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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Рената МАТЕСКА

ПАЗАРОТ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ДЕЈНОСТ БАРА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ

ЕКОНОМИЈА

ЕВРОПСКИ ПРАВИЛА НА 
ИГРА И ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО

Законската регулатива за вршење оси гу-
рителна дејност не е целосна и не е усо гла-
сена според стандардите на ЕУ. Здруже ние-
то на осигурувањето презема иницијатива 
за измена на Законот за супервизија во оси-
гурувањето.

Граѓаните во Македонија сè уште немаат 
свест и навика за осигурителната дејност, па 
оттука е мал бројот на лицата кои ги оси гу-
руваат своите домови, автомобили, животи 
и слично, а од друга страна се соочени со ква-
зиосигурителни куќи кои нелегално рабо тат.

Осигурителниот пазар 
во Македонија се соо-
чува со низа проблеми 

произлезени, пред сè, од пра-
шања поради неусовршените 
законски акти за оваа дејност 
за што и се бараат решенија 
за нивно менување и прила-
годување согласно стан дар-
дите за осигурување во Ев-
ропската унија. Станува збор 
за Законот за супервизија на 
осигурувањето, но и за дру-
гите закони кои се во инте р-
акција со него. Освен тоа, 
статистиката говори дека го-
лем процент од граѓаните не 
користат никаква осигу ри-
тел на услуга. На осигурување 
најчесто се мисли дури кога 
ќе се случи некоја несреќа, 
најчесто опожарување или 
поплава на имот, при соо-
браќајна незгода, физичка 
повреда и сл. Исто така, гра-
ѓаните се соочуваат и со ква-
зиосигурителни куќи кои не-
маат одобрение за работа од 
Министерството за финан сии. 

Само за споредба, во раз-
виените земји учеството на 
животното осигурување е 
мно  гу повисоко, на пример, 
во САД учествува со 70 отсто, 
во Германија со 45, додека во 

Словенија тоа има 50 отсто 
во вкупното портфолио на 
осигурителните компании. 
Мо   жеби во развиените земји 
осигурувањето има задол жи-
телен третман поради обез-
бедувањето сигурност на жи-
вотот, но и заради пови со-
киот животен стандард.

Од пред една година во 
рамките на Стопанска ко мо-
ра на Македонија функ цио-
нира и Здружението за оси-
гурување, кое активно ра бо-
ти за да ги подобри пра ви-
лата на игра на македонскиот 

осигурителен пазар и истите 
да ги доближи до ЕУ.

"Во моментов важно е да 
се интервенира со измени на 
Законот за јавни набавки, за 
што формиравме и работна 
група која треба да понуди и 
конкретни предлози. Пос лед-
но што бараме од Минис тер-
ството за финансии, во врска 
со усвоениот нов Закон за 
задолжително осигурување, 
покрај другото, е и одговор 
на иницијативата на бро кер-
ските здруженија за компа-
тибилност на законските од-
редби, кои се однесуваат на 
продажба на осигурувањата 
по дистрибутивни канали", ве-
ли претседателката на Здру-
жението, Весна Ѓорчева од 
Акционерското друштво за 
осигурување и реосигу ру ва-
ње "Кјуби-Македонија".

Според неа, досегашната 
практика за работење на оси -
гурителните друштва и на од 
неодамна формираните бро-
керски друштва, како и дис-
перзијата на пазарот за оси-
гурување (во 2002 година ко-
га е донесен Законот функ-
ционираа четири друштва за 
осигурување а денес има де-
сет плус брокерските друш-
тва), иницира потреба за из-
мена на Законот и негово 
при лагодување. Таа смета де-
ка измените треба да ја де-

финираат и да ја регулираат 
работата на брокерските 
друш тва, наспроти рабо те ње-
то на агенциите за осигу ру-
вање и осигурителните друш-
тва. Би требало измените да 
бидат во насока на доследна 
примена на казнените закон-
ски одредби и усогласување 
на Законот за супервизија со 
останатите законски акти, вр-
зани со осигурителната деј-
ност, како што се, Законот за 
јавни набавки, Законот за 
пожари, Законот за данок и 
др. Ѓорчева вели дека е пот-

Во макроекономската политика на Владата на Ре-
публика Македонија за 2006 година е предвиден раз-
вој на осигурителниот сектор во насока на овоз мо-
жување финансиски стабилен и на долг рок одрж лив 
развој на осигурителниот пазар во земјава, како и 
зголемена заштита на интересите на осигурениците и 
поттикнување влез на странски инвестиции. Согласно 
тоа, во 2006 година ќе продолжи процесот на унап ре-
дување и зајакнување на законската регулатива од 
областа на осигурувањето и нејзино натамошно усо-
гласување со директивите на Европската унија и прин-
ципите и стандардите на Меѓународната асоцијација 
на меѓународни супервизори. Најавено е дека годи-
нава ќе се изготви Предлог-закон за измени и до-
полнувања на Законот за супервизија на осигу ру ва-
њето. Во делот на задолжителното осигурување во 
соо браќајот, оваа година активностите ќе бидат на-
сочени кон имплементација на Законот за задол жи-
телно осигурување во сообраќајот, преку донесување 
нова тарифа на премија за осигурување од авто мо-
билска одговорност и континуирано следење на стап-
ката на техничка премија, како и донесување кри-
териуми за надоместок на штета во случај на штета 
како резултат на смрт, телесна повреда и уништување 
на здравјето. 
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Која е основната функција на Здру-
жението на осигурување и кој чле-
нува во него?

ДАМЈАНОВСКА: Здру жение то пос  -
тои од 22.2.2005 година. Ос новни цели 
и задачи се: унап ре дување на ра бо те-
њето и реша вање на тековните проб-
леми во дејноста, врши економска 
пропа ганда и организира саеми, из-
лож би, стопански делегации кои се од 
посебен интерес за членовите на Здру-
жението; усогласување на про  јавените 
спротивности и различни интереси во 
рамките на дејноста, имајќи ги пред-
вид и интересите на стопанството во 
целина; усво јува заклучоци и пред-
лага мерки кои се од заеднички ин-
терес за членовите, а кои не се во 
спро тивност со позитивните законски 
прописи и добрите деловни оби чаи; разгледува предлози 
на за кони и други прописи, дава мис лења и предлози по 
прашања од заеднички интерес за членовите и покренува 
иницијативи за донесување и за измени и дополнувања на 
истите. Во Здружението  членуваат 9 осигурителни и 3 бро-
керски оси гу рителни компании: "QBE-Македонија", "Сигал", 
"Сигма", АД за осигурување живот "Вардар-Кроациа", "Еу-
ролинк оси гурување", Национална групација за оси гу ру-
вање АД "Оси гурителна полиса", "Макошпед осигурување", 
"Инсиг-Маке донија", "Вардар осигурување"; и "Еуроекспертс 
брокер", "Еуромак Брокер" и "WIASS брокер". Негов прет-
седател е Весна Ѓорчева од АД за осигурување и реоси-
гурување "Кјуби-Македонија".

ребна и измена на Законот 
за даноци или негово ав тен-
тично толкување од прет-
став ниците на надлежното 
Министерство за прашања од 

Пред извесно време Министерството за финансии ја информираше јав-
носта дека на подрачјето на земјата сè повеќе е присутно нелегално деј ству-
вање на странски друштва за осигурување, кои од Министерството немаат 
уредна доз вола за вршење работи на осигурување на подрачјето на РМ. Ако 
се склучуваат договори за осигурување со вакви странски друштва за оси гу-
рување и/или посредници на странски друштва, граѓаните и правните лица 
од државава нема да можат да ги реализираат своите права, кои про из ле-
гуваат од склучените до говори за осигурување, а за кои уредно, од страна на 
граѓаните и правните лица, е платена премија за осигурување. Ова особено 
се однесува на оси гу ру вањето на живот кое финансиски е многу интересно за 
таквите странски ком пании, а при тоа граѓаните сериозно можат да бидат 
оштетени. Не помал е ри зикот и кај осигурувањето на имот. Министерството 
за финансии ги пре дуп редува граѓаните на РМ дека ваквите полиси за оси гу-
рување, издадени од странски друштва за осигурување, кои немаат дозвола 
за вршење работи на осигурување од надлежните органи на РМ се нелегални 
и зад нив не стои ни една надлежна институција на државава. Истовремено, 
Министерството за фи нансии ги информира граѓаните и другите субјекти од 
РМ дека во согласност со Законот за супервизија на осигурување, работи на 
осигурување во РМ може да врши исклучително друштво за осигурување со 
седиште во РМ, кое има дозвола за вршење на работи на осигурување од стра-
на на министерот за финансии.

Кои се досегашните активности, но и ид-
ните планови на Здру же нието?

 
ДАМЈАНОВСКА: Со цел што по успешно 

реализирање на задачите, Здружението од-
лучи да се преземат некои конкретни актив-
ности: усо гла сување на условите и тарифите 
за настап на пазарот; разгледување пра шања 
во врска со унапредувањето на работењето 
и решавање на те ков ните проблеми во деј-
носта; усо гла сување на појавените спротив-
ности и различни интереси во рамките на 
дејноста; согледување и утврдување на за-
едничките интереси на чле но вите на Ко мо-
рата од дејноста, како и пројавените прек-
лопувања во однос на други дејности, со 
предлози за нивно усогласување, покре ну-
вање иницијативи за донесување и раз гле-
дување предлози на закони и подзаконски 
акти и други прописи, давање мислења и 

предлози по пра шања од интерес на членовите на Ко-
мората од дејноста и стопанството во целина; едукација, 
односно одржување семинари и тренинзи за примена на 
нови едукативни методи на работа. Тоа се некои основни 
активности, кои во континуитет ќе продолжат да се реа ли-
зираат и оваа година. Во наредниот период приоритетна и 
тековна активност ќе биде разгледувањето прашања во 
врска со унапредувањето на работењето и решавањето на 
тековните проблеми во дејноста, односно ќе се раз гле ду-
ваат предлози на закони и други прописи, ќе се даваат мис-
лења и предлози по прашања од заеднички интерес на 
членките и ќе се покренуваат иницијативи за донесување и 
за измени и дополнувања на истите.

СТАНКА ДАМЈАНОВСКА, СОВЕТНИК НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО

осигурување на последици 
на несреќни случаи и осиг у-
рување на живот, кога како 
договарач на осигурувањето 
се јавува правен субјект. 

Неодамна, Здружението по-
бара мислење од Минис тер-
ството за финансии до каде е 
постапката за формирање 
Ко мисија за осигурување од 

автомобилска одговорност, 
која треба да се формира сог-
ласно член 44 од Законот за 
задолжително осигурување. 
Комисијата треба да изготви 
тарифа на премија за оси гу-
рување од автомобилска од-
говорност и да й предложи 
на Владата на Република Ма-
кедонија минимална и мак-
симална стапка на техничка 
премија за осигурување од 
автоодговорност. Форми ра-
њето соодветна комисија и 
до несувањето тарифа е неоп-
ходно, бидејќи осигури тел ни-
те друштва треба да ги усо-
гласат своите општи услови 
со Законот за задолжително 
осигурување во рок од шест 
месеци.

Согласно активностите 
Здру жението останува о  т во-

рено за соработка со Одде-
лението за супервизија и со 
Одделението за систем на 
осигурување во рамките на 
Министерството за финан сии.


