имаат право на уделот и профитот на 
фондот. Донациите се доброволни како помош во случај на настанување на штета, што значи 
дека не станува збор за однапред договорени парични користи за осигурениот. Со фондот 
управуваат менаџери на принципот mudaraba или wakala. 

Во исламското осигурување, сите осигурени кои платиле одреден придонес за одреден 
ризик, имаат право да партиципираат на вишокот на профит во смисла на техничкиот 
резултат (почитување на условите за партнерство). 

Сите вложувања мора да бидат во склад со шеријатот, кој забранува вложување во 
индустрии чија активност е дозволена, тоа е користење на инструменти кои не носат камата. 
Исто така, во склад со начелната исламска економија, tekaful операторот не се раководи 
исклучиво од економските начела при вложување на средствата, туку на социјалните ефекти 
на своите инвестиции. Постои шеријатски управен одбор кој има обврска да осигури 
почитување на шеријатските принципи и сите активности на tekaful операторот. 

Треба да се нагласи дека иако е во прашање заемно помагање (tekaful осигурување), иако во 
основа е дозволен, мора да бидат исполнети одредени услови. Тоа се следниве: 

 Потписникот и учесникот на ова осигурување мора да биде способен, полнолетен и 
слободен; 

 Договорот е на доброволна база како и ратите на уплата (донација); 

 Учесникот да има примарна цел на помагање а не чиста заработка – корист како што 
е случај кај животното осигурување; 

 Средствата од тој фонд првенствено да се инвестираат во халал инвестиции – 
дозволени инвестиции и активности; 

 Учесникот не го вложува својот паричен износ под услов да добие предодреден 
износ, туку ќе добие онолку колку што изнесува неговиот губиток или дел од тој износ, што 
зависи од расположливите средства во фондот. 
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Tekaful компанијата исплаќа отштета од заедничкиот фонд од средствата на безкаматните 
позајмувања (kard hasan) во случајот на помалку средства во фондот. Од сдруга страна, 
премиското осигурување исплатува износи до своите резерви. 

Според текстот на Медицинскиот Устав, може да се препознаат три начини на взаемно 
потпомагање меѓу муслиманите: 

 Праксата на плаќање на надомест (Diyah) или праксата на плаќање на цена на стапки 
на крв низ доктрината Akile, т.н. блиските роднини на убијците, поради правно 
растеретување на убијците; 

 Пракса на плаќање откупнина (Fidyah) со цел ослободување на заробениците; 

 Другиот начин на социјално осигурување, како што се наведува во членот 4-20 во 
Медицинскиот Устав: заедницата ќе биде одговорна да воспостави заеднички фонд за 
меѓусебно разбирање во целта на пружање неопходна помош на оној на кој му е потребна, 
болни и сиромашни. 
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3.4.1. ШЕРИЈАТСКИ ОДБОР 

Една од специфичностите на работата на исламските финансиски институции е и 
шеријатскиот одбор. Улогата на членовите на одборот во Tekaful компанијата е надзор на 
работата на друштвата, надзор над развивањето на исламските осигурителни производи, да ја 
контролира суштината на тие производи како и инвестициите на шеријатот. 

Шеријатскиот одбор е тој кој осигурува целокупното работење на компанијата да биде чисто 
од елементите кои се забранети во Исламот.  

Пазарната економија, приватното сопствеништво и мотивот на разаботувачка во Исламот се 
признати и пропишани категории. Меѓутоа, исламскиот од неисламскиот пристап се 
разликува по тоа што со економските активности кои се мотивирани од профитот не се 
дозволува неограничено дејствување. Познати се ситуации кога некои облици на економски 
активности, под силен притисок на финансиски моќни луѓе, крупни капиталисти, биле 
одобрени, иако се штетни за поединците и за општеството во целина. На пример, 
финансирање на коцка или пак производство и трговија со забранети и штетни производи и 
услуги. Шеријатскиот одбро тоа не го дозволува, без разлика за колкав профит се работи. 

Исламските финанасиски институции мораат во потполност да се придржуваат на најдоброто 
практично корпоративно управување, така да и тие имаат дополнителен аргумент на 
контрола во облик на верски заедници. 

Шеријатските одбори имаат консултивни и контролни функции. Идните членови на 
шеријатскиот одбор имаат огромни одговорности, па затоа е многу важно да истиот биде 
составен од високообразовани и морални кадри. 

Финансиските институции кои работат во склад со принципите на шеријатот, мораат да 
воспостават такви оперативни процедури, така да ниедна важна инвестициска или деловна 
активност не може да биде спроведена без согласност на шеријатскиот одбор. Менаџментот 
исто така има одговорност периодично да го известува шеријатскиот одбро за вистинските 
инвестиции како би се осигурало дека сите одобрени вложувања се реализирани.  

Шеријатскиот одбро мора да се состои од најмалку три научници, со специјализирани знаења 
од областа на шеријатските права (figh al muamalat), современи финансии, бизнис и 
економија. Членовите се општо одговорни пред давање одобренија за банкарски, tekaful и 
други финансиски производи и услуги за користење во работната пракса на тие финансиски 
институции. За тоа издаваат посебни потврди (сертификат) во согласност со шеријатот. Исто 
така, шеријатскиот одбор е задолжен за ревизија во работењето на tekaful компаниите, за 
дополнително да се провери дали менаџментот работи во согласност со одобренијата на 
шеријатскиот одбор. 
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3.4.2. МОДЕЛИ НА TEKAFUL ОСИГУРУВАЊЕ 

Во Tekaful компаниите постојат четири модели на осигурување: 

 Mudaraba модел (чист или изменет); 
 Wakala модел; 
 Waqf модел и 
 Комбиниран модел. 

Централна идеја на сите модели на исламските компании за осигурување е раздвојување на 
учесници и фондот на акционерите, додека улогата на компанијата е во име на учесниците да 
управува со фондовите. Од таа причина, било која Tekaful компанија е со вообичаен назив 
„Tekaful оператор“, наместо осигурител. 

Следното побарување кое важи за сите модели е да се придонесе, да се плаќа врз база на 
донација (tabarru), да се отстранат елементите на gharar – a Tekaful договор. Овие две 
побарувања се од суштинско значење, од гледна точка на серијата и сите tekaful модели 
мораат да бидат во склоп со овие принципи. 

 

3.4.2.1. Mudaraba модел 

Mudaraba е договор во кој една страна, позната како rab al – maal или ra’sul mal, се појавува 
во улога на финансирање на проектот без активно учество во управниот тим на проектот, а 
од друга страна (mudarib – менаџер) се внесува идејата, знаењето, работата, опремата или 
објектот, знаењето во областа на менаџментот и маркетингот, т.е. другото што е неопходно 
за почнување и успешна реализација на работното претпријатие. Кога ќе се отствари 
добивка, таа се дели со договорената мера mudaraba и финансиерот. Во овој случај, Tekaful 
операторот е mudarib, а осигурените се финансиери. Треба да се напомене дека во случај на 
загуба, истата ја сносат финансиерите, односно загубата оди на товар на вложениот капитал. 
Тоа е чист mudaraba модел, кој обично се практикува во југоисточна Азија. Пример за ова се 
комапниите Tekaful Malaysia (STM – Malezija), Tekaful Nasional (Malezija) и Tekaful 
Iternational (Bahrein). 

Во овој модел, Шеријатскиот одбор однапред одредува коефициент на распределба во случај 
да се оствари добивка (на пример, 50:50, 60:40 итн.). применувајќи чист mudaraba модел, кај 
семејството Tekaful осигурување се дели само добивката од инвестицијата помеѓу 
корисниците и Tekaful операторите, додека вишокот на технички резултати во потполност го 
делат осигурените.  

Кај изменетиот mudaraba модел, приходот од инвестициите се насочува во фондот заедно со 
осигурените. Кај изменетиот модел нема потреба од поделба на профитот од активностите 
помеѓу компаниите и осигурените. Наместо тоа, се врши поделба на вишокот на техничкиот 
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резултат искажан на крајот на периодот (а не разлика меѓу вишокот на крајот и на почетокот 
на годината). Од особено значење е да се потенцира дека во склоп на mudaraba договор, 
Tekaful фонд припаѓа на осигурените, а не на Tekaful компанијата. 

 

3.4.2.2. Wakala модел 

Wakala модел, кој главно се користи во Блискиот Исток, прави разлика меѓу Tekaful 
операторот (wakeel) и Tekaful фондот. Tekaful операторот не учествува во поделбата на 
техничкиот резултат, ама се финансира од делот на придонесите од страна на учесниците. 
Така, учествуваат во профитот остварен од инвестициските фондови. Стапката на надомест 
(процент кој се одбива од придонесите на осигурените) се одредува годишно, однапред во 
договорот на Шеријатскиот одбор. 

За да се даде стимул за добро управување со средствата на фондот, стапката на надоместок 
зависи од успешните вложувања на средствата. Вишокот на Tekaful фондот во смисла на 
техничкиот резултат во потполност припаѓа на осигурените. Ако операторот сака да оствари 
што поголем профит, тој мора добро да управува не само со инвестициите, туку и со своите 
трошоци (трошоци за вработените, процент за агентите, трошоци за продажбата и маркетинг 
итн.) кои се финансираат од wakala надоместокот.  

Wakala моделот може да се смета за многу транспарентен затоа што надоместоците се 
директно поврзани за оперативните трошоци на Tekaful копанијата. Што помали се 
оперативните трошоци, поголемиот дел од приносите одат во фондот со кој управува Tekaful 
компанијата, и под претпоставка со доброто инвестирање, остварената добивка повеќе ќе се 
зголеми.  

 

3.4.2.3. Waqf модел 

Овој непрофитен модел подразбира општествена сопственост на Tekaful модел и програмата 
на осигурувањето се базира на непрофитна основа (практичен пример е бизнисот на 
AlSheikhan Tekaful Company во Судан). Подразбира придонеси 100% на Tabarru принцип 
(донација) од страна на учесниците, кои доброволно пристапуваат на трансфер на тие 
средства на повредените членови на нивните заедници. Овој модел за разлика од 
претходните два делува како јавна фондација. Кај првите два модели фондот припаѓа на 
осигурениците, додека кај овој модел нема експлицитна сопственост. Било кој вишок на 
средства во фондот во првите два модели теоретски може да биде расподелен помеѓу 
членовите (иако тоа ретко се случува во пракса), додека кај waqf моделот тоа не е можно. 

Шеријатскиот правник Muhamed Taqi Usmani, кој има големо значење во толкувањето на 
Шеријатскиот пропис, особено на оние кои ја регулираат областа на економијата, цврсто го 
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покажува waqf моделот. Тој смета дека овој модел е најкомпатибилен со првобитните модели 
на осигурување во Исламот, бидејќи е создаден за соработка меѓу членовите на одредена 
заедница. Таа соработка и меѓусебно помагање е наредена во Куранот. 

 

3.4.2.4. Комбиниран модел 

Комбинираниот модел Wakala/Mudaraba доминира на пазарот на Блискиот Исток и е многу 
чест модел на организација на Tekaful компаниите за осигурување ширум светот. 

Овој модел мора да ги почитува барањата во врска со организацијата на Tekaful компаниите, 
така што во структурата на комбинираниот модел, Tekaful компанијата има два фондови – 
еден за сопствениците, а друг за учесниците (осигурените). 

Во комбинираниот модел, Wakala договорот се користи за осигурителни активности, додека 
Mudaraba договорот се користи за инвестициски активности. 

Во согласност со пропишаната дејност, сопствениците како Wakeel (агент), а во име на 
осигурениот, управуваат со нивните средства, каде Tekaful компанијата добива придонеси, 
плаќа отштети, пренесува дел од ризикот и други потребни дејства. Во замена за извршување 
на овие активности, компанијата наплаќа од секој учесник одреден придонес, наречен wakala 
придонес, кој вообичаено е процент од придонесот кој го плаќа секој од учесниците. 

Wakala процентот мора да биде утврден по фер принцип и одобрен од страна на Шеријатот и 
јавно соопштен на учесниците. Овој дел од партиципацијата се смета за голем извор на 
приходи на Tekaful компанијата за осигурување, затоа посебно внимание се обрнува на овој 
надоместок.  

Tekaful компанијата има право од вишокот на средства во фондот да земе одреден дел како 
награда за добро управување со фондовите. Овој надомест понекогаш се нарекува и 
„надомест за поттикнување“ на Tekaful операторот за зголемување на мотивот ефикасно да 
управува со фондовите. Обично се одредува како процент од вишокот во фондот на 
учесниците. Факт е дека постојат одредени дискусии помеѓу учесниците во однос на 
оправданоста на ваквите надоместоци, бидејќи многу од нив сметаат дека вишокот кој се 
појавува во фондот е сопственост исклучиво на учесниците, што е причина многу tekaful 
оператори не практикуваат земање на вакви надоместоци. 

Tekaful операторот инвестира средства во различни прифатливи инструменти на mudaraba 
принципот, каде што друштвото функционира како mudarib (менаџер) во име на учесникот 
Rab – al – maal (снабдувач на капиталот).  

Прифаќањето на wakala договорот во дејност осигурување е јавно и ги намалува елементите 
кои доведуваат до конфликт на интересите помеѓу двете договорни страни. Всушност, 
компанијата има повеќе извори на приход од овој модел, како wakala надомест, надомест за 
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поттик на профитот од инвестициони активности. Од тоа може да се заклучи дека еден 
унифициран пристап од страна на tekaful компанијата е клучен за развој на tekful 
индустријата и за зголемување на довербата и разбирањето на клиентите како и 
конвенционалните осигуреници. 

Проф. Д-р. Mohd Ma’sum Billah истакнува дека секој од овие модели имаат свои предности и 
недостатоци, и ниту еден од нив не може да важи за универзален модел кој ги задоволува 
потребите на сите луѓе, на сите пазари на светот. Тешко е да се процени кој од овие модели е 
најдобар, бидејќи секој од нив служи за својата намена на свој начин. Исто така, ниеден од 
овие методи не е совршен, и мора да постои усогласување на нивните напори да се реши 
фино подесување на проблемите и постојано да се работи на унапредување на овие модели. 
Тоа е единствен пат за да се обезбеди успех на tekaful осигурувањето ширум светот.  

Tekaful експертите, Шеријатските експерти и владините тела мора меѓусебно да 
соработуваат и да планираат стратешки решенија. Едукацијата е решение на многу проблеми 
кои во моментот се присутни во tekaful индустријата. Многумина укажуваат дека Шеријатот 
треба да воспостави универзален модел кој ќе се користи во светот. Меѓутоа, со оглед на тоа 
дека различните држави имаат свои закони, стандарден глобален модел би се 
имплементирал. 

Од друга страна, постојат научници кои се залагаат за постоење на повеќе tekaful модели. 
Тие tekaful го опишуваат како систем, а не како производ кој ќе се спореди со 
конвенционалното осигурување. Тие посочуваат дека современиот tekaful треба да се развива 
на друг начин, а не според моделот на конвенционалното осигурување кое се стреми да го 
максимизира приходот од премиите, а да ги минимизира исплатените штети (од гледна точка 
на осигурените). Тие посочуваат на тоа дека еден универзален модел би можело да биде 
нездрав тренд во развојот на tekaful кој првично има исклучиво општествена функција, и 
негово приближување кон конвенционалното осигурување. 
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3.4.3. ИСЛАМСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРАКСА 

Во основа, постојат два основни типа на полиси за осигурување во Tekaful осигурувањето: 

 Генерална полиса и 

 Полиса за животно осигурување. 

Генералниот tekaful се базира на заеднички фонд на tabarru и принципот mudaraba. 
Генералното осигурување во основа е краткорочно и се сотои од елементи на ризик, како 
што се автомобили, куќи, деловни потфати, бродови и слично. Во генералното осигурување, 
максималниот рок на важење е една година. Платената премија се смета за придонес ако во 
периодот од важењето на осигурувањето нема барање за надомест. Во тој случај осигурените 
од доспевањето бараат бонус како награда од компанијата за осигурување, плус други можни 
бонуси во зависност од политиката на компанијата. 

Плаќањата во било кој вид генерално осигурување можат да се сметаат за придонес (al – 
musahamah) во кој поголемиот дел оди во добротворни фондови како донација (al – tabarru). 
Остатокот се третира како капитал на осигурените по mudaraba принципот каде што 
осигуреното лице се јавува како инвеститор. 

Во генералното осигурување, вредноста која може да биде осигурана може да се 
класифицира во следниве категории: 

 Осигурување на имот; 

 Бизнис осигурување; 

 Осигурување на побарувањата и 

 Социјално осигурување. 

Централниот мотив на Исламскиот модел на животно осигурување не е да се осигура нечиј 
живот, туку финансиска трансакција која се потпира врз принципот на меѓусебна соработка 
и поддршка на оние кои ја издржувале осигурената личност која се преселила на друг свет. 

Таквиот модел на осигурување на живот не ги вклучува забранетите елементи од Шеријатот, 
иако постојат одредени контроверзии околу ова помеѓу исламските научници. Научниците 
кои го сметаат за недозволен постоечкиот модел на животно осигурување треба да излезат со 
свое (прифатливо) решение. 

Потребно е да се напомене дека животното осигурување во праксата на tekaful – токму 
поради тоа што терминот за осигурување на живот може да доведе до погрешен заклучок 
дека се работи по истиот принцип како кај конвенционалното животно осигурување. 
Напротив, исламското животно осигурување значително се разликува од конвенционалното 
осигурување. 
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Полисата за животно осигурување, меѓу другото, вклучува профит – камата, провизија на 
агентите од уплатените премии итн. Од друга страна, полисата за животно осигурување во 
Исламот се базира на mudaraba моделот, а исплатата на агентите се врши од остварениот 
профит на компанијата за осигурување. 

Кај конвенционалното животно осигурување корисник не мора да биде наследник на 
осигурениот, додека кај исламскиот модел на осигурување постои. Крајните корисници на 
осигурувањето се наследници на осигурениот, но може да се задолжи еден од нив да ја 
преземе одговорноста за распределба на исплатата на осигурена сума на сите корисници. 
Додека кај конвенционалното осигурување корисникот на осигурувањето е апсолутен 
корисник само тој што има корист од полисата. Ако осигуреното лице почине за време на 
траењето на осигурувањето, корисникот има право на полниот износ на премиите, бонусите, 
дивидендите, дел од добивката остварена преку инвестирање на премиите и донациите од 
хуманитарниот фонд на компаниите за осигурување чија големина зависи од финансиската 
состојба на корисникот. 

Агентите кај tekaful осигурувањето не може да добијат свои надоместоци/провизија од 
премиите, бидејќи тие работаат за tekaful компанијата и платата треба да ја добијат од 
компанијата. Практично, животното осигурување врз основа на mudaraba договорот, 
странките вмешани во бизнисот (осигурен, осигурител, агент) го делат остварениот профит 
од вложените средства. 

Генерално, постојат четири видови учесници во tekaful животното осигурување: 

 Договарачи кои плаќаат придонеси; 

 Tekaful оператор, кој управува со фондовите според барањата на Шеријатот; 

 Осигурени од чие доживување или смрт зависи исплатата; 

 Корисници кои примаат надомест од фондот. 

Според директорот Noor Takafuk – a (Ahmed al – Janahi) во последните 5 години се очекува 
годишен пораст на исламското осигурување од 30 до 40%. Jonahi za Reuters го изнел својот 
став за растот на исламското осигурување кое е последица на две причини. Како прво, 
очигледен е порастот на премин на осигурените од конвенционално осигурување на 
исламско. За таков вид осигурување, компаниите сметаат дека се поотпорни на последиците 
од глобалната економска криза од причина што исламските закони пропишуваат 
конзервативна, инвестициона политика, со што се избегнуваат ризичните производи, а исто 
така вклучува и делење на ризикот и добивката помеѓу корисникот и осигурителот, додека во 
конвенционалното осигурување осигурителот го презема вкупниот ризик за наплатената 
премија. 
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3.5. ИНДИСКИ ОСИГУРИТЕЛИ НА ЖИВОТ – 6 МИЛИОНИ КОРИСНИЦИ 

Гледано на глобално ниво, животното осигурување преминало значаен развоен пат. Пред 
2002 година, речиси и да немало приближно толку институции и врсти на производи 
вклучени како што е тоа утврдено со студијата на центарот за осигурување во 2007 година. 
Големо значење за развој на неконвенционалното животно осигурување дала одлуката на 
индиската власт да понудата на осигурителни услуги во руралните и социјалните сектори да 
биде задолжително за сите осигурители и казниво ако не ја исполнуваат таа обврска. 
Благодарејќи на тоа, индиските осигурители нудат услуги од осигурување, и тоа животно, за 
шест милиони луѓе, а за неживотно за повеќе од десет милиони луѓе. 

Со оваа студија утврдено е дека постојат 357 различни производи на животното 
осигурување, 116 програми на социјално осигурување, 246 осигурители, не вбројувајќи ги 
државните институции, кои нудат програми на социјално осигурување, а 78 милиони луѓе во 
100 најсиромашни земји имале некаква врста на осигурително покритие.  

Утврдено е постоење на значајни регионални разлики, имајќи го во предвид фактот на 
најголема развиеност на животното осигурување во Азија. Здравственото осигурување е 
често во Западна и Средишна Африка, а во Северна Африка и Средниот Исток речиси и не 
постои понуда на услуги од животно осигурување. Центри на животното осигурување се 
сметаат Бразил, Јужноафричката Република и Индија.  

Студијата го нагласува значењето на регулацијата во Индија за развој на животното 
осигурување, како и значењето на недостатоците во каналите на дистрибуција, односно 
недоволниот удел на малопродажните посредници и речиси потполното отсуство на брокери, 
што го ограничува развојот на осигурувањето. Динамичниот развој на каналите на 
дистрибуција на осигурувањето во индиското општество ги унапредува условите на живот и 
работа на популацијата со ниски приходи усмерувајќи ги тековите на осигурувањето и 
финансиите.  

За каков напор на индиските власти се работи за да се избалансираат ефикасноста и 
профитабилноста, од една страна, а од друга да се намали можноста на непочитување на 
правилата на професионалност во работа, станува јасно кога ќе се согледаат ставовите на 
К.М.Рао, дадени во презентацијата Distribution of Micro Insurance Products in India.  

Имено, лиценцираните канали на дистрибуција ги формирала надлежна државна институција 
(IRDA-Insurance Regulatory and Development Authority), која ги пропишала законските и 
другите рамки на дејствување на лиценцираните претставници (лимитите на сумата на 
осигурување, траење на осигурувањето, забрана дистрибутерите да дистрибуираат било која 
друга услуга или производ освен осигурување, да неможат да работат за повеќе од еден 
осигурител за животно односно неживотно осигурување и други ограничувања заради 
одржување на професионалниот кодекс). 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    37 
 

Во тој случај воспоставени се одредени модели на осигурувањето како што се следните:  

 кога самата осигурителна куќа го истражува пазарот, ја идентификува клиентелата, 
продава полиси и ја собира премијата, прима барања за отштета и ја решава штетата; 
меѓутоа, достигот на ваквиот модел во смисла на ефикасно и сеопфатно спроведување на 
осигурувањето е многу ограничен, пред се поради фактот дека ниеден осигурувач, освен ако 
не формира свои посебни подинституции за ваква глобална дистрибуција, не може да опфати 
доволно голем простор кој би овозможил израмнување на ризикот во просторот;  

 модел на партнери агенти со кој се воведува посредничка организација како 
осигурителна агентура; таа го идентификува осигуреникот, се грижи, заедно со компанијата 
за осигурување за достатноста на услугата која се дистрибуира, за премиските стапки и 
собирање премии; истовремено, им помага на осигурениците во формирање на барања за 
оштета и нивно решавање. Ова е доминантен модел на осигурување во индиската пракса. Тој 
поради широкото поле на осигурување и техничка и технолошка мобилност на 
посредниците, помалку или повеќе успева да ги спои во себе способноста на глобалниот 
опфат на полето на осигурување и задоволувачкото ниво на дејствување на законските 
регулативи во работењето; 

 независен модел, во кој се појавуваат невладините организации и механизмите на 
финансирањата во улога на осигурители, кои ја одредуваат висината на покритието и сите 
други финансиски и технолошки параметри на работење на релација осигурител-
осигурениот. Ова би бил модел со најголема мобилност во поглед на спроведување на 
микроосигурување, но со намалено влијание на регулативата во однос на претходните два 
модела; 

 даватели на услуги (некои невладини организации) кој се грижат за елементарното 
обезбедување на осигурениот, во отсуство на било каква благодет кој би го прател нивниот 
живот и работа; 

 најчесто се работи за здравствено осигурување, иако не би можело со сигурност да 
се зборува за осигурување, со оглед на тоа дека со интерно собирање парични давања, 
наместо премии, ги покриваат само основните потреби на учесникот во таквиот систем на 
обезбедување;  

 со ваквиот модел, кој по својата природа и не е осигурување, а во отсуство на 
регулатива или со нејзино исклучително намалено дејство, не би можело да се смета дека е 
постигнато задоволително ниво на заштита на учесникот во работењето. 

Индиското општество е едно од неколкуте најдобро разработени пазари на осигурување во 
светот, а во Азија сигурно најдобро организирано. Истовремено со ваков брз развој, се јавува 
и тенденција за што поголемо влијание на регулативите и легислативите на надзорното тело 
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(IRDA) и на индиската влада. Бидејќи државата, по својата конзервативна природа, има 
склоност кон „класичниот“ модел на партнер агент, кој е посредник на релација компанија за 
осигурување – осигурен, моделот на осигурување мора да вложи напор, наспроти ова да ги 
обезбеди сите параметри на своето дејствување (слобода во изборот и развојот на 
специфични канали на дистрибуција, нови модели на глобално осигурување и слично), но и 
да стане регуларна и регулирана финансиска активност со сите специфичности кои 
осигурувањето, како такво, ги има. 
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ГЛАВА 4 – ИНОВАЦИИ ВО РАЗВОЈОТ НА НОВИ УСЛУГИ НА       
                     НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ      
                     (ИНВЕСТИЦИОНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ) 

 

4.1. ИВЕСТИРАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 

Инвестирањето во осигурување на живот е една од формите на долгорочно штедење, пришто 
осигуреното лице се обидува да преземе дел од одговорноста за неговата финансиска 
состојба во староста, кога неговите приходи се значително намалени. Дел од финансискиот 
капитал се инвестираат во банкарски депозити, а во последните две децении е во насока на 
традиционалното осигурување на живот.  

Осигурените кои платиле на своите агенти за осигурување, секако со присуство на одреден 
ризик, наместо полиси за класично животно осигурување, во поново време размислуваат за 
полиси за инвестиционо животно осигурување. Ова значи дека инвестицијата која се прави 
со животното осигурување ќе стане иновација на пазарот на осигурување. Основното 
прашање кое се јавува при истражувањето на оваа можност е како да се воведат нови услуги 
во случај на осигурување на животот како еден вид на инвестиција. Со оглед на фактот дека 
новата генерација на осигурените се со различна динамика на работата и приватниот живот, 
постои голема потреба за иновации кои се нудат преку модернизација на односниот пазар. 

Процесот на иновации е од особена важност и неопходно е да се спомне дека концептот 
отворен за иновации за прв пат беше елабориран од страна на Henri Chesbrough, во 2003 
година10. Всушност, прашањето е како да се дојде до интегрален развој на животното 
осигурување на пазарот, кој ќе стане значаен коректив на вкупната економска активност во 
земјата, што ќе доведе до поголема сигурност на населението во сегашноста, а особено во 
идно време, во текот на целиот животен циклус.  

Bek & Webbl (2002) за осигурувањето на живот бараат состојба која би ја олеснала размената 
на финансиски услуги за поединци и бизниси, како и начинот на кој поединците и нивните 
семејства помагаат во поглед на приходите за управување со ризикот. 

Покрај сето ова, осигурувањето на живот и производите кои се нудат, се јавува како 
катализатор за долгорочно штедење, со цел да се поттикнат значајни инвестициски проекти 
во приватниот и јавниот сектор. Општо земено, осигурувањето на живот мобилизира 
средства преку среднорочни и долгорочни заштеди на производи и услуги. 

 

 

                                                           
10 D-r Svetlana Stanisavljevic: „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja zivota“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 187 
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4.2. ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Производите на инвестиционото животно осигурување ги означуваат полисите на животното 
осигурување, каде што осигурениот го сноси ризикот од инвестициите со инвестирање во 
инвестициски фондови. Овој тип на производи од животното осигурување се создаваат во 
средината на 20-тиот век, во англо – саксонското подрачје. Во континентална Европа, 
договорите за животно осигурување, поврзани со инвестирање во заеднички фондови 
доживуваа експанзија по 1997 година, најпрво во Белгија и Франција, а потоа и во други 
земји. Моменталните податоци покажуваат дека понудите на производите од 
инвестиционото животно осигурување доминираат во САД, Канада и Австралија, каде 
сочинуваат 50% од премиите за животно осигурување11. 

Начинот на функционирање на животното осигурување поврзано со инвестициите накратко 
може да се опише на следниов начин: изведувачот преку полисата купува соодветни единици 
во фондот, така што и самата вредност на полисата е поврзана со единиците во фондот. Во 
англиското говорно подрачје овој вид на осигурување се нарекува уште и unit-linked.  

Во текот на 80-тите години на 20-тиот век, во САД влегувањето во инвестиционите фондови 
и активностите кои се поврзани со купување и продавање на акции стануваат достапен 
спектар на граѓаните. Во Европа, сличен тренд се јавува неколку години подоцна.  

Според горенаведеното, сета оваа политика доведе до големи и нови очекувања во поглед на 
природата на долгорочното штедење, која дотогаш, во голема мера била артикулирана во 
полисите за животно осигурување. Компаниите за осигурување на новонастанатата 
ситуација одговарале со лансирање на нови производи, а поради долгорочната природа на 
животното осигурување, полисите на инвестиционото животно осигурување се наметнале 
како идеален продукт. 

Доколку изведувачот влезе со инвестиции, т.е. штеди, долгорочно, 20 или 30 години, може 
да дозволи влегување во некои мали конзервативни инструменти, кои во наведениот период 
растат и паѓаат, но во долгорочниот хоризонт земаат одреден ризик. Се верува дека таквото 
штедење сепак ќе обезбеди поголеми приходи отколку штедењето преку класичното 
животно осигурување во државни обврзници, депозити и слични инструменти кои 
генерираат годишна стапка малку поголема од стапката на инфлација. 

Со оглед на фактот дека секој пазар различно го забележува и генерира ризикот, нема исти 
начини или канали на продажба кои би влијаеле на динамиката на развој на осигурувањето 
на живот, поврзано со влегување во инвестиционите фондови. Тоа значи дека овој вид на 
осигурување различно се развива на поединчни пазари. На пример, во земјите каде во 
продажбата на жиотното осигурување доминираат банки, премијата на полисата за 
                                                           
11 D-r Svetlana Stanisavljevic: „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja zivota“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 189 
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инвестиционо животно осигурување забрзано расте, како што е случајот со Италија и 
Полска. Од друга страна, на конзервативните пазари, во Германија и Австрија, производите 
на инвестиционото животно осигурување се прифатени релативно подоцна.  

На пазарите во развој, посебно на пазарите каде премијата за животно осигурување 
преминува 100 USD per capita (на пример, Словачка, Чешка, Полска), полисите на 
инвестиционото животно осигурување го диктираат растот на пазарот на животното 
осигурување, додека порастот на премиите на класичното животно осигурување во голема 
мера стагнира. 

Разликата помеѓу конзервативните и либералните пазари всушност го прикажува уделот на 
премиите на полисите за инвестиционото животно осигурување во вкупните премии на 
животно осигурување. Од земјите во регионот може да се издвои како пример хрватскиот 
пазар на осигурување, каде што првите полиси на инвестиционо животно осигурување се 
понудуваат кон крајот на 2004 година. За овој пазар доста карактеристично е тоа што првите 
две години од постоењето на инвестиционото животно осигурување се обележани со 
еднократна уплата, додека пак продажбата на овој вид на производи се врши главно преку 
банки. Слична ситуација е забележана и на пазарите во средна Европа, каде што порастот на 
инвестиционото животното осигурување во истиот период исто така е диктиран од 
еднократна полиса.  

Она што е во САД и Западна Европа иницирано во 50-тите години на минатиот век, почнува 
да се реализира и во соседните земји. Инвестирање во инвестициски фондови стана достапен 
начин за поширок спектар на луѓе и стана честа форма на заштеди. Првите компании за 
управување со инвестиционите фондови се основани кон крајот на 20-тиот век, меѓутоа, овј 
феномен освоил широк размер со вклучување на големи банки преку поврзани друштва за 
управување со инвестиционите фондови.  

Првенствено, банките биле заинтересирани да ги поврзат клиентите на кои издавале кредити 
за нивните инвестициони фондови, преку полиси на инвестиционо животно осигурување, со 
компаниите за осигурување со кои се поврзани на одреден начин. Така, каналите на банките 
имале поголем удел во првите години во продажбата на овој вид на осигурување на живот, 
т.е. во 2004 и 2005 година, повеќе од 95% од продажбата на полиси за инвестиционо животно 
осигурување е остварено преку банки, како услов за кредитирање. Од 2006 година, во 
продажбата се вклучуваат и други канали, а на пазарот се јавуваат нови структуирани 
производи на животно осигурување, поврзани со влегување во инвестициони фондови. 

Структуираните договори на инвестиционото животно осигурување се засноваат на хартии 
од вредност кои на компаниите за осигурување во најголем број од случаевите ги издава 
банката во која осигурителот зема рата од неколку милиони евра. Обично, тоа се инвестиции 
на 8, 10, 15 или повеќе години, пришто, издадената хартија од вредност за банката 
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претставува гаранција дека ќе се врати инвестицијата што се продава преку одредени 
финансиски инструменти на глобалните пазари на капитал. Всушност, влогот се инвестира 
во одредени обврзници, акции или индекси, со одредена гаранција дека ќе се оствари 
минимален приход. Дел од наведените финансии, компаниите за осигурување ги продаваат 
на своите клиенти како полиси за осигурување, бидејќи ако таквата трансакција има значаен 
трансфер на ризик, односно да носи заштита во случај на смрт на осигурениот, тогаш се 
класифицира како производ на осигурување12. 

Со оглед на тоа дека се продаваат структуирани полиси за животно осигурување поврзани со 
влегување во инвестициони фондови, кои учествуваат во трансакции од неколку милиони 
евра, во форма на еднократна форма, така значајно влијаат на порастот на пресметаната 
премија во која осигурителот сноси одреден степен на ризик. Од сево ова може да се заклучи 
дека вакви полиси одговараат на клиенти кои остваруваат приходи над просекот, во краток 
временски период, кои влијаат на обемот на продажба и раст на уделот на ваквите полиси на 
финансискиот пазар за лицата кои ги продаваат. 

После првиот бран на полиси за инвестиционо животно осигурување, продавани преку 
банки, во облик на еднократна уплата, а потоа и структуирани производи на животното 
осигурување поврзано со влегување во инвестициони фондови, на пазарот започнува да се 
нудат и полиси за инвестиционо животно осигурување со повеќекратни месечни уплати. Во 
одредени случаи, таквата полиса е прва или примарна полиса за животно осигурување која се 
потпишува, додека во останатите случаеви таквата полиса претставува дополнување на 
класичната полиса за животно осигурување која е склучена пред одреден временски период 
(неколку години наназад), но сега сумата не одговара на потребите на изведувачот на самата 
полиса. 

Полисите на инвестиционото животно осигурување со повеќекратни месечни уплати се на 
просечни повеќечлени семејства кои се кредитно задолжени. Причината за ова се наоѓа 
токму во тоа што и полисата за инвестиционо животно осигурување, како и класичната 
полиса на животно осигурување, се доста добар инструмент на долгорочно дисциплинирано 
штедење, кој покрај придобивките, обезбедува финансиска заштита во случај на смрт на 
осигурениот. Треба да се нагласи дека полисите за инвестиционо животно осигурување за 
разлика од полисите на традиционалното животно осигурување имаат предвид долгорочно 
штедење и можат да обезбедат доста повисоки приходи од класичните полиси за животно 
осигурување. 

                                                           
12 D-r Svetlana Stanisavljević: „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja života“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 191 
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Полисата за животно осигурување поврзана со повеќекратни уплати има и cost average effect 
(метода на просечни трошоци или постепено инвестирање)13. Клиентот кој врши месечни 
уплати купува удел некогаш по високи, некогаш по ниски цени, зависно од самиот успех на 
фондот, односно зависно од состојбата на пазарот на капитал. Според тоа, ист клиент, 
доколку дисциплинирано уплатува еднакви месечни износи ќе го намали ризикот: еднаш 
уделите ќе бидат купени по висока, а друг пат по ниска цена, но долгорочно гледано, ќе се 
забележи раст на вложените средства. На ист начин, кај повеќето полиси за инвестиционо 
животно осигурување, договарачот може да бира инвестиционен фонд или фондови во кои 
ќе вложува и ќе се позиционира и прилагоди кон ризикот кој сака да го прифати. 

Постојат неколку инструменти кои се ризик што ги презема изведувачот и ги става во 
одредена рамка (долгорочни инвестиции, диверзификација во различни фондови, метод на 
просечна цена). Досегашните статистички податоци на индивидуалните компании за 
осигурување укажуваат на фактот дека, поради полисите на инвестиционо животно 
осигурување, изведувачот кој секој месец прави усплата поврзана со инвестиции во 
инвестициски фондови, во суштина е дополнителен фактор на стабилноста на пазарот на 
капитал затоа што тој не ги повлекува своите уплати или вредности кога на пазарот се 
бележи опаѓање, туку напротив, купува. Сите менаџери на фондовите се свесни за вредноста 
на таквата активност и секогаш настојуваат да имаат осигурители кои нудат полиси за 
инвестиционо животно осигурување во нивните инвестициони фондови. 

Од друга страна, компаниите за осигурување мора да ја организираат својата продажна 
мрежа, но да обезбедат и претпазливи предвидувања во врска со можниот просечен годишен 
приход, со цел да се избегнат нереални очекувања на имателот на полисата. Вредноста на 
полисата, односно сумата по истекот на договорот, е доста осетлива на просечната стапка на 
годишниот приход. На пример14, лице од 35 години кое месечно уплаќа 100 евра за полиса за 
инвестиционо животно осигурување, може, со просечен годишен приход од 8% да очекува 
исплата од 65.000 евра, иако во текот на траењето на полисата вложило 30.000 евра. Во 
случај, годишниот просечен прход да се прецени на 15%, тогаш договарачот би очекувал 
180.000 евра што е далеку од реалната ситуација. 

Значајна улога во осигурувањето има статистиката, статистичките податоци се важен 
елемент за процесот на процена на ризикот. Статистиката помага да се утврди степенот на 
опасност и да се одреди премијата која треба да се внесе во фондот за осигурување. Во овој 
вид осигурување голема улога има и актуарската математика. Со примена на принципите се 

                                                           
13 D-r Svetlana Stanisavljević: „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja života“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 192 
14 D-r Svetlana Stanisavljević: „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja života“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 193 
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пресметува премијата на животното осигурување, а во секоја комапнија за осигурување 
постои во склоп на развиената интерна структурна организација и посебна актуарска служба. 

Причините за појавата на договорите за инвестиционо животно осигурување се сумираат на 
следниов начин: 

 Времињата се менуваат – клиентите се софистицирани, многу од нив имаат искуство 
со вложувања и инвестиции; 

 Долгорочни приходи на осигурениот на живот; 

 Некои осигурени претпочитаат поризични инвестициони стратегии, очекувајќи 
подобри приходи; 

 Фиксната премија понекогаш не одговара на животниот стил на осигурениот, што 
значи дека самиот договара за висината на премијата, но и ризикот кој следува; 

 Инвестиционото животно осигурување е нов тренд; 

 1997 година е добар почеток за инвестиционото животно соигурување кое секоја 
наредна година зазема се поголем удел на финансискиот пазар; 

 Инвестиционото животно осигурување е најзастапено во САД, Канада и Австралија 
(повеќе од 50% од осигурувањето). 
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4.3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Острата конкуренција помеѓу заедничките фондови, комерцијалните банки и другите 
финансиски институции оставила последици на животното осигурување. Конкуренцијата за 
ретките и ограничени финансиски средства во рамките на финансискиот систем предизвика 
промена на традиционалното животно осигурување. Компаниите за осигурување мораа да 
развијат најразлични производи за доживотно осигурување, комбинирајќи го осигурувањето 
на живот со инвестициски елементи15. 

Така настанале поединечи видови на доживотно осигурување:16 

 Променливо животно осигурување; 

 Универзално животно осигурување; 

 Променливо универзално животно осигурување 

За променливото животно осигурување е карактеристична непроменливата премија, а 
надоместот во случај на смрт на осигурениот и готовинската вредност зависи од резултат на 
одбраното инвестиционо портфолио17. Овој вид на осигурување во САД се развива пред 30 
години. Сопственикот на полисата може да вложува дел од премијата (нето премија) во 
различни фондови кои нудат различен степен на ризик и можности кои се јавуваат на 
финансискиот пазар, т.е. на пазарот на пари, од државни обврзници до домашни или 
странски акции. Со други зборови, надоместот во случај на смрт и вредноста на готовината 
се намалува во зависност од резултатот на инвестициските фондови на посебна сметка на 
осигурениот.  

И кај овој вид на животно осигурување постојат различни видови полиси, меѓутоа заеднички 
карактеристики на променливото (варијабилното) животно осигурување се следниве: 

 Променливото животно осигурување претставува траен доживотен договор, со 
фиксна премија. Пресметувањето на премиите се врши врз основа на просек. 

 На посебна сметка се чуваат резервите кои се инвестираат во акции или други 
финанасиски инструменти. Осигурените може да се инвестираат во обични акции, 
обврзници, инструменти на пазарот на пари, меѓународните финансиски инструменти и 
слично.  

За универзално животно осигурување како еден вид доживотно осигурување специфична е 
флексибилноста на премијата, односно променлива премија. Освен при првата уплата, 
осигурениот сам го одредува износот и учеството во уплатата на премијата. Премијата 

                                                           
15 Ostojić. S. Osiguranje i upravljanje rizicima, 2007, Beograd 
16 D-r Svetlana Stanisavljević: „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja života“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 195 
17 Hunt, J.(2003) Variable Universal Life Insurance: Is it Worth it?[Internet].Washington DC,CFA 
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намалена за експлицитните трошоци се кредитира од сметката на готовинската вредност 
(уште се нарекува акумулиран фонд). Од овие средства се врши исплата за надомест на 
штета во случај на смрт по оданочување и кредитира месечна камата. Од полисата на 
универзалното животно осигурување обично месечно се одбива за административни 
трошоци. 

Од друга страна, променливото универзално животно осигурување (инвестиционо животно 
осигурување) е важен тип на осигурување на живот кој, всушност е создаден од комбинација 
на претходните два вида на осигурување на живот, (променливо и универзално). Повеќето 
полиси на променливото универзално животно осигурување се продава како инвестиција или 
даночни олеснувања. Променливата универзална полиса е слична на полисата на 
универзалното животно осигурување, но има два значајни исклучоци: 

 Осигурениот одредува колку ќе инвестира во инвестиционите фондови, што 
овозможува значителна инвестициона флексибилност. 

 Кај полисите на променливото универзално животно осигурување нема гаранција за 
најниска каматна стапка или најниска готовинска вредност.  

Променливото универзално животно осигурување дава можност на осигурениот да го 
инвестира влогот на премијата во најразлични инвестициони инструменти. Премијата се 
инвестира по пат на една или повеќе пресметки, слично на заеднички фонд во секојдневното 
работење. Компанијата за осигурување обично има десет или повеќе посебни сметки на 
располагање. Тие сметки обично вклучуваат сметки за купување акции, обврзници, 
меѓународни хартии од вредност, како и останати финанасиски инструменти. Некои 
компании за осигурување користат заеднички фондови како инвестициони компании 
(друштва) со отворени сметки. Премијата се инвестира зависно од целта на осигурениот и 
неговата толеранција во однос на ризикот. 

За разлика од универзално животно осигурување, променливото универзално животно 
осигурување не гарантира најниска каматна стапка или готовинска вредност. Кога 
осигуреното лице купува полиса на универзално осигурување на живот, заработува приход 
од каматна стапка утврдена од страна на компанијата за осигурување за одреден период. 
Сепак, во полисата на променливо универзално осигурување, осигуреното лице избира еден 
или повеќе посебни сметки. Не постои гаранција за исплата на минимална камата или 
готовинска вредност. 

Променливо универзално животно осигурување прати релативно високи трошоци на 
исплата. Јасно е дека постоењето на таквите трошоци доведува до намалување на приходите 
остварени од инвестицијата. Во САД, осигураните најчесто купуваат полиси на променливо 
универзално животно осигурување за да се остварат даночните бенефиции. Истражувањето 
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на пазарот на променливото универзално осигурување во САД покажало одредени 
недостатоци на овој вид на осигурување:18 

 Променливото универзално животно осигурување е отежнато со провизии и 
трошоци во опсег од 5 - 10%; 

 Променливото универзално животно осигурување прати и висока цена на откуп на 
полисата; 

 Премиите се оданочуваат; 

 Провизиите или надоместокот платен од инвестиционите менаџери се исплаќаат 
како одбиток од посебната сметка на дневна основа, во распон од 0,2 - 1,5 %; 

 Високите административни трошоци се наплатуваат како одбиток од вредноста на 
сметката. 

Променливото универзално животно осигурување е едно од поризичните форми на 
осигурување. Ризикот се рефлектира во постоење на инвестиционен ризик. Некои од 
корисниците на овој вид на животно осигурување го означиле како рулет осигурување. 
Инвестициониот ризик во потполност го сносат осигурените. Приходот од инвестицијата 
зависи од висината на инвестираните средства. Во случај на скромно вложување, вредноста 
на готовината може да биде нула. Во случај на инвестирање во акции, посебната сметка на 
готовинска вредност се намалува или расте, како што варира пазарот на акции. Кај 
постојаниот пад на пазарот, осигурените плаќаат додатна премија за полисата да биде 
активна. 

За разлика од Ostojic, кој ги нагласува исклучиво негативните страни на животното 
осигурување, поврзано со вложување во инвестиционите фондови, Hunt во својата студија 
заклучува дека производите на инвестиционото животно осигурување се многу комплексни, 
но и покрај сложеноста и неразбирливоста на поединечните компоненти на прв поглед, овој 
вид на осигурување има и свои предности, кои, генерално набљудувани, преовладуваат над 
недостатоците. Hunt нагласува дека секоја инвестициона стратегија треба да се заснова на 
методот на просечни трошоци или постепено вложување. На тој начин, со периодични 
(месечни или слични временски интервали) вложувања во повеќе или помалку идентични 
износи, што е карактеристично за животното осигурување поврзано со вложувањето во 
инвестиционите фондови, се купуваат повеќе удели кога пазарот е во пад, а помали удели 
кога пазарот забележува пораст.  

Со оглед на тоа дека полисите на инвестиционото животно осигурување траат најчесто 
повеќе од 20 години, нивната ефикасност ќе се покаже на дело во време додека трае и се 

                                                           
18 Hunt. J.(2003) Variable Universal Life Insurance:[Internet].Washington DC,CFA. 
http://www.consumerfed.org/pdfs/vulreport0203.pdf (Accessed 31 March, 2014) 

http://www.consumerfed.org/pdfs/vulreport0203.pdf
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вложува. Поради долгорочниот карактер на прозиводите на инвестиционото животно 
осигурување и готовината која се акумулира, премијата на инвестиционото животно 
осигурување претставува голем извор на фонд на компаниите за осигурување. Полисите за 
доживотно осигурување се форма на осигурување која поединци најчесто купуваат.  

Овој вид на животно осигурување пружи можност на алтернативен начин на инвестиционо 
штедење. Осигурените вложуваат премија во инвестиционите фондови на акции или 
обврзници, а компонентата на штедење или вложување ја одржува создадениот пазарен 
профит (добивка). 
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4.4. КОМПОНЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Животното осигурување поврзано со вложување содржи две основни компоненти: 

 Компонента на штедење и 

 Компонента на осигурување. 

Со оглед на тоа дека инвестиционото животно осигурување нуди голем број на опции за 
осигурените и како такво пружи значајна флексибилност, на пример, полисите можат да 
бидат со или без гаранција, има различни опции на плаќање на премијата, постои можност за 
пласирање на средствата во повеќе фондови, а осигурената сума да се менува во зависност од 
здравствената состојба на осигурениот. 

Меѓу останатото, во надлежност е регулатива која предвидува и утврдува правила за 
работата на компаниите за осигурување, кои ќе работат со инвестиционото животно 
осигурување. На пример, во Република Србија, во 2006 година, Агенцијата за осигувурање 
донела подзаконски акти кои го регулираат начинот на работа, поврзан со инвестиционите 
фондови19. Така, се предвидуваат ситуациите со оглед на начинот на плаќање на премиите, 
дали премијата е уплатена во фиксен износ или на рати, регулирани се случаеви поврзани со 
полисите за осигурување со интерни променливи фондови или заеднички фондови, се 
обврзуваат друштвата да ги наведат сите трошоци и пенали, преку прецизирани методи, 
дозволеи за пресметување на трошоците на осигурениот. 

Компонентите на прозиводите на животното осигурување, поврзани со вложувањето во 
инвестиционите фондови подразбираат: 

 Влез во еден или разни видови на фондови; 

 Договарачот поседува одреден број на единици; 

 Постои можност за промена на фондот; 

 Дел од ризикот го сноси осигурителот; 

 Флексибилна уплата на премија на основното осигурување; 

 Методите на договарање можат да бидат дефинирани или интегрирани; 

 Постои опција за индексирање на премијата; 

 Можност за дополнително осигурување (незгода, трајна работна онеспособеност). 
 
 
 
 
                                                           
19 D-r Svetlana Stanisavljević, „Inovacije u razvoju novih usluga osiguranja života“, Evropski pokret, Banja Luka, 2016 
godina, str. 199 
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4.5. ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ЖИВОТНО        
       ОСИГУРУВАЊЕ 
Кај инвестиционото животно осигурување за осигураната сума во случај на смрт, во 
времетраење на полисата, т.е. за начинот на инвестирање во штедниот дел на премијата, не 
одлучува компанијата за осигурување, туку самиот осигурен. Средствата заштедени во делот 
на премијата се вложуваат во инвестиционен фонд по избор на осигурениот, а во согласност 
со степенот на ризик кој осигурениот сака да го преземе. 

Штедниот дел на уплатената премија оди директно во инвестиционите фондови, а 
одговорноста за добивка е префрлена на компанијата за осигурување на инвестиционите 
фондови. Во развиените земји со јак пазарен капитал, на пазарот рамноправно се 
натпреваруваат компаниите за осигурување и инвестиционите фондови. Растот на пазарот на 
капитал и намалување на каматната стапка се два клучни фактори кои влијаат на растот на 
популарноста на производите на осигурување. 

Важно е да се напоменат неколку параметри кои се специфични за инвестиционото животно 
осигурување:  

 Премија на осигурување – осигурениот може да уплаќа заедничка премија или при 
договарање на осигурувањето да одреди колкав износ ќе уплати за осигурување на живот, а 
колку за вложување во инвестиционите фондови.  

 Учество на премијата за влегување во фонд – функција која од вкупната премија 
пресметува износ на премија за вложување во инвестициониот фонд. 

 Алокација на премијата за вложување во фондови – ако осигурениот сака да вложува 
во различни инвестициони фондови, на различни тарифи може да се одреди иницијалниот 
удел на премијата за вложување во инвестиционите фондови.   

Набљудувајќи ги производите на животното осигурување за вложување во инвестиционите 
фондови и резимирајќи она што е претходно наведено, важно е уште еднаш да се укаже на 
фактот дека надоместокот или премијата (или двете) се дефинирани во однос на пресметани 
единици во инвестиционите фондови, со одреден ризик на вложување и вредност на 
полисата, транспарентна за клиентот, т.е. осигурениот. 

Исто така, треба да се напомене дека една од важните карактеристики на овој вид животно 
осигурување е всушност транспарентност, како во самиот надоместок, така и во 
вложувањето (во однос на класичното животно осигурување. 
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4.6. НАЧИН НА ВЛОЖУВАЊЕ 

Стратегијата на вложување во одредени инвестициони програми е прилагодена на личните 
очекувања на осигураниот и склоноста поврзана со сигурност и остварување на соодветно 
ниво на приходи. Grinblatt и Titman20 ги анализираат различните стратегии на вложување во 
инвестиционите фондови и до која мера инвестиционите фондови раководат при купување 
на акции со историски податоци како и ниво на успешност во вложувањето.  

Може да се заклучи дека постојат неколку видови на стратегии: 

 Конзервативна стратегија; 

 Балансирана стратегија и 

 Динамична стратегија. 

Конзервативната стратегија на вложување ја применуваат осигурени кои се одлучуваат на 
сигурност во вложувањето со низок очекуван приход. 

Карактеристики на конзервативната стратегија се следниве: 

 Мал ризик; 

 Стабилен профит; 

 Оптимален хоризонт на вложување: 10 - 20 години; 

 Минимално траење на осигурувањето: 10 години. 

Балансирана стратегија на вложување е применета од осигурените кои сакаат да остварат 
оптимално враќање на средствата по пат на оптимално диверзифицирано портфолио. 

Карактеристики на балансираната стратегија се следниве: 

 Умерен ризик; 
 Висок приход; 
 Оптимален хоризонт на вложување: 20 - 45 години; 
 Минимално траење на осигурувањето: 15 години. 

 
Динамична стратегија на вложување е избор за оние осигуреници кои при одлуката сакаат 
долгорочно да остварат висок профит.  

Карактеристики на динамичната стратегија се следниве: 
 Голем ризик; 
 Висок приход; 
 Хоризонт на вложување: 20 - 45 години; 

                                                           
20 Grinblatt, M. & Titman, S. (2002) Financial Markets and Corporate Strategy. Burr-Ridge IL McGrawHill/Irwin. 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    52 
 

 Минимално траење на осигурувањето: 15 години. 
Изборот на сопствена стратегија се заснова на оптимален начин со вложување според 
желбите и можностите на осигурените. 
 
 
4.7. РИЗИК НА ВЛОЖУВАЊЕТО 
За речиси сите развиени финансиски системи, вклучувајќи ги и оние системи во земјите во 
транзиција, карактеристично е тоа што институционалните инвеститори, како што се: 
компаниите за осигурување, пензиски фондови, инвестициски фондови и инвестициски 
банки ги користат услугите на компаниите за проценка на ризикот, со цел да се разбере 
односот помеѓу економските единици и нивните инвестиции во хартии од вредност. 

При вложување во хартии од вредност важен е ризикот и профитабилноста или со други 
зборови, приходот кој следи од ова вложување. Ризикот всушност е можност да се оствари 
приход од вложувањето во хартии од вредност како отстапување од очекуваната природа на 
тоа вложување. Поради поедноставен приказ на мерењето на ризикот од вложувањето во 
одредени хартии од вредност, потребно е да се претпостави дека секој рационален 
инвеститор очекува годишниот приход од вложувањето, на пример, во обични акции, да 
зависи од низа параметри, од кои најзначајни се очекуваниот приход (средна мера) и 
стандардното отстапување (девијација) како мера на отстапување на вистинската природа од 
очекуваното. 

Раширеноста или големината на распоредот на веројатноста на можностите претставува 
неизвесност на инвеститорот. Распоредот на веројатноста со ниски стандардни отстапувања 
од очекуваните вредности покажува висок степен на сигурност на реализација како производ 
на одредено случување во поглед на вложувањето, додека пак, распоредот на веројатноста со 
високи стандардни отстапувања покажува висок степен на неизвесност во поглед на 
можниот приход од таквата инвестиција21. 

Претставената очекувана вредност е аритметичка средина која е погодна како мерка на 
средна тенденција на распоредот на веројатноста. Просечниот приход е функција која се 
остварува секоја година, според тоа, треба да се користи геометриска средина на годишниот 
приход22. 

Ризикот на потрфолиото не зависи исклучиво од самиот ризик на хартијата од вредност, туку 
и од односот меѓу тие хартии од вредност. Диверзификацијата е комбинирање на два вида на 
хартии од вредност со цел да се намали нивниот релативен ризик.  

                                                           
21 Gitman, L.J. (2003) Principles of Managerial Finance. New York. Addison Wesley. 
22 Ostojić, S. (2007) Osiguranje i upravljanje rizicima. Beograd, Data Status. 
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Во производите на инвестиционото животно осигурување, ризикот од вложување се 
пренесува од компаниите за осигурување на осигурениот. Со воведувањето на производи во 
осигурувањето на живот поврзани со вложување во инвестиционите фондови, неизбежен е 
пораст на премијата на компаниите за осигурување, а онаа компанија која ќе почне да нуди 
производи на инвестиционото животно осигурување меѓу првите, може да привлече и нови 
дистрибутерски канали. 

Во случај на редовно штедење со полугодишна уплата на влогот, осигурениот може да ги 
искористи краткорочните падови на цената на пазарот на капитал и за фиксно утврдената 
премија на осигурувањето може да купи поевтини хартии од вредност. Таквите хартии од 
вредност подоцна стануваат главен двигател при валоризација на целото портфолио. 

Животното осигурување поврзано со вложување го овозможува индивидуалниот пристап на 
осигурениот, бидејќи за секоја од примарните стратегии на вложување постои фонд или 
портфолио по избор на осигурениот, кој одговара на различни ситуации: динамична, 
балансирана, конзервативна и дефанзивна стратегија. 

Осигурениот мора да знае и да прати што се случува со неговите вложени финансиски 
средства, по пат на консултант – советник, бидејќи за овој вид на осигурување од особена 
важност е постпродажната поддршка како еден од постпродажните сервиси. Исто така, 
неопходно е редовно да се објавуваат актуелните цени на единиците на уделите (хартии од 
вредност) и да се известува осигурениот со тие информации.  
 
Слика 1. - Уделот на премијата на полисите на инвестициско животно осигурување во      
                   вкупната премија на животното осигурување23 

 

На пазарите во развој, особено на пазарите каде премијата на животно осигурување 
преминува 100 USD по глава на жител (per capita) (на пример Словачка,Чешка и Полска) 

                                                           
23 IBID 
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полисите на инвестиционо животно осигурување диктираат пораст на пазарот на животно 
осигурување, додека порастот на премии на класично животно осигурување воглавно 
стагнира. Разликата помеѓу конзервативните и либералните пазари најдобро ја илустрира 
слика 1 која го покажува уделот на премијата на полисата на инвестиционото животно 
осигурување во вкупната премија на животно осигурување на седум Европски земји. 

Табела 1. - Полиси на инвестиционо животно осигурување на хрватскиот пазар24 
 

 
 
 
 
 
 

Во табела 1 е прикажано дека од 2004 година, на хрватскиот пазар на осигурување започнува 
да се менува ставот на граѓаните во однос на штедењето, така што класичните облици на 
штедење се заменуваат со вложувањата на пазарот на капитал, во инвестиционите фондови и 
сл. 
 
Слика 2. - Основен модел на договор за инвестиционо животно осигурување 

 

                                                           
24 IBID 

Година Број на полиси  Премија во 000 куни 
2004 206 825 
2005 4.084 54.120 
2006 15.324 103.920 
2007 33.428 223.810 
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ГЛАВА 5 – ВИДОВИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

5.1. ВИДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Осигурувањето на живот претставува доброволно приватно осигурување на лице со цел да се 
отстранат негативните последици од штетните настани, преку префрлување на ризикот 
(опасноста) на осигурителот, т.е. на компанијата за осигурување25. 

Со самиот чин на склучување договор за осигурување, лицето станува осигурено, со грижа за 
својата иднина, но и иднината на своето семејство. Всушност, осигурувањето на живот 
станува неопходност во денешно време, со оглед на турбулентното живеење во ова 
општество, со што, самите лица треба да си ги исполнат своите потреби во поглед на 
финансиската иднина и сигурноста која произлегува од осигурувањето. Она што е особено 
важно да се знае е дека штетниот настан не може да се спречи, но осигурувањето може да 
помогне кај последиците кои произлегуваат од истиот, доколку дојде до негова реализација.  

Анализирајќи го осигурувањето на живот, може да се заклучи дека постојат неколку начини 
на осигурување, во зависност од тоа дали станува збор само за осигурување на живот, или 
пак, постои можност за комбинација на штедење и вложување покрај осигурувањето на 
живот. Постојат многубројни опции кои компаниите за осигурување им ги нудат на своите 
клиенти, во согласност со нивните потреби и финансиските можности. 

Преку овој избор, осигурувањето на живот станува составен дел на социјалното 
осигурување, бидејќи имаат исти цели, но многу малку се остварува како причина на 
недостаток на средства. Во развиените земји доста карактеристично е стареењето на 
населението, што значи дека неактивни лица е голем. Тогаш социјалната заштита и 
згрижување станува неопходно со што се наметнува потребата од изнаоѓање нови извори на 
финансирање. Сето ова го овозможуваат компаниите за осигурување преку можноста за 
користење на изворите за приватно осигурување на живот. 

Покрај наведената социјална функција што ја има осигурувањето живот во секоја 
национална економија, особено во развиените индустриски земји, има многу важна улога 
како извор на кредитирање на развојот. Тоа е разбирливо поради самиот факт што 
квалитетот на акумулираните средства во расположливите фондови од осигурување живот, 
особено нивната долгорочност поради карактерот на овој вид осигурување (на 5, 10,20, и 
повеќе години), претставуваат најквалитетна заштеда во општеството и најдолгорочна. 
Особено треба да се истакне фактот што таа е дисциплинирана, однапред определена, 
долгорочна и наменска. Полисата за осигурување живот може да има улога на гаранција за 
заем, што им овозможува на осигурените олеснување во добивање на средства за разни 
претприемачки потфати. Заем, како институт, може да се одобри до висина на откупната 

                                                           
25 Фотов Ристо, Фотова Катерина, „Осигурување“, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2014 година, стр. 148 
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вредност на полисата и му овозможува на договорувачот на осигурувањето брзо и сигурно да 
ги добие средствата во непредвидливи ситуации и потреби26. 

Ако се согледаат карактеристиките на осигурувањето на живот, тогаш можат да се 
разграничат шест видови на договори за животно осигурување:27 

 

 
 

5.1.1. Осигурување на определено време 

Самото име на овој договор за животно осигурување кажува дека станува збор за 
привремено осигурување. Името го добива по фактот дека само во определен временски 
период лицето е покриено со осигурувањето. Најчесто, станува збор за осигурување на 
живот кое може да биде во период од: 1, 5, 10 или пак 20 години.  

Наједноставно, полисата за осигурување се купува за одреден временски период и нејзината 
вредност се исплаќа само ако осигурениот почине во тој временски период за кој важи 
осигурувањето. Во случај осигурениот да го надживее тој период, компанијата не плаќа 
ништо. Во самиот договор постојат одредби кои се однесуваат на можноста да се продолжи и 
измени полисата.  

Во овој договор постои одредба која му овозможува на осигурениот да ја обнови полисата за 
одреден временски период, но во интервал ист како претходно. 
                                                           
26 Фотов Ристо, Фотова Катерина: „Осигурување“, Универзитет  „Гоце Делчев“, Штип, 2014 година, стр. 149 
27 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 250 
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Исто така, постои и одредба за изменување, која му овозможува и дозволува на осигурениот 
да го промени договорот на определено време во некој вид договор на трајно животно 
осигурување, без обезбедување доказ за неосигуреност. Измената на дооворот најчесто 
започнува во одредена возраст на осигурениот, но, исто така, може да се применува и 
ретроактивно, до годините на кои договорот бил склучен.  

Во поново време, со оглед на конкуренцијата на пазарот, некои компании за осигурување се 
одлучуваат за бришење на одредбата за изменување на договорот или пак ограничување на 
првите 5 години од полисата, со цел да понудат осигурителен производ по намалена цена. 

Договорот за осигурување на одредено време има свои предности и недостатоци. Истите 
произлегуваат од двојниот карактер на обичната заштита и времената заштита. 
Осигурувањето на определено време дава најголема заштита за инвестираните пари. Има 
времен карактер и оди во прилог на сите оние лица кои сакаат привремено да се осигураат. 
Но, определеното осигурување многу погрешно се користи ако осигурениот сака да користи 
трајно осигурување на живот. Според тоа, осигурените се подложни на неповолна селекција 
кај ваквите полиси, споредено со полисите кои имаат инвестициски елементи. 

 

5.1.2. Осигурување на цел живот 

Полисите за осигурување на цел живот се конкретен пристап кога треба да се објаснуваат 
разликите меѓу останатите договори за осигурување. Се користат два термини за овој вид на 
осигурување: вообичаено осигурување за цел живот и континуирано плаќање на премии во 
текот на целиот живот. Во овој случај, премијата се плаќа во текот на целиот живот.  

Постојат предности и недостатоци при одлуката за договор за осигурување на цел живот. 
Најголемата предност е тоа што овозможува трајна заштита на осигурениот, а има и двојна 
функција на заштита и штедење. Заштедите можат да се позајмат во итни случаеви, или пак 
да се плаќаат премиите во иднина.  

Недостатоците од овој договор се согледуваат во задоволувањето на потребите за кои ова 
осигурување не е наменето. Осигурувањето кое овозможува ликвидност за потребите на 
оданочување на имоти е постојана потреба која не може да се задоволи со времените 
животни осигурувања. 

 

5.1.3. Универзално животно осигурување 

Универзалното животно осигурување е сосема поразлично од вообичаеното осигурување на 
цел живот, а ова се должи на одредени ограничувања и тоа во поглед на премиите, паричната 
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вредност и нивото на заштита, кои пак можат да се менуваат во зависност од потребите на 
осигурениот.  

Универзалното животно осигурување за прв пат е воведено во 1979 година, од страна на 
Hutton Life, организација која потекнува од брокерската компанија E. F. Hutton28. 

Премиите кои се плаќаат под универзалното осигурување се собираат во фонд и овој фонд се 
финансира со инвестициските приходи од полисата, откако ќе се одземат трошоците за 
одржување на полисата.  

Сите оние осигурени кои се одлучиле да го потпишат договорот за универзално животно 
осигурување добиваат годишни извештаи за: нивото на заштита на животното осигурување 
во нивната полиса, паричната вредност, добиената камата, како и извештај за износот од 
премиите што се плаќа за заштита, инвестиции и трошоци. 

Учеството на универзалното животно осигурување на пазарот се намали во доцните 1990-
тите години, но започна повторно да се зголемува во последните години, достигнувајќи 36% 
во 2004 година. Спротивно на ова, животното осигурување за цел живот се намали на 82%, 
учество на пазарот во 80-тите години на 20-от век на 25% во 2004 година (врз основа на 
премиите од првата година)29. 

 

5.1.4. Животно осигурување преку фонд 

Помеѓу осигурувањето на определено време и осигурувањето преку фонд постојат сличности 
кои можат да се согледаат при издавањето. И оваа полиса за осигурување се издава за период 
од 10 или 20 години, а со склучувањето на овој договор осигурителот ветува дека ќе го плати 
износот на полисата ако осигурениот почине во тој период, но и во случај ако осигурениот го 
надживее овој период. 

Полисите за осигурување преку фонд се важни инвестициски инструменти кои го 
комбинираат фондот со придонес по смрт. 

 

5.1.5. Променливо универзално животно осигурување 

Променливото универзално животно осигурување е најновата иновација во компаниите за 
осигурување. Всушност, претставува комбинација на флексибилни премии на универзалното 
животно осигурување и инвестициската компонента на променливото животно осигурување. 

                                                           
28 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 257 
29 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: “Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 258 
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Осигурениот одлучува каде средствата ќе се инвестираат и големината на фондот директно 
зависи од тие инвестиции. 

Во 2004 година променливото универзално животно осигурување заземаше 16% од пазарот 
на осигурување, врз основа на премиите од првата година30. 

 

5.1.6. Променливи полиси на живот 

Променливото животно осигурување претставува траен договор во кој осигурениот има 
право да избере како средствата од полисата ќе се инвестираат.  

Променливото животно осигурување е направено како одговор на проблемот со намалување 
на куповната моќ на доларот при инфлација. Паричната вредност на полисата не е 
загарантирана и се менува во зависност од инвестирањето на осигурениот. 

Променливата вредност ги обезбедува средствата за исплата на различни износи на заштита 
по смрт. Некои компании за осигурување им нудат на своите осигурени избор на нвестииции 
во различни фондови, како што се акциите, хартиите од вредност и други инвестиции на 
берзата. 

Во САД, променливото животно осигурување добива статус на сигурност. Ова значи дека 
полисите со променливо животно осигурување ќе можат да ги продаваат единствено агенти 
кои се регистрирани како брокери во Државната асоцијација за дилери со сигурности31. 

Пред неговото презентирање и претставување како конечен производ на пазарот за 
осигурување, биле презентирани повеќе модели за полиса на променливо животно 
осигурување, но конечниот модел произлегува од таканаречениот односен план, концепт што 
првично е предложен од страна на “New York Life”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 259 
31 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 259 
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5.2. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Според начинот на кој се склучуваат договорите, т.е. полисите за животно осигурување 
постојат три основни категории: 

 Лично животно осигурување; 

 Колективно животно осигурување; 

 Кредитно животно осигурување. 
 

5.2.1. Лично (индивидуално) животно осигурување 

Личното животно осигурување најчесто се реализира преку агенти за животно осигурување 
на компаниите. Премиите во овој случај се плаќаат месечно, квартално, полугодишно или 
годишно.  

Личното животно осигурување зазема околу 54% од пазарот на животни осигурувања во 
Соединетите Американски Држави. Средната вредност на купените полиси од лица, во 2005 
година изнесувала 158 000 долари32. 

 

5.2.2. Колективно животно осигурување 

Самото име на овој вид осигурување, колективно животно осигурување претставува план за 
осигурување на поголема група лица само со еден договор кој често пати се нарекува главна 
полиса. Колективното животно осигурување најчесто се дава на работодавачот.  

Во голем број држави, групите кои можат да бидат покриени со колективното животно 
осигурување се дефинирани според законите на NAIC и најчесто ги опфаќа:33 

o Постојните и пензионираните работници кај ист работодавач; 

o Групи кои имаат повеќе работодавачи; 

o Членови на синдикати; 

o Должници кај ист заемодавач; 

o Членови на здруженија, кои се формирани со друга цел, ако здружението има повеќе 
од 100 членови и постои повеќе од две години; 

o Членови на кредитни здруженија. 

                                                           
32 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 261 
33 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: “Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 261 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    61 
 

Главната карактеристика на колективното животно осигурување е запишување на 
колективни договори наместо договори за секое лице посебно. Според тоа, не постојат лични 
проверки како што е случај кај личното осигурување.  

Трошоците во поглед на колективното животно осигурување се релативно мали. Планот е 
обновлив секоја година и е на определено време, затоа има и помала цена за заштита. За 
плановите кои се финансирани од страна на работодавачите, бројот на осигурени лица 
одржува извесна стабилност, т.е. како што стареат, умираат или пак се пензионираат 
работници, се заменуваат со помлади работници. Не постојат исклучоци и премиите се 
исплаќаат при смрт, без оглед на причините, вклучувајќи и самоубиство. За многу лица кои 
не можат да извадат лично животно осигурување, ова е единствен начин да обезбедат 
осигурување на животот. За други, пак, малите трошоци се извонредна можност за 
дополнување на личното животно осигурување. 
 
5.2.3. Кредитно животно осигурување 

Кредитното животно осигурување се продава преку институциите кои работат со заеми за 
краткорочни позајмици, преку агенти за малопродажба на купувачи, врз основа на рати34. 
Овој вид на осигурување опфаќа и хипотекарно животно осигурување за 10 години. 
Самото осигурување ги заштитува и двете страни, т.е. и заемодавачите и должниците од 
загуба во случај должникот да почине пред да го врати долгот. Осигурувањето е на 
определено време и најчесто се намалува како што се намалува долгот. 

Најчесто, ваквото осигурување го нудат комерцијалните банки, финансиски компании, 
кредитни компании, продавачи на лични финансии, компании за малопродажба, кои 
продаваат стока и услуги на рати. 

Кај личното животно осигурување должниците добиваат индивидуални полиси. Кај 
колективното животно осигурување се добива главна полиса, а должниците добиваат 
уверение за нивото на нивната покриеност. Околу 85% од кредитното животно осигурување 
е колективно. 

Кредитното осигурување е соодветно за аранжмани како што се:  

 Хипотекарни кредити; 

 Бизнис кредити;  

 Лични кредити; и  

 Договори за вработување.  

                                                           
34 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 262 
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Овој производ исто така може да биде понуден како групна полиса која ги покрива сите 
потрошувачи. Оригиналната полиса останува кај банката, а сертификатите за осигурување се 
даваат на секој осигурен. 
 
5.3. ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во земјите во кои системот на здравствената заштита на населението се остварува преку 
механизмите на здравственото осигурување, приватните фондови можат да имаат 
доминантна или резидуална функција, зависно од тоа во какви општествени и историски 
услови тие се формирале и развивале и какво е општото уредување на односите на 
поширокиот концепт на социјалната политика на односната земја. Во Европа, на пример, 
приватните здравствени фондови имаат, во најголем дел, резидуална улога во системот 
заради неколку причини од кои најважни се: 

 Релативно раниот историски почеток и развој на формите на јавно здравствено 
осигурување; 

 Важната улога што јавниот сектор ја има на континентот во целина, а особено во 
секторите како што се здравството, образованието, материјалната инфраструктура и  

 Долгата традиција на креирање на услови за општа благосостојба на населението, во 
што и јавната и приватната здравствена заштита несомнено имаат значаен или водечки дел. 

Приватното осигурување во многу земји во светот има ограничено значење во системот на 
финансирање на здравството, но сепак, тоа е многу важно за намалување на ефикасностите и 
нерационалностите во интегралното здравствено осигурување, особено за начинот на 
финансирање во јавниот сектор. Приватното осигурување како концепт во рамките на 
финансирањето на здравствената заштита е во втор план бидејќи државите се склони да 
применуваат општествено поефикасни и посолидарни (поправедни) методи на нејзино 
финансирање, кои ги обезбедува социјалното јавно осигурување. 

Приватните компании за осигурување најчесто ја поврзуваат личната премија за 
осигурувањето со актуарскиот здравствен ризик на индивидуата. Постојат различни 
производи на пазарите на приватното здравствено осигурување. Тие се формализирани во 
разни пакети на групни и индивидуални шеми на осигурување35. Некои од нив се 
применуваат како мерки за дејствување против опасноста од моралниот ризик и негативната 
селекција меѓу клиентите, односно осигурените. Сепак, моралниот ризик постои.  

Компанијата за осигурување која е приватен здравствен фонд ги плаќа сметките за 
здравствени услуги на осигурените на база на целосен надомест на нивните трошоци. Тоа ги 
доведува и корисниците на тие услуги и нивните провајдери во ситуација да не се 
                                                           
35 Поповски Никола: „Основи на здравственото осигурување“, ИЛИ-ИЛИ, Скопје, 2011 година, стр.168 
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поттикнати за рационално трошочно однесување. Во моментот на користење на 
здравствената услуга корисникот се соочува со ниски дополнителни лични трошоци и 
симболичен надоместок, а лекарите не се поттикнати да ја ограничат побарувачката на 
услугите.  

Индивидуалните шеми на приватното здравствено осигурување се разликуваат зависно од 
природата на финансискиот аранжман, но постојат четири основни видови:36  

 Рамна стапка за наплата на дел од трошоците за секоја единица на услуга; 

 Соосигурување; 

 Одбивање на активирањето на осигурителното покритие за здравствената заштита 
со ниски трошоци и осигурување во случај на повисоки трошоци; 

 Комбинација од последните две осигурувања. 

Населението со низок доход и индивидуите со висок ризик, вклучувајќи ги хронично 
болните и лицата со посебни потреби во овие случаи се најчесто изземени од користење на 
ваквите услуги поради неможноста да ги платат премиите за осигурување што за нив се 
релативно скапи. Затоа за нив е неопходна посебна владина интервенција во вид на 
субвенционирање на осигурувањето од јавни фондови.  

Приватното здравствено осигурување вклучува високи општествени трансакциски трошоци 
и трошоци на фондовите и другите институции за заштита од измами. За да се заштитат 
осигурените и да се зголеми покриеноста на населението, владите можат, а најчесто и 
прецизно ги регулираат осигурителните пакети, премиите и профитите на компаниите за 
осигурување (фондови), иако современите трендови на економската и здравствената 
политика во светот одат во насока на поголема дерегулација и либерализација на овие 
пазари. Во Шри Ланка, на пример, промоцијата на приватното здравствено осигурување 
доведе до зголемување на конкурентноста на пазарот и го зголеми бројот на приватни 
компании за осигурување, без истовремено да се зголеми нивото на покриеноста на 
населението со здравствено осигурување. 

Други проиводи на компаниите за осигурување во овој дел се:37 

 Организации за одржување на здравјето (Health Maintaining Organizations или HMOs) 
и 

 Организации со претпочитан провајдер (Prefered Provaider Organizations или PPOs). 

Тие се среќаваат во Соединетите Американски Држави, каде што системот на приватно 
здравствено осигурување е најразвиен и најприменуван.  

                                                           
36 Поповски Никола: „Основи на здравственото осигурување“, ИЛИ-ИЛИ, Скопје, 2011 година, стр.168 
37 Поповски Никола: „Основи на здравственото осигурување“, ИЛИ-ИЛИ, Скопје, 2011 година, стр.170 
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Неколку области од осигурувањата за просечно лице се нејасни, како на пример, 
здравственото осигурување. Една од причините е нејасниот број на достапни договори за 
здравствено осигурување. Здравственото осигурување е генерички термин, заокружувајќи 
неколку видови договори за осигурување, кои, иако поврзани, заштитуваат од различни 
видови ризици.  

До неодамна постоеше слаба согласност за терминологијата на здравственото осигурување. 
Било нарекувано: осигурување од несреќи, здравствено осигурување, здравствено и 
осигурување од несреќи, осигурување од несреќи и болести и осигурување на 
онеспособеност, но сите воделе кон општо прифатениот термин, здравствено осигурување. 

Постојат два одвоени вида осигурување, вклучени во генеричкиот термин здравствено 
осигурување:  

 Осигурување на приход при онеспособеност или 

 Осигурување на медицински трошоци. 

Осигурувањето на приход при онеспособеност е најстарото од покритијата за здравствено 
осигурување и е во употреба повеќе од еден век. Покритието обезбедува периодични исплати 
на осигуреното лице, кога е онеспособено за работа при повреда или болест. Покритие за 
онеспособеност поради болест ретко се издава. Бенефициите се добиваат поради загуба на 
приходи, но, во практиката, обично ова се дефинира како неспособност да се извршува 
професијата38. 

Осигурувањето на приход при онеспособеност обично се продава од осигурителите на имот 
и повреди, кои функционираат само во областа на здравственото осигурување. 
Индивидуалните осигурители и во осигурувањето на имот и за одговорност, како и 
животните осигурители, можат да издадат малку, или пак, воопшто да не издадат 
осигурување на приход при онеспособеност, додека за други компании во истата категорија, 
тоа е основна професија.  

Работејќи со сите линии на осигурување, компанијата за животно осигурување го пренесува 
системот на операции во здравственото осигурување од нивните подружници за осигурување 
на имот и одговорност кај животните осигурители во компанијата. Исто така, поголемите 
компании често поддржуваат бенефиции на приходите при онеспособеност, обезбедени како 
дел од нивниот пакет на бенефиции при вработување39. 

                                                           
38 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 392 
39 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 392 
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Полисите за осигурување на приходи при онеспособеност можат да обезбедат покритија за 
приходи при загуба, предизвикани од несреќа, или на болести. Неколку компании се 
согласни да продаваат заштита за приходите при онеспособеност, покривајќи само опасности 
од болест. Секако, причината е вклучениот морален хазард. Релативно лесно е да се измисли 
болест, но потешко е да се излажира повреда од несреќа. Од некоја причина, компаниите за 
животно осигурување нема да продаваат заштита на приходот при онеспособеност на 
домаќините, бидејќи е тешко да се одреди кога домаќинот е онеспособен. 

Кога полисата за осигурување за покривање на приходи од онеспособеност се пишува да ги 
покрие заедно болеста и несреќите, интервалите за кои се исплаќаат бенефитите можат да 
бидат различни, зависно од причината на онеспособеност која стои како ставка во самата 
полиса. Така, една полиса ќе плаќа бенефиции за две години, ако онеспособеноста е поради 
болест и за 5 години, ако е како резултат на несреќа. За индивидуалната долгорочна 
онеспособеност, покритијата до возраст од 65 години до 70 години, стануваат стандард. Иако 
бенефициите за цел живот уште се обезбедуваат од некои осигурители, периодот на 
бенефиции за цел живот се заменува со планови до 70 години.  

Трошокот за осигурување на приходите за онеспособеност многу се менува, зависно од тоа 
дали покритието е купено групно или индивидуално. Дури, и во индивидуалните договори, 
можат да постојат големи разлики во поглед на трошокот. Премијата зависи од професијата, 
возраста и полот на осигурениот, должината на времето во кое се исплаќаат бенефициите, 
годината на покритието, износот на неделни и месечни исплати и должина на 
елиминацискиот период40. 

Зависно од возраста на поединецот, разликите во цените на краткорочните полиси за 
онеспособеност и долгорочните онеспособености ќе бидат значителни. За возрасната група, 
премиите за краткорочните полиси кои обезбедуваат две години бенефити се помали од 
половина цена (околу 40%) од полисите кои обезбедуваат до возраст од 65 години. Оваа 
разлика во премиите може да направи краткорочните полиси да изгледаат примамливо.  

За среќа, фактот што повеќето онеспособености се краткорочни, значи дека периодите на 
елиминација, според полисите за онеспособеност, исто така ќе имаат голем удел во цената. 
Колку е подолг периодот на елиминација, толку ќе биде премијата пониска, кога останатите 
работи се еднакви. Принципите за справување со ризикот сугерираат дека најсоодветна 
трговија е да се прифати најдолгиот период на елиминација што некој може да си го дозволи 
и да купи покритие за најдолг можен рок. 

 

                                                           
40 Воган Џ. Емет, Воган М. Тереза: „Основи на ризик и осигурување“, Академски печат, Скопје, 2009 година, 
стр. 408 
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ГЛАВА 6 – КОМПАНИИ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ КАКО УЧЕСНИЦИ НА       
                     ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР 

6.1. УЛОГА, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР 

Животното осигурување претставува значаен потенцијал за раст и развој на самата држава, 
така што нивото на неговата развиеност во една национална економија, го потикнува 
степенот на развој на самата држава. Високиот степен на развој на животното осигурување, 
придонесува за подобро развиено стопанство, односно зголемување на националниот доход 
на жителите, а од друга страна животното осигурување им нуди можност на луѓето да се 
заштитат себеси и својата иднина. 

Животното осигурување има големо значење за економијата на самата земја, нејзиниот 
финансиски сектор како и социјалната политика, така што поголем број на државни 
администрации, настојуваат со соодветни даночни мерки да ги стимулираат осигурените и 
компаниите за осигурување, со што би се постигнало поголемо вложување во овој вид на 
осигурување. 

Компаниите за осигурување во поглед на организациската поставеност се насочуваат 
првенствено на нивната деловна политика и сопствената стратегија на дејствување. Како ќе 
бидат организирани зависи од правната рамка, но голем удел во нивната организација зема 
политичкиот сектор и степенот на економски развој на земјата за која станува збор. 

Имено, компаниите кои го работат осигурувањето имаат статус на правно лице, што значи 
дека преземаат соодветен ризик во поглед на премијата која се наплаќа од конкретното 
осигурување. Меѓусебните односи на осигурителот и осигурениот се регулираат со посебен 
договор кој ги вклучува сите услови за соработка. 

Финансискиот пазар е дел од економскиот систем, преку кој се врши финансирање на 
инвестициите и тоа: директно, индиректно и интерно финансирање. Финансискиот пазар е 
еден од најспецифичните бидејќи на него се тргува со специфична стока: пари, капитал, 
хартии од вредност, валути и девизи, на специфичен начин и со специфични услови. 
Развиените финансиски пазари содржат бројни финансиски инструменти, институции, 
софистицирани финансиски техники и сложени финансиски текови. 

Финансискиот пазар се јавува како механизам кој треба да доведе до оптимална алокација на 
финансиски средства и на тој начин да овозможи урамнотежување на понудата и 
побарувачката на пари и капитал. 

Финансискиот пазар е единствено во состојба да врши концентрација и ефикасна дисперзија 
на штедењето, да врши дисперзија на ризикот и диверзификација и рангирање на 
инвестициските проекти. 

Финансискиот пазар може да се подели на следниов начин: 
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Како функции на финансискиот пазар се наведуваат следниве: 

 функција на поврзување; 

 алокативна функција; 

 функција на развој; 

 функција на ефикасност; 

 функција на одредување на цени на финансиски средства; 

 функција на смалување на трошоците и 

 функција нестабилност. 

Финансиските пазари овозможуваат релативно брзо материјално и финансиско 
реконструирање на субјектите, ја бришат границата помеѓу ликвидни и неликвидни средства, 
постојано овозможуваат прилагодување на рочноста на изворите и средствата, но исто така, 
го вреднуваат имотот и квалитетот на секој учесник на финансискиот пазар. Порастот на 
иновацијата и конкуренцијата придонесува за ублажување на стабилноста на финансискиот 
пазар. Иновацијата која со себе носи форма на нови финансиски производи, техники, 
стратегија и концепција, го смалува ризикот и го стабилизира приходот до одредена граница, 
бидејќи без одредена величина на ризик, нема и пораст на приходот. 

Финансискиот пазар има точно дефинирани карактеристики: 

 континуитет; 

 интернационализација и глобализација; 

 појава и развој на финансиски иновации. 

 

Пазар на пари 
- краткорочни хартии од вредност 
- краткорочни банкарски кредити 

Пазар на капитал 
- долгорочни хартии од вредност (акции и обврзници) 

          - долгорочно кредитирање на инвестициите 

Пазар на девизи 
 

Пазар на осигурување 
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6.2. УЧЕСНИЦИ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР 

Финансиските пазари претставуваат пазари на кои се среќаваат понудата и побарувачката на 
финансиски средства. Тие заземаат централно место во финансискиот систем и ја 
извршуваат најважната економска функција – зголемена економска ефикасност. Тие се 
јавуваат како механизам за оптимална алокација на финансиските средства, односно преку 
нив се врши урамнотежување на понудата на финансиски средства – штедењето, со 
побарувачката за финансиски средства – инвестициите.  

Учесници на финансискиот пазар се субјектите коишто имаат вишок на слободни средства, 
субјектите коишто имаат потреба од финансиски средства како и субјекти кои се појавуваат 
како интермедиери - посредници. 

Финансиските пазари ги привлeкуваат средства од инвеститорите (индивидуите, компаниите, 
државата) кои имаат слободни финансиски средства или заштеди и ги канализираат до оние 
кои им се потребни тие средства (индивидуи, компании, државата) за определен надомест 
(камата, дивиденда и сл.) и со тоа им овозможуваат да ги финансираат своите проекти, 
операции и развој. 

Кога се гледаат учесниците од аспект на финансискиот пазар, тогаш може да се донесе 
сигурен заклучок дека станува збор за финансиски институции и финансиски посредници. 

Најчесто, финансиските учесници можат да се поделат во четири групи: 

 централно монетарно – финансиски институции; 

 депозитни институции; 

 недепозитни институции и  

 чисто – посреднички институции. 

На финансиските пазари можат да се сретнат различни хартии од вредност кои стануваат 
предмет на купување или продажба од страна на инвеститорите во зависност од конкретниот 
случај и дејноста со која се занимаваат. Всушност, на овие пазари се сретнуваат понудата и 
побарувачката на слободни парични средства, т.е. ги нудат оние кои ги имаат, а ги 
побаруваат оние на кои им се неопходни.  

Посебно внимание се обрнува на финансиските посредници кои даваат финансиски услуги, а 
тоа се: 

 брокерско – дилерски куќи; 

 инвестициони банки и 

 консалтинг или менаџмент агенции од областа на финансиите. 
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Водечка институција на кредитно – монетарниот систем е централната банка. Таа ја зазема 
централната положба во банкарскиот систем на одредена земја, во смисла дека оваа банка 
делува како банка на другите банки, но и како банкар на државата. Кај централните 
(емисионите) банки како најобемна и најважна работа е емисијата на примарни национални, 
хартиени или метални пари. Денес, во сите држави постои по една таква банка, како 
централна власт, чие работење е регулирано со посебен закон41. Централната банка 
автономно донесува одлуки со кои се утврдуваат условите на работењето на пазарот на пари, 
а пред сѐ тоа се одлуки за: цената на парите, изразена во поголема или помала есконтна и 
дисконтна стапка, обемот на понудата, изразен во зголемување или намалување на 
задолжителните резерви, обемот на благајнички записи, како инструмент за регулирање на 
количеството на пари во оптек. 

Комерцијалните банки се најраспространет вид на финансиски институции на финансискиот 
пазар. Имаат распространета мрежа на филијали, преку која ги примаат краткорочните 
депозити во улога на штедење, даваат краткорочни кредити, го извршуваат платниот промет 
за своите клиенти и извршуваат други услужни активности. 

Повеќевековните искуства во развиените земји покажуваат дека постоењето на 
финансискиот пазар е незамисливо без присуство и функционирање на пазарот на капитал. 
Високиот степен на развиеност на пазарот на капитал претставува показател за степенот на 
инволвираност на националната економија во современите светски економски текови, а тоа 
има огромно влијание врз ефикасното работење на деловните субјекти, подобрувањето на 
животниот стандард на населението што од друга страна доведува до подобрување на 
економскиот раст на земјата. Постојат голем број на истражувања кои потврдуваат дека 
развојот на пазарот на капиталот игра важна улога во развојот на финансискиот сектор и го 
детерминира на економскиот раст. 

Доброто функционирање на финансиските пазари директно ја подобрува благосостојбата на 
потрошувачите со тоа што им овозможува подобро да ги регулираат своите трошења. Тие 
обезбедуваат средства на физичките и правните лица со кои тие можат да го набават она што 
им треба, конечно - без да треба да чекаат за да го заштедат целиот износ на доброто што 
сакаат да го купат. На овој начин, финансиските пазари што оперираат ефикасно ја 
подобруваат економската состојба на сите во општеството42. 

Берзите можат да се дефинираат како институционализирано место на размена, на кое 
одредени членови извршуваат стокова размена или трансакции на хартии од вредност за 
постигнување на добивка, односно, тоа претставува простор на кој се тргува со долгорочни 
финансиски инструменти.  
                                                           
41 Стојановска Д. Марија, „Деловно работење“, Скопје, 2010 година, стр. 6 
42 Фредерик С. Мишкин; Економија на Пари, Банкарство и Финансиски пазари; Превод на осмото издание; 2010 
година; стр. 25 
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Постојат и таканаречени инвестициони финансиски институции кои во својата 
организациска структура можат да бидат дефинирани како инвестициони компании и 
инвестициони фондови. Имаат неколку функции преку кои може да се забележи нивната 
работа и одговорност во исто време: 

 инвестиционите финансиски институции се посредници помеѓу субјекти кои штедат 
и инвестиционите единици; 

 даваат соодветни совети на инвеститорите како нивни клиенти; 

 преку диверзификација го намалуваат ризикот кои следи со тргување на различни 
хартии од вредност; 

 ги намалуваат трансакциските трошоци и даваат можности за даночно 
ослободување. 

Штедилниците се структуирани како заедници или кооперативи. Нивната основна улога во 
финансискиот пазар е собирање средства преку штедни депозити, но и пласирање на истите 
како хипотекарни кредити. Во поново време, на штедилниците им е одобрено отворање на 
тековни сметки и одобрување на други видови кредити.  

Компаниите за осигурување се финансиски институции кои имаат посебен метод на работа 
со своите клиенти. Од ден на ден нивната активност и присуство на пазарот расте и тоа 
заради неколку причини. Во зависнот од тоа за какво осигурување станува збор, компаниите 
можат да бидат компании за животно осигурување и компании за неживотно осигурување. 
Покрај тоа што примарната цел е осигурување, кај овие компании се јавува и елементот на 
штедење. Набљудувајќи го нивното работење може да се забележи нивното огромно 
значење. Од една страна, компаниите акумулираат долгорочни сигурни финансии, а од друга 
страна обезбедуваат осигурување.  

Пензиските друштва се финансиски институции кои обезбедуваат приход за пензионерите 
или пак лицата кои поради разни причини се неспособни за работа во националното 
стопанство. Овие друштва припаѓаат на акционерските, а нивна единствена улога е 
управување со пензиските фондови, на начин предвиден во националната класификација на 
дејноста. Како основачи на пензиските фондови можат да се јават банки, друштва за 
осгурување или пак други финансиски институции кои имаат минимум 51% од паричниот 
капитал. Агенцијата за супервизија ја дава дозволата за извршување на нивната основна 
функција.  

Во Република Македонија постојат три столбови во системот на пензиско и инвалидско 
осигурување: 

 прв столб – задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на 
меѓугенерациска солидарност; 
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 втор столб - задолжително финансирано пензиско осигурување; 

 трет столб - доброволно пензиско осигурување, врз основа на индивидуално 
капитализирано штедење. 

Инвестиционите фондови исто така се дел од финансискиот пазар. Во нив се здружуваат 
паричните средства од домашни или странски лица, физички или правни, а потоа истите се 
вложуваат во пазарот на капитал во најразлични форми на хартии од вредност. Во 
инвестициони фондови се вбројуваат следниве: 

 инвестициски банки; 

 инвестициски фондови и  

 инвестициски друштва. 

Според ова, слободно може да се констатира дека степенот на развиеност на финансиската 
структура на конкретен финансиски пазар го детерминира бројот и формата на 
институционалните инвеститори, кои нормално, се различни од една до друга земја, во 
развиените земји нивниот број е многу поголем и обратно, во неразвиените земји или земјите 
во развој пазарат на институционални инвеститори е сиромашен. 

Недостигот на фондовите на еден пазар претставува слаба страна на тој пазар, од повеќе 
аспекти. Најголемиот од нив е дека не постои механизам преку кој ќе се анимираат 
слободните приватни средства од малите инвеститори и тие ќе се инвестираат во определено 
портфолио на инвестиции. 

Можностите на компаниите за осигурување да инвестираат на финансиските пазари, 
произлегува од природата и техниката на новото работење. Компаниите за осигурување 
имаат можност да инвестираат на финансиските пазари преку природата и техниката на 
новото работење. Како главни извори се капиталот и техничките резерви, кои претставуваат 
издвојување на средства, со цел да се финансираат преземените обврски од договорот за 
осигурување од страна на друштвата за осигурување. Техничките резерви како извор на 
финансиски вложувања, произлегуваат од временската разлика помеѓу мобилизирањето на 
премиите и исплата на штети. 

Компаниите за животно осигурување заедно со инвестициските и пензиските фондови се 
едни од најголемите институционални инвеститори на пазарот на акции, обврзници и 
недвижности. Средствата на животното осигурување по својот карактер се сметаат за 
долгорочни расположливи средства, кои првенствено се пласираат на долгорочни обврзници. 
Со своите функции и обезбедувајќи различни видови на осигурителни услуги, имаат 
позитивно влијание и во поглед на подршката и олеснување на државните буџети. 
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6.3. КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ КАКО ИНСТИТУЦИОНАЛЕН       
       ИНВЕСТИТОР 

Агентите за осигурување го имаат клучниот епитет „генератори на приходи“ и промотори на 
осигурителни производи во општеството. Со тоа технолошкиот развој носи нови големи 
можности, привлекувајќи нови пристапи кон продажба на полиси. Технолошкиот напредок 
најпрво може да се забележи преку воведувањето на ИТ поддршката од страна на агентите, а 
воедно и ИТ решенија, со што главниот резултат е високо – сложени осигурителни 
производи.  

Компаниите за животно осигурување користат самоодржливи продажни канали со што ја 
зајакнуваат продажбата и даваат одредени технолошки решенија во поглед на целта која 
произлегува од самото осигурување. Различната употреба на сите достапни податоци и 
информации, со цел продажбата на осигурувањето да биде успешна станува императив, 
заедно со современите информациони системи и брзиот развој на комуникациските 
технологии и интернетот. 

Развојот на технологијата во осигурувањето најпрво донесе промени во однос на 
автоматизацијата на одредени функции и придонесе за поедноставување на бизнис процесот. 
Дури е и неверојатно колку технологијата влијае на развојот на постојните и воведување на 
нови продажни канали во ставот на самиот концепт на „продажбата на каналот“. 

Се јавуваат нови можности на секој учесник во процесот на продажба на полиси, за 
незапирливо менување на став и позиција на осигурениот, агенцијата, агентот, компанијата 
итн. иако промената на став и позиција на учесниците во ист бизнис може да значи профит – 
одлука еден над друг, технологијата е подобрена во процесот на продажба на ниво на секој 
учесник, која дава достапни и навремени информации за нивниот степен на осигурување.  

Најважно од сево ова е корисниците на осигурувањето да станат свесни за интернет – 
технологијата, со чија примена би се олеснале каналите на продажба, но и инвестирање на 
средствата. Се користат предностите на новата технологија, како во продажбата, така и во 
комуникацијата со осигурениот што создава тајна за успех во иднина. Секој нов канал на 
продажба е нова предност во комуникацијата меѓу компаниите за осигурување и нивните 
клиенти, а тоа станува конкурентска предност на иднината на бизнисот. 

Во случај на инвестиционата политика на функционирање на финансискиот пазар, 
компаниите за осигурување се јавуваат како емитенти, односно емитираат свои хартии од 
вредност (должнички инструменти или пак акции) со цел да соберат средства или во улога на 
инвеститори – пласирање на вишок средства со различни рокови, ризик и очекуван принос43. 

                                                           
43 Д-р Стевчо Мечески: „Анализа на процесот на донесување маркетинг деловни одлуки во компаниите за 
осигурување“, Факултет за туризам и угостителство-Охрид, 2012 год. 
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Учесниците на финансискиот пазар преку животното осигурување се заштитуваат од 
исчезнување или банкрот, т.е. се намалува неизвесноста за нивното опстојување во услови 
кога се менуваат начините за настап на пазарот во различни временски периоди. Самото 
осигурување претставува ефикасен начин на редуцирање на финансиските средства, а воедно 
предизвикува и чувство на финансиска стабилност и сигурност. Како клучен елемент на 
штедењето, животното осигурување го поттикнува и економскиот раст на една земја, бидејќи 
собраните средства од осигурените се крупни парични средства кои можат да се 
финансираат во големи и значајни проекти со големо влијание на развојот на економијата.  

Животното осигурување се јавува како финансиски посредник меѓу јавниот и приватниот 
сектор, кој со стабилниот извор на приходи е идеален за финансирање на владини и 
стопански субјекти. Влијанието и значењето на животното осигурување во вкупната 
национална економија се открива главно преку долгорочниот ефект на штедењето, посебно 
во производи кои имаат карактер на штедење како што се недвижнините.  

Земајќи го сево ова предвид, може да се дојде до заклучок дека многу функции на животното 
осигурување се поклопуваат со финансискиот пазар, а тоа се следните:44 

 Штедна функција – компаниите за животно осигурување мобилизираат голема сума 
на парични средства. Наплатувањето на премија на мали износи се претвора во крупни 
акумулирани средства и има важен извор на национално штедење. Оваа констатација добива 
посебно значење, ако се земе предвид дека населението е најважен извор на штедење, 
односно претставува најважен учесник на страна на понудата на финансиски средства на 
пазарот. 

 Ликвидна функција – компаниите за животно осигурување располагаат со 
потенцијално ликвидни средства, кои во одреден момент можат да се трансформираат во 
парични средства. 

 Кредитна функција – компаниите за животно осигурување вршат еден вид на 
кредитирање во стопанството на индиректен начин, со тоа што можат да финансираат и во 
приватниот и во јавниот сектор, во производна и непроизводна потрошувачка, со купување 
на различни облици на финансиска актива (на пример, обврзници). 

 Функција на заштита од ризик – компаниите за животно осигурување обезбедуваат 
сигурност на осигурените, од несакани несреќи кои можат да му се случат на осигурениот, 
односно заштита од ризик на предвремена смрт, губиток во приходи, неспособнос од болест, 
итн. 

 Макроекономска функција - животното осигурување спојува две важни 
макроекономски категории-штедење и инвестирање. Тоа на свој начин допринесува 

                                                           
44 Zvi Bodie and Robert C. Merton, Finance, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000, стр. 24-31 
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подобрување на животниот стандард и обезбедува квалитетни услови на живот за во иднина, 
што значи во голема мера се одразува и во социјалната политика. Ова влијае на развојната 
економска политика, бидејќи обезбедува раст на стопанскиот производ и националниот 
доход, го подобрува техничко - технолошкиот развој, раст на животниот стандард и 
обезбедува ефикасна алокација на капиталот.  

 Функција на транфер на ресурси во време и простор - компаниите за животно 
осигурување можат да се појават во улога на институционални инвеститори, не само на 
пазарот на капитал во земјата во која имаат седиште, туку и на странски пазари на капитал, 
така ги поврзуваат различните субјекти на различни геогравски подрачја. Исто така тие 
придонесуваат за смалување на неизвесноста и зголемување на стабилноста во целиот 
финансиски систем. Осигурените обезбедуваат неопходни средства во одредено време, а тоа 
придонесува да ја изедначат вредноста на идната и сегашна потрошувачка (дел од доходот да 
штедат, за во моментот на помали финансиски примања во идниот период). 

 Функција на „правење“ на пари - целта е не само банките туку и останатите 
приватни субјекти да заработуваат пари (профит). Тоа важи за компаниите за животно 
осигурување. 

 Посебно се издвојува функцијата на инвестирање која е од големо значење во 
работата на осигурувањето. Осигурувањето на живот придонесува да однапред наплатена 
премија, да се акумулираат огромен број на парични средства и со тоа да се обезбеди извор 
на капитални инвестиции, кои се инвестираат во одредена финансиска актива, до достасано 
на барање за исплата на осигурана сума. Договорите за животно осигурување, воглавно се 
долгорочни, со тоа и пласманите се по природа долгорочни. Како главна цел во 
инвестицијата е да се обезбеди сигурна главнина. Во портфељот на животно осигурување 
застапени се обврзници, акции, недвижнини, како и инструменти на пазраот на пари, кои ја 
обезбедуваат потребна ликвидност. Пласманите во секој овој облик на актива имаат свои 
предности и недостатоци, така што вложувањето во државни обврзници носи сигурност, ги 
ослободува инвеститорите од даноци, со што овој вид на вложување носи кредитен ризик, но 
и носи мал принос, додека вложувањето во акции носи поголем принос но исто така и 
поголем ризик, пречки во преносот на права и сл. 

Во развиените пазарни економии осигурувањето на живот претставува економски и 
социјално најбитен вид осигурување, пред сѐ, поради значителната акумулација на капитал. 
Така, повеќе од половина од вкупната премија на осигурување се премиите од осигурување 
на живот, а овој износ е основен фактор за економската сигурност на поединецот, како член 
на семејството или определен деловен субјект. Производите за осигурување на живот, во 
поголема или помала мера, меѓусебно се слични во сите економски развиени земји. Ова 
особено е изразено во Европа каде што, со донесувањето на Директивата на Европската 
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унија за осигурувањето на животот во 2002 год., започнува хармонизацијата на осигурување 
во оваа област. 

Секоја држава во рамки на политиката која ја води, треба да ја инкорпорира политиката за 
развој на животното осигурување, која ќе ги вклучи нејзините интенции, цели и насоки за 
подршка на овој вид осигурување. На тој начин ќе ги охрабри заинтересираните играчи да 
настапат на пазарот, независно дали има, нема или е во тек изготвување на правна 
регулатива за компаниите за животно осигурување. Државата мора да обезбеди 
конзистентност помеѓу политиката и регулативата која се однесува на осигурувањето, за која 
цел потребен е систематски пристап на државата. 

Функцијата на финансиските институции на финансискиот пазар се пројавува во 
акумулациона и посредничка. Прибирањето на слободните средства и нивно насочување во 
разни финансиски пласмани претставува основна задача на овие институции. За разлика од 
банките кои своите потенцијали ги формираат по пат на мобилизирање на најразлични 
видови депозити, а многу помалку преку недепозитни инструменти и механизми и така 
собраните средства ги пласираат во најголем дел во различни видови на кредити, компании 
за осигурување и договорни штедни институции, своите потенцијали ги формираат на основа 
на договорни и пазарно-кредитни инструменти или операции (на пример, договорени уплати 
на вработените, уплати на премија за осигурување, специјални пазарни хартии од вредност и 
сл.), а пласманите се во најголем дел врзани за некредитни портфели, а сосема мал дел од 
потенцијалот го насочуваат во вид на поедноставни структури на кредит. 

Во светот во поново време се јавуваат банки кои се занимаваат со осигурителни работи. На 
почетокот на 21-иот век ова претставува предизвик за осигурителите. Банките нудат 
депозитни замени во вид на полиса за осигурување живот и пензиско осигурување, 
освојувајќи на тој начин дел од осигурителниот пазар станувајќи место каде може да се 
купат сите финансиски услуги во исто време и на едно исто место. 
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6.4. КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА МОНЕТАРНА      
       НЕСТАБИЛНОСТ 

Идејата дека непрофитните организации потекнуваат од пазарниот неуспех може тесно да 
опфати дел од светот, но таа има слабости како водич на потеклото на непрофитните 
организации. Поконкретно, теоријата не може да предвиди дека владата ќе сака да 
контактира со непрофитните организации за обезбедување на јавните услуги.  

За непрофитните организации, во кои се споменуваат и компаниите за животно осигурување 
се вели дека го решаваат овој проблем на „неуспехот во договорите“ на еден од два можни 
начини. Некои тврдат дека никој не би можел да оствари финансиска добивка преку 
активностите на непрофитните организации, барем теоретски, донаторите (или владата) 
може да имаат тенденција да веруваат веруваат дека фондовите ќе бидат употребени за 
наведената намена. Во другата верзија, клиентите можат да имаат тенденција да веруваат на 
непрофитните организации да обезбедат високо ниво на грижа или услуги, компетентни 
совети, експертски процени незаматени од пазарните консидерации итн. 

Националната економија се соочува со огромен проблем при појава на инфлација, бидејќи 
тогаш трошоците за живот, но и цените на мало константно се зголемуваат. Според ова, со 
право може да се потврди констатацијата дека во овој случај монетарната економија зависи 
од осигурувањето, но и осигурувањето зависи од монетарната економија.  

Со појавата на инфлацијата, монетарната економија негативно се одразува врз работата на 
компаниите за животно осигурување, со образложение дека како што се зголемува стапката 
на инфлација, така стапката за осигурување станува поголема.  

Со зголемување на трошоците се зголемуваат и аквизационите трошоци на осигурувањето, 
за зголемување на инкасо трошоци, како и за режиските трошоци. Самата стапка на 
инфлацијата придонесува за зголемување на математичката резерва на компаниите за 
осигурување.  

Доколку во националната економија инфлацијата се јавува во растечка висока стапка, тоа се 
одразува и кај компаниите за осигурување, најмногу кај животното осигурување, бидејќи тоа 
се остварува во подолг временски период. Во ваква состојба, состојбата за осигурување 
станува главна тема, од аспект на наплатување на премијата на осигурување и самото 
плаќање. Сето ова придонесува до осиромашување на населението, кое придонесува појава 
на поделба на населението по слоеви и поради финансиското слабеење на економските 
субјекти во националната економија, сé повеќе се наметнува прашањето за навремено и 
целосна наплата на премијата на осигурување. 

Со појавата на растечката инфлација се менува и политиката на дејствување на компаниите 
за осигурување, бидејќи не дава простор за слободно функционирање по старите принципи. 
Кога станува збор за основните принципи на работа, принципот на сигурност, ликвидност и 
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рентабилност, инфлацијата не дозволува да се исполнат во целост, според нивните интерни 
правила и прописи на работење. Се менуваат условите на стопанисување, а работата на 
субјектите станува потешка. 

На почетокот, додека инфлацијата не зазела големо место на пазарот, компаниите за 
осигурување успешно и правилно функционираат, а тоа се забележува од нивниот добар 
резултат на успешност.  

Активноста на компаниите за осигурување во правилна насока ја диктира природата и 
техниката на нивното работење. Инфлацијата различно се манифестира во светот што е или 
по пат на покачување на цените во пазарните економии или по пат на создавање на редови за 
чекање за одделни производи во централизирано, административно уредените економии, 
каде што или не се почитуваат или сосема малку се почитуваат законитостите на стоковното 
производство. Не постои една иста инфлација во две или повеќе национални економии. 
Никогаш не се повторува една иста инфлација во два временски периода, речиси секогаш се 
јавува како поинаква, како нова инфлација во однос на поранешната. 

Постои одредена инкомпатибилност меѓу целите на монетарната политика, не е можно 
истовремено да се остваруваат сите цели во подеднаква мера. Доколку со експанзивна 
монетарна политика се влијае врз забрзувањето на стопанскиот растеж и производството, 
таквата политика, во исто време, негативно дејствува врз цените и платниот биланс. Од тие 
причини потребата од синхронизирано дејствување врз сите инструменти од економската 
политика е повеќе од неопходна. 

Притоа, постои консензус дека на долг рок со монетарната политика, односно со промените 
во монетарната политика се влијае само на цените, а на краток рок можно е влијание на 
одредени реални варијабли како што е производството, увозот, извозот и сл. Едно од 
централните прашања во современата монетарна теорија е прашањето за влијанието на 
монетарните агрегати врз стопанските движења. Ова прашање е посебно актуелно во земјите 
со пазарна економија, и тоа во делот на осигурувањето. 
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ГЛАВА 7 - ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР  
                    ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

7.1. СТРУКТУРА НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Осигурителниот сектор претставува еден од најважните делови на финансискиот пазар во 
една земја. Добрата регулатива која се карактеризира со конкурентност и професионализам 
отвора врати за нови инвестиции кои се стекнуваат со голем кредибилитет и доверба кај 
луѓето.  

Осигурувањето како дејност станува сѐ повеќе присутно во секојдневието, бидејќи има добро 
развиен систем кој на многу едноставен и разбирлив начин ги презентира придобивките од 
неговото користење. 

На крајот на 2016 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно 
работат 15 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно 
осигурување, додека 4 осигурување на живот. Во текот на анализираниот период дадена е 
дозвола за работа на 3 осигурително брокерски друштва со што вкупниот број изнесува 33 
осигурително брокерски друштва кои вршеа работи на посредување во осигурување. Бројот 
на друштвата за застапување е поголем за 1 ново друштво, со вкупен број од 14 друштва, а 
бројот на банките, кои вршеа застапување во осигурувањето, остана непроменет во однос на 
2015 година, со вкупен број од 3 банки45. 

Во 2016 година е остварена бруто полисирана премија (БПП) во вкупен износ од 8,72 
милијарди денари, што претставува пораст од 5,34% во однос на БПП остварена во 2015 
година (2015: 8,28 милијарди денари). 

Во делот за неживотно осигурување е реализирана БПП во вредност од 7,43 милијарди 
денари (2015: 7,18 милијарди денари), односно раст од 3,5% во споредба со 2015 година.  

Кај осигурувањето на живот e остварена БПП во износ од 1,29 милијарди денари (2015: 1,10 
милијарди денари), што претставува зголемување од 17,32% во однос на 2015 година. 

Друштвата за осигурување на 31.12.2016 година располагаат со средства во износ од 18,48 
милијарди денари, со што остваруваат пораст од 5,23% во однос на минатата година (2015: 
17,56 милијарди денари). Вкупниот пресметан капитал на друштвата за осигурување 
забележува раст од 1,17% во споредба со 2015 година, односно на крајот на 2016 година 
изнесува 5,55 милијарди денари. Маргината на солвентност, пак, како главен индикатор за 
процена на стабилноста на осигурителниот сектор, изнесува 1,34 милијарди денари, со што 
капиталот на осигурителниот сектор е 4,1 пати над нивото на маргината на солвентност46. 

                                                           
45 Извор: Годишен извештај АСО, 2016 година 
46 Извор: Годишен извештај АСО, 2016 година 
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Законот за супервизија на осигурување ги вградува принципите и стандардите за 
осигурување на Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS), како и 
директивите за осигурување на Европската Унија (ЕУ). Со Законот се регулирани 
основањето и работењето на друштвата за осигурување, управувањето со ризици, улогата на 
овластените актуари, водењето на деловните книги и извештаи, внатрешната и надворешната 
ревизија, застапувањето и посредувањето во осигурувањето, супервизијата на друштвата за 
осигурување, постапката за донесување решенија од страна на АСО, работата на 
осигурителните и реосигурителните пулови, соработката со надзорни органи и тела на ЕУ, 
како и казнените одредби. 

Во делот на осигурувањето на живот спаѓаат 4 компании за осигурување: 

 
 

Основни показатели со кои се мери степенот на развиеноста на пазарот на осигурување се 
степенот на пенетрација и степенот на густина. Податоците за нивото на пенетрација на 
осигурувањето во 2016 година покажуваат дека вкупната БПП во земјава учествува со 1,44% 
во бруто домашниот производ (2015: 1,48%), додека степенот на густина изнесува 4.211 
денар по жител, со што е постигнат пораст од 5,34% во однос на претходната година.47 

Застапувањето во осигурување преку физички лица, се врши врз основна на лиценца од АСО 
која ја добиле по претходно положен испит за вршење работи на застапување во 
осигурувањето. Во вкупната БПП застапувањето во осигурување преку физички лица 
учествува со 16,87%, пришто во 2016 година бројот на застапници кои имале лиценца од 
АСО изнесува 1.065. Регистарот на сите активни застапници во осигурувањето е достапен на 
интернет-страницата на АСО48. 

                                                           
47 Извор: Годишен извештај АСО, 2016 година 
48 http://www.aso.mk/dokumenti/regulativa/Registar%20 Zastapnici.pdf  

Кроација осигурување АД 
Друштво за осигурување на 

живот 

Граве осигурување 
АД  Скопје 

Винер Лајф АД 
Виена Иншуренс Груп 

Скопје 

Уника Лајф  
АД Скопје 

http://www.aso.mk/dokumenti/regulativa/Registar%20%20Zastapnici.pdf
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Осигурителните брокерски работи подразбираат посредување во договарање осигурително и 
реосигурително покритие, како и при реализирање отштетни побарувања по остварен 
осигурен штетен настан кај друштвата за осигурување и реосигурување, во име и за сметка 
на клиентите. Преку овој канал на дистрибуција, друштвата за осигурително брокерски 
работи во 2016 година реализирале 25,55% од БПП (2015: 24,53%). На крајот на 2016 година 
на пазарот на осигурување дејствуваа 33 осигурително брокерски друштва. 

Согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, Националното биро за 
осигурување (во понатамошниот текст: „НБО“) ги врши работите предвидени со 
меѓународните спогодби за осигурување на сопствениците и корисниците на моторни 
возила, од одговорност во сообраќајот (зелена карта) и ги претставува друштвата за 
осигурување од Република Македонија во меѓународните организации и институции за 
осигурување. НБО, исто така, издава и печати меѓународни зелени карти за потребите на 
членките, води статистичка евиденција и врши статистичка обработка на статистичките 
податоците од друштвата за осигурување, воспоставува и одржува централен систем за 
евиденција на полиси и штети од употреба на моторни возила. 

Друштвата за осигурување кои вршат работи на задолжително осигурување од 
автоодговорност се должни да уплатат средства во Гарантниот фонд во износ сразмерен на 
премијата остварена по одделни класи на задолжително осигурување од автоодговорност во 
претходното тримесечје, за тековното тримесечје од тековната година.  

Во согласност со одлука на Управниот одбор на НБО, секоја календарска година се врши 
нова распределба на средствата од Гарантниот фонд во висина од 3.000.000 евра, според 
процентот на учество на друштвото за осигурување во вкупно полисираната премија за сите 
задолжителни осигурувања. 

Производите на компаниите за животно осигурување имаат доминантна улога во износот на 
бруто полисираната премија во високоразвиените пазари. Во голем дел од развиените 
европски економии повеќе од 60% од износот на бруто полисираната премија отпаѓа на овој 
вид осигурување. 
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7.2. ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР 

Македонскиот пазар како и останатите пазари во регионот бележи потенцијал на поголема 
динамика и раст. Како најголеми двигатели за растот на пазарот на животно осигурување 
може да се потенцираат: зголемување на свесноста и информираноста на популацијата за 
корисностите и придобивките од животното осигурување, промените во социјалната 
структура, растечката несигурност во пензискиот систем итн. 

Прв фактор што влијае врз побарувачката на животно осигурување е потребата на 
осигурениот да обезбеди средства за лицата кои зависат од неговиот доход (брачен партнер 
деца и слично), во случај на негова смрт, т.е. да обезбеди доход во случај на негово 
пензионирање.  

Имајќи предвид дека Република Македонија значително заостанува во развојот на животното 
осигурување во однос на западноевропските земји, и земјите во опкружувањето, еден од 
приоритетите е да се влијае врз менувањето на културолошкиот пристап на граѓаните кон 
штедењето и зголемувањето на свеста за потребата од животно осигурување. 

Степенот на застапеност или премијата за животно осигрување по глава на жител во 
Република Македонија изнесува 5 евра. Според статистичките податоци, земајќи ги предвид 
активните договори за осигурување на живот што се регистрирани, се забележува дека само 
2% од населението во Република Македонија имаат полиса за животно осигурување49. 

Компаниите за животно осигурување се насочени кон изработка на проекти на 
реорганизација на работата, кои ќе придонесат за постигнување на подобар резултат во 
работата. Тие се насочени кон целосно задоволување на клиентите, на начин да обезбедат 
најквалитетни услуги во доменот на животно осигурување и се залагаат за да одговорат на 
потребите на пазарот на кој дејствуваат. 

Премиското животно осигурување зема се поголем замав во осигурителниот сектор на 
Република Македонија. Тоа е индивидуално животно осигурување кое со стекната сигурност 
и доверба, станува најбезбеден начин за долгорочно штедење. Придобивките од 
конвенционалното животно осигурување се сѐ повеќе, но го потенцираат создавањето на 
капитал кога приходите во иднина ќе се намалат. Се заштитува сопственото семејство во 
случај да се изгуби главниот финансиски извор. 

 

 

 

 

                                                           
49 http://aso.mk/dokumenti/izvestai/kvartalni/3Q%202015_Osiguritelni%20kompanii_mak_kor  

http://aso.mk/dokumenti/izvestai/kvartalni/3Q%202015_Osiguritelni%20kompanii_mak_kor
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7.3. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ДВИЖЕЊАТА НА      
       ОСИГУРИТЕЛНИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во услови на непредвидливо и динамично опкружување, секој човек се стреми да го 
прилагоди начинот на своето живеење кон сè поголемите промени и неизвесноста од тие 
промени. Новото модерно време е полно со предизвици и воспоставува стил на живеење со 
брзо и незапирливо темпо. Турбулентната денешница со себе носи ризици кои индивидуите 
тешко можат да ги предвидат и да управуваат со нив.  

Улогата на управување со ризиците ја презема осигурувањето. Осигурувањето има витална 
улога во одржувањето и развојот на поединецот, а со тоа и на економија-та во целост. Тоа 
овозможува смалување на несигурноста поврзана со неизвесните настани кои може да се 
случат во иднината и да предизивикаат безброј економски опасности. Познавањето на 
осигурувањето од страна на осигурените и корисниците на осигурување е од клучна важност 
за неговиот развој. Свесноста на луѓето за непроценливата улога на осигурувањето, 
огромната заштитна функција што ја носи и неговото значење за општата благосостојба е 
основата за развој и унапредување на пазарот на осигурување и на производите кои се нудат 
на тој пазар. 

Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија (АСО) ни помага да 
дојдеме до корисни информации од областа на осигурувањето, преку статистиката да ја 
откриеме важноста и неопходноста од осигурувањето. 

Во текот на 2016 година на осигурителниот пазар функционираа 15 друштва за осигурување, 
од кои 4 друштва за осигурување работат на осигурување на живот, додека останатите 11 
вршат работи на неживотно осигурување. Само едно друштво, покрај работите на неживотно 
осигурување, има дозвола да врши и работи на реосигурување. 

Друштвата за осигурување на крајот на 2016 година вработуваат 1.933 работници што 
претставува пораст на ангажираната работна сила од 5,57% во однос на 2015 година (2015: 
1.831) и сведочи за зголемената деловна активност на друштвата за осигурување. 

Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски правни лица од 
финансиски сектор (92,21%), кои се делумно или целосно присутни во 14 од вкупно 15 
друштва за осигурување на пазарот. Притоа, 11 друштва за осигурување се дел од 
осигурителни групации со 8 седиште во земји-членки на ЕУ, додека само едно друштво за 
осигурување е во целосна сопственост на домашни инвеститори50. 
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Слика 3. Сопственичка структура на друштвата за осигурување (во проценти) 

 

                   
Графикон 1. Пазарна концентрација според бруто полисираната премија во 2016       
                       година, во групата на осигурување на живот (проценти) 
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Табела 2. Разлика меѓу вложување во банка и животно осигурување (сума + добивка) 
 

 2016 
година 

2015 
година 

2014 
година 

Банкарски сметки и депозити во 
банки 2.728.235 2.655.520 2.635.928 

Државни хартии од вредност 3.290.802  3.077.459 2.864.870 

Акции    94.264    59.940   56.947 

Долгорочни ХВ издадени од ЕУ 143.229  144.255   64.923 

Инвестициски фондови 337.949  285.679 199.987 

Друго           0           0   68.171 

Вкупно 6.594.479  6.222.852 5.890.826 

Табела 3. Средства што ги покриваат техничките резерви кај друштвата за       
                  осигурување (илјади денари) Извор: АСО 
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ГЛАВА 8 – АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
 

8.1. Вовед 

За да се дојде до одредени сознанија во врска со дадена конкретна проблематика се 
применува соодветна методологија на истражување. Со системски план за истражување, 
поткрепен со анкетен прашалник, овој магистерски труд дава информации и обработени 
податоци во врска со ековеционалото животно осигурување. 

Истражувањето на можностите за развој на неконвенционалното животно осигурување е 
доста комплексно прашање што заслужува посебно внимание на финансискиот пазар на 
Република Македонија. 

Со цел да се утврдат можностите за развој на нековециоалото животно осигурување се 
опфаќаат повеќе аспекти: 

 Економскиот контекст на македонскиот пазар; 
 Политичката економија; 
 Демографскиот и социо – економскиот профил на Република Македонија; 
 Финансискиот сектор; 
 Пенетрацијата на социјалното богатството; 
 Општествената структура и социјалната кохезија. 

При самото испитување на побарувачката за животното осигурување на македонскиот пазар 
се доаѓа до важни одговори од аспект на: 

 Категориите на производи кои се нудат во делот на животното осигурување; 
 Популацијата која ги користи производите на животното осигурување; 
 Ризиците со кои се соочуваат лицата со ниски примања; 
 Перцепцијата на сиромашните лица за животно осигурување; 
 Заинтересираноста. 

 

8.2. Основен проблем, цели и хипотези на истражување 

Основниот проблем во ова истражување е отсуството на осигурување за лицата со ниски 
примања. Развојот на неконвенционалното животно осигурување станува економска појава 
која датира од поново време, застапена во мал број земји во светот.  

Основната цел на истражувањето во овој магистерски труд е да се добие претстава за 
подготвеноста на македонскиот пазар за развој на неконвенционалното животно 
осигурување во функција на намалување на сиромаштијата и зголемување на пристапот на 
лицата со ниски примања до финансиски услуги. 
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Можните решенија на проблемот на истражување формулирани се во форма на хипотеза која 
ја открива можноста за развој на неконвенционално животно осигурување на пазарот во 
Република Македонија.  

Со оглед на фактот дека не постои директен начин на кој може да се измери можноста за 
развој на неконвенционалното животно осигурување во Република Македонија, 
истражувањето се спроведува дескриптивно. Дескриптивниот пристап на истражување се 
базира на метод на примерок, како и таргет групи, кои овозможуваат преку знаењата, 
искуствата и очекувањата на лицата кои се дел од примерокот во даден момент, да се 
извлечат заклучоци за дадениот предмет на истражување. За потребите на ова истражување 
се користи анкетен прашалник. 

 

8.3. Профил на испитаниците 

Профилот на испитаниците се анализира од аспект на нивните демографски карактеристики 
и нивните извори на приходи. Демографските карактеристики се оценуваат од аспект на 
типот на средината во која живеат испитаниците, полот, брачниот статус, степенот на 
образование, возраста. 

 

Графикот бр. 2 - Демографски карактеристики на испитаниците 

 

Вкупниот број на испитаници изнесува 40. Во рурална средина живеат 14 испитаници, а во 
урбана средина 26 испитаници. Поголемиот број се женски лица, односно 23, а 17 
испитаници се машки лица. 31 испитаник влегува во делот на слободни лица, 7 испитаници 
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живеат во брачна заедница, а 2 испитаници се разведени. Од аспект на степенот на 
образование, голем дел од испитаниците, т.е. 29 имаат високо образование, 2 испитаници 
вишо, 7 испитаници средно и само 2 испитаници со основно образование. Најголем дел од 
испитаниците (26) се лица до 25 години, 8 испитаници се лица кои припаѓаат на старосната 
група од 25 – 40 години, 3 испитаници припаѓаат на старосната група од 40 – 60 години и 3 
испитаници се постари од 60 години. 

Според овие демокграфски карактеристики може да се заклучи дека најголем дел од 
испитаниците се женски лица, кои живеат во урбана средина, со високо образование, 
слободни по основ на брачен статус и припаѓаат на старосната група до 25 години. 

 

Графикон бр. 3 - Извори на вкупни месечни приходи на испитаниците 

 

Од графиконот бр. 3 се добиваат податоци за изворите на вкупни месечни примања на 
испитаниците. Најголем број од испитаниците, односно 23 испитаници имаат привремени 
месечни приходи, кои најчесто се должат на сезонска работа. Социјалната помош како извор 
на месечен приход на испитаниците ја користат 2 испитаници. Доста интересен податок е 
оној за самовработување. Само 2 од испитаниците имаат свој бизнис за производство и 
вршење на услуги, а 4 од испитаниците се занимаваат со трговија. Ваквата состојба се должи 
на недоволната едуцираност и информираност на испитаниците за начините на 
самовработување, како и отсуство на испитаниците на претприемачки дух. 
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Графикон бр. 4 - Висина на месечни приходи во денари во семејството на      
                               испитаникот 

 

Од вкупниот број на испитаници, најголем број, односно 30, имаат месечен семеен приход од 
6.000 - 12.000 денари, што дава јасна слика за големиот процент на невработеност по основ 
на членови во семејството. 7 од испитаниците имаат месечен приход над 12.000 денари, 
членовите кои земаат социјална помош (2 испитаници) имаат месечен приход од 1.500 - 
6.000 денари, а само едно лице има до 1.500 денари.  

Графикон бр. 5 - Профил на ризици на кои се изложени испитаниците 
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Од графиконот бр. 5 може да се забележи дека најголемиот дел од испитаниците, т.е. 18, 
сметаат дека несреќен случај е најчест ризик на кој се изложени. Понатаму, 4 од 
испитаниците ги сметаат за ризик лошите временски услови, 3 испитаници ја наведуваат 
кражбата на имот, 9 испитаници ја потенцираат смртта, 3 испитаници болеста, а 3 
испитаници губењето на работа. 

 
Графикон бр. 6 - Стратегии на испитаниците за управување со нивните      
                               секојдневни ризици 

 

Стратегиите кои им стојат на располагање на испитаниците за управување со нивните 
секојдневни ризици се различни. На испитаниците во анкетните прашалници им беа 
наведени неколку стратегии за управување со ризикот. Резултатите од добиените одговори 
на испитаниците во врска со изборот на стратегијата за управување со секојдневните ризици 
прикажани се на графикон бр. 6.  

Во случај на ризик, најголем број од испитаниците користат позајмување од банка. 
Понатаму, голем дел од нив користат помош од работодавачот или ги користаст сопствените 
заштеди. Мал е бројот на испитаници кои како стратегија за управување со секојдневните 
ризици би го одбрале позајмувањето од роднини, продажбата на покуќнина или пак би се 
ангажирале во поглед на зголемениот обем на работа. Кај оваа категорија сосема логично е 
да се заклучи дека испитаниците немаат пристап до банкарски кредити, не поседува вредна 
покуќнина и не е во можност да земе кредит со камата затоа што нема да може да го врати. 
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Графикот бр. 7 - Колку од испитаниците практикуваат да штедат? 

 

 

Графикон бр.  8 - Каде испитаниците ги чуваат своите заштеди? 

 

Анализата на финансиското однесување на испитаниците, покрај праксата на штедење на 
испитаниците опфаќа и анализа на тоа колку испитаниците поседуваат сметки во банка и 
каква е нивната кредитна активност. Што се однесува до банкарските сметки и нивно 
поседување од страна на лицата со ниски приходи, сите испитаниците имаат трансакциска 
сметка. Оваа состојба се поврзува со задолжителната обврска на државата, за сите физички 

32% 

68% 

Практикуваат да штедат Не практикуваат да штедат 

83% 

17% 

Заштедите ги чуваат дома Заштедите ги депонираат во банка 



2017 
Можностите за развој на неконвенционално животно осигурување во                

Република Македонија 
 

                                        Сашко Панов – Магистерски труд    91 
 

лица кои по било кој основ остваруваат некаков финансиски прилив мора да поседуваат 
трансакциска сметка. Додека пак прашањето за кредитната активност на испитаниците ни 
дава резултат кој покажува нивна слаба скоро и никаква кредитна активност. 

 

Графикон бр. 9 - Колку од испитаниците знаат што е тоа осигурување? 

 

 
Графикон бр. 10 - Колку од испитаниците ги познаваат придобивките на      
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Од графиконот бр. 9 и графиконот бр. 10 може да се заклучи дека најголемиот број од 
испитаниците не знаат што е тоа осигурување, но не ги знаат ниту придобивките од 
осигурувањето.  

 
Графикон бр. 11 - Причина поради која испитаниците не купуваат осигурување 

 

По основ на причината поради која испитаниците не купуваат осигурување, најголем дел од 
нив, односно 20 испитаници одговориле дека немаат доверба во продавачите на 
осигурување. Од ова може да се заклучи дека каналот на дистрибуција на производите на 
осигурување не е доволно развиен, а лицата кои работат во областа на осигурувањето не се 
доволно присутни меѓу испитаниците со своите едукативни програми. Понатаму, како 
причини за некористење на осигурување се наведуваат ограничените парични средства, 
мислењето дека осигурувањето е многу скапо, како и немањето потреба од осигурување.  

Ставот на испитаниците кон осигурувањето е многу важен момент кој треба да се земе во 
предвид при испитување на можностите за развој на осигурувањето во една земја. Доколку 
тие не се заинтересирани за овој производ во тој случај отежнати се условите за развој на 
осигурувањето. 

Всушност лицата со ниски приходи имаат толку ограничени приходи што тие немаат 
доволно средства за многу производи, така што ваквиот одговор е во склад со нивната слаба 
економска положба во која се наоѓаат. 
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Графикон бр. 12 - На основа на што би ја избрале компанијата за осигурување? 

 

Добиените одговори на испитаниците на поставеното прашање – на основа на што би ја 
избрале компанијата за осигурување, доведуваат до одредени заклучоци. Најголемиот број 
од нив одговориле дека сакаат квалитет и брза услуга, но и љубезност и стручност од 
вработените во компанијата за осигурување. Исто така, препораките се важен дел од 
одлуката за осигурување, што укажува на фактот дека искуството на веќе осигураните лица е 
од особена важност за профилот на одредена компанија за осигурување. На исто ниво се 
вбројуваат цената и угледот на компанијата за осигурување, а брзата исплата на премијата го 
зазема последното место.  

Компаниите за осигурување треба да имаат производи чиј квалитет е на високо ниво, а 
услугата по основ осигурување треба да биде точна и брза. Вработените во компаниите за 
осигурување треба да имаат, пред сѐ, едукативен пристап кон клиентите, да ги познаваат 
соодветните производи на осигурување кои се нудат на пазарот и да ги приближат 
потенцијалните клиенти кон придобивките од производите за осигурување. Секое добро 
искуство со тек на време станува препорака на сите оние кои се двоумат која компанија за 
осигурување да ја изберат. Угледот и стабилноста на компанијата секако игра огромна 
важност, а цените на производите се индивидуална одлука на секој поединец дали ќе се 
одлучи за една или друга компанија за осигурување. 
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Графикон бр. 13 - Кој вид на осигурување Вас Ви е најпотребен? 

 

Графиконот бр.13 дава информации за видот на осигурувањето кое им е потребно на 
испитаниците. Она што е доста интересно е дека најголемиот број од испитаниците, односно 
15 испитаници изјавиле дека животното осигурување им е најпотребно во моментот на 
спроведување на анкетниот прашалник. Осигурувањето на возило го зазема второто место со 
8 испитаници, а здравственото осигурување третото место со 6 испитаници. Патничкото 
осигурување и осигурувањето на имот се најмалку потребни, а 4 испитаници изјавиле дека 
осигурувањето воопшто не им е важно.  

Анализирајќи го графиконот бр.14 може да се забележи дека најголем дел од испитаниците 
сакаат лично да ги добиваат информациите поврзани со осигурување, додека на второто 
место се наоѓа електронскиот начин на известување за сите новитети кои се случуваат на 
пазарот на осигурување. Бројот на испитаниците е мал кога станува збор за известување по 
пошта или телефон.  

Од ова може да се заклучи дека агентите за продажба на производи на осигурување играат 
голема улога, бидејќи личниот контакт меѓу нив и клиентите може да ги намали дилемите 
околу осигурување, со презентирање и информирање на придобивките кои во својот состав 
ги имаат производите на осигурување. 
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Графикон бр. 14 - На кој начин Вас најмногу Ви одговара да добивате     
                                 потребни информации за пазарот на осигурување? 

 

Графикот бр. 15 - Зголемувањето на приходот Би го користеле за: 

 

На последното прашање од анкетниот прашалник – за што би се искористил зголемениот 
приход, 22 испитаници одговориле дека ќе штедат, односно ќе склучат договор за 
осигурување 8 испитаници својот зголемен приход ќе го користат за туристичко патување, 4 
испитаници ќе си дозволат дел од луксузните производи, а останатите  6 испитаници ќе ги 
наменат средствата за покривање на стари долгови, реновирање во својот дом, школување на 
своите деца итн. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Од аспект на осигурителите на прв поглед може да постои потполна незаинтересираност со 
оглед на тоа да мали суми на осигурителна покриеност по правило значат и мали премии и 
ниски профити. Всушност затоа, за да просперира осигурувањето, мора да биде на ефикасен 
начин презентирано, трошковно ефикасно во сите аспекти на работење и испорачано во што 
поголем обем.  

Развојот на осигурувањето во светот е доста актуелна тема, земајќи ги предвид можностите и 
придобивките кои се добиваат од склучувањето на договор за осигурување. Развојот на 
осигурувањето е една од мерките за намалување на сиромаштијата во Република 
Македонија, поаѓајќи од фактот дека нашата земја не се вбројува во делот на развиените 
земји. 

Имено, услугите на осигурувањето мораат да бидат понудени со релативно мали премии, 
мали побарувања за отштета, па и трансакциските трошоци мораат да бидат минимални. За 
да се оствари тоа, треба да се развијат високо ефективни услуги, начини на дистрибуција на 
полисите, собирање на премиите и решавање на отштетните побарувања.  

Во понудите на пазарот на осигурување услугите мораат да бидат прилагодени на локалните 
обичаи и култура, на што упатува, на пример, податокот од Јужна Азија, каде жените се 
повеќе заинтересирани за осигурување на животите на нивните мажи отколку на 
сопствените. 

Дефинираниот предмет во рамките на овој магистерски труд е истражуван преку составен 
анкетен прашалник, кој опфаќа 40 испитаници. Добиените резултати покажаа дека пазарот 
на осигурување во Република Македонија станува поле со висок потенцијал за користење на 
производите и услугите на компаниите за осигурување. 

Според добиените податоци од анкетираните лица можат да се донесат следниве заклучоци: 

 Најголемиот број од испитаниците се слободни по основ на брачен статус, на возраст 
до 25 години; 

 Најчесто се соочуваат со привремена работа, а многу мал дел од нив ризикувале со 
отворање на сопствен бизнис; 

 Кога би се одлучиле за чинот на осигурување, најпрво како причина би навеле 
несреќен случај и смрт, додека лошите временски услови, кражби и губење на работа се 
ретка причина за осигурување; 

 Појавата на секојдневни ризици најчесто се елиминира со позајмување од банка, а 
помалку со сопствени заштеди. Тоа значи дека населението делумно се соочува со 
сиромаштија и неможност со сопствени приходи да се соочи со ризиците во секојдневието; 
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 Квалитетот, брзата услуга, љубезноста и стручноста на вработените, како и 
препораките, се клучните фактори кои би придонеле за донесување одлука за избор на 
компанија за осигурување; 

 Животното осигурување и осигурувањето на возило се најзастапените производи кои 
им се потребни на испитаниците; 

 Личниот контакт со агенти и вработени во компаниите за осигурување е најважен за 
испитаниците; 

 При зголемување на приходот, најголем број од испитаниците би го штеделе, односно 
би склучиле договор за осигурување. Тоа значи дека стануваат потенцијални осигурени, кои 
сопствените заштеди би ги осигурале со добра едукативна програма од страна на агентите за 
продажба на осигурување.  

Со оглед на тоа дека е релативно нов метод на еден вид штедење и често постои недоверба, 
компаниите за осигурување мораат да вложат средства во запознавање на потенцијалните 
корисници на услугата. Во одредени ситуации примена на постоечките политики на 
управување со ризикот може да одговара, но клучот за развој на различни врсти е во 
едноставноста. 

Во понудите на пазарот на осигурување услугите мораат да бидат прилагодени на локалните 
обичаи и култура, на што упатува, на пример, податокот од Јужна Азија, каде жените се 
повеќе заинтересирани за осигурување на животите на нивните мажи отколку на 
сопствените. 

Покрај едноставноста на услугата, што посебно се однесува на едноставноста на условите на 
осигурување и јазикот кој се користи, едукација на локалниот пазар, брзи исплати на 
барањата за отштета, потребно е да се избере дистрибуциски канал кој е на одреден пазар 
веќе ја стекнал довербата на клиентите. 

Во понудите на пазарот на осигурување услугите мораат да бидат прилагодени на локалните 
обичаи и култура, на што упатува, на пример, податокот од Јужна Азија, каде жените се 
повеќе заинтересирани за осигурување на животите на нивните мажи отколку на 
сопствените. 

Покрај едноставноста на услугата, што посебно се однесува на едноставноста на условите на 
осигурување и јазикот кој се користи, едукација на локалниот пазар, брзи исплати на 
барањата за отштета, потребно е да се избере дистрибуциски канал кој е на одреден пазар 
веќе ја стекнал довербата на клиентите. 

Со динамиката на стопанскиот развиток, зголемувањето на обемот на работењето, на 
економските и финансиски трансакции, поактивното функционирање на елементите на 
финансискиот пазар, поадекватно институционално поставување на осигурувањето, ќе се 
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создадат поволни услови за натамошно успешно работење на институциите за осигурување 
на Република Македонија. 

Во динамичното опкружување во кое живееме, во услови на борба за сопствена егзистенција 
и обезбедување на подобар живот на своите најблиски, потребата за штедење се наметнува 
како нужност. Полисата за животно осигурување се покажа како добар и сигурен начин на 
штедење, кој во случај на најтешко финансиски го заштитува семејството, а во однос на 
останатите облици на штедење носи одредени поволности. 

Расте осигурувањето на живот, но иако со двоцифрени стапки на раст пазарот сеуште само 
тежнее да му се приближи на европскиот. Со убедување, дека во исто време лицето се 
осигурува и штеди, компаниите привлекуваат сѐ повеќе клиенти. Граѓаните пак сѐ уште го 
гледаат како алтернативна ситуација наспроти стравувањата од пензискиот систем, го ценат 
според повратокот на вложените пари со одредена добивка по истекот на осигурителниот 
период. Сепак, бројот на склучени договори и развојот на овој сегмент е сѐ поголем. 

Имајќи ги предвид добиените резултати од погоре извршените анализи, треба да се нагласи 
дека доколку се сака да се зголеми потрошувачката на животното осигурување во Република 
Македонија, тогаш како препорака треба да се каже дека е потребно да се стимулираат 
економските политики за повисок економски раст. Но, со оглед на фактот што квалитетниот 
економски раст, кој пред сѐ треба да биде воден од зголемувањето на продуктивноста во 
домашната економија е долгорочен концепт, тогаш се наметнува потребата на компаниите за 
животно осигурување да се свртат кон максимално ефикасно и ефективно користење на 
сопствените ресурси, со цел да ги намалат трошоците и консеквентно на тоа да ги намалат 
цените и на таков начин да ја зголемат продажбата на производите за животно осигурување. 
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