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Апстракт 

Ризикот претставува фундаментален поим кој што воопшто не е едноставен ниту лесен 

за детерминација со оглед на неговите форми и облици во кои што се појавува во секој сегмент 

од општественото живеење. За да може ризикот да се дефинира и навремено препознае, како 

би можело навремено да се реагира потребно е да се согледаат сите фактори кои го условуваат 

и одредуваат истиот и да се објасни нивната корелација. Кога под лупа се ставаат деловната 

дејност и работењето на современите компании ризиците ги има во се поголем обем и се 

поразлични форми во зависност од економскиот развој и раст на самото претпријатие, од што 

пак истовремено произлегува и потребата за управување со ризици, во рамките на самото 

претпријатие.  

Управувањето со ризиците претставува доста широк поим и целосно се разликува од 

класичното управување со ризиците, како по начинот на кој што се третираат ризиците, така и 

во однос на методите кои што компаниите ги применуваат во справувањето со истите. Еден од 

начините кој што компаниите се повеќе и во се поширок опсег го применуваат е и 

осигурувањето. Тука не станува збор само за класичното осигурување (осигурување на имот, 

пожар, кражби, експлозии, осигурување на основни средства итн.), туку исто така и 

осигурување кое што ги опфаќа и финансиските загуби на компаниите, како и менаџерските 

осигурувања, кои што во развиениот деловен свет се секојдневна практика. Колку ваквиот 

модел на управување со ризици е применлив во македонската бизнис клима и кои се 

придобивките и недостатоците на истиот е предмет на проучување кој што ќе биде изложен 

низ редовите на овој труд преку примена на квантитативна, методолошка и квалитативна 

анализа. Како предмет на анализа земени се податоците од годишните и квартални извештаи на 

реализирани осигурувања во изминатите неколку години на осигурителниот пазар во 

Македонија, методите на управување со ризици во компаниита во неколку од светските 

економии, како и теоретски осврт на стручната литература која што ги објаснува методите и 

начините за успешно справување со ризици преку осигурување.  
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ВОВЕД 

“ Ризикот е состојба во која постои можност за  
неповолна девијација од посакуваниот исход,  
кој се очекува или на кој што се надеваме“ 1 

 

За квалитетно управување со ризиците во рамките на компанијата или одредено 

трговско друштво, пред се е потребно препознавање на видовите на ризици и начините 

на осигурување од ризици. Осигурувањето има витална улога како во општествениот, 

така и во приватниот живот на луѓето. Тоа овозможува намалување на несигурноста 

поврзана со неизвесни настани кои може да се случат во иднина и да предизвикаат 

безброј економски опасности.  

Осигуран ризик претставува можност од настанување случајна (непредвидлива) 

штета од делување на осигурената опасност во одредено идно осигурено време на 

предметот на осигурување. Затоа осигурениот ризик се карактеризира со можност и 

неизвесност. Ризик не може да биде она што сигурно ќе се случи или она што сигурно 

нема да се случи.2 Смислата на осигурувањето е дека ризикот може да се оствари во 

иднина, но не се знае кога ќе се оствари. Од поимот ризик произлегува и неможноста 

да бидат надоместени штети кои се случиле пред договорот за осигурување доколку не 

се изврши така наречено “антидатирање“ на полисата за осигурување, односно 

нејзиниот почеток да се доведе да биде пред остварување на осигурениот случај, 

меѓутоа ваквото дело е противзаконско и тешко казниво.  

Ако ризикот се дефинира како веројатност на неповолно отстапување од 

посакуваниот исход кој се очекува или на кој се надева, степенот на ризик се мери со 

веројатноста на неповолното отстапување. Во случај на поголеми изложувања на 

ризици, можат да се  изработат проценки за веројатност дека ќе се случат одреден број 

на штети, а врз основа на тие проценки можат да се дадат предвидувања. 

Осигурителните друштва изработуваат предвидувања на штетите за кои очекуваат дека 

ќе настанат и наплатуваат премија врз основа на тие предвидувања. Изразите поголем 

или помал ризик се користат за да се одреди мерката на големината на можна загуба. 

Напоредно со статистичкото испитување се гледа движењето на штетите, контрола на 

ризикот со утврдување на граница на толеранција.3  

                                                           
1 Агенција за супервизија на осигурување – Прирачник за подготвување стручен испит за вршење 
осигурително брокерски работи, Скопје, 2010 год. , стр.4   
2 Косарковска, Д.; “Управување со ризик во компаниите за осигурување“, стр. 2 
3 Маровиќ, Б.; Авдаловиќ, В.; “Осигурување и управљање ризиком“; Бирографика, Суботица, 2004 год., 
стр. 25 



Управување со ризикот значи оптимизација на трошоците раководени на начин 

на кој никој нема да биде оштетен. За добро да се управува со ризикот потребно е 

фокусирање на идентификација, регулирање и елиминација на ризикот.4 

Осигурувањето овозможува ефикасно управување со ризикот, вреднувајќи и 

трансформирајќи го ризикот.  

 Процесот - управување со ризик значи да ефективното управување со ризикот 

подразбира одредени структури на известување и контрола заради обезбедување, како 

ризикот би бил правовремено идентификуван и проценет, каде што 

имплементираноста да одговара на контролата како одговор на ризичниот настан.5 

Управувањето со ризикот ја зголемува веројатноста за успех и намалува веројатноста 

за неуспех во работењето на осигурителните компании. За ризикот да може да се 

анализира и контролира, тој треба да се измери. Постојат повеќе статистички постапки 

што можат да се користат за мерење на ризикот. Управувањето со ризик се разликува 

од управувањето со осигурувањето. 

 Управувањето со осигурување подразбира употреба на сите техники поврзани 

со осигурувањето и ограничено е на подрачје на оние ризици од кои можеме да се 

осигураме. Тоа значи дека денес осигурувањето има мала улога во контрола на ризикот 

него порано. Осигурувањето сега се бави со откривање на ризици кои можат да бидат 

осигурени и ризици кои неможат да бидат осигурени како и избор на техники за 

управување со ризикот. 

 Постојат неколку методи за управување на ризиците кои може да предизвикаат 

загуба: 

1. Ризикот може да се избегне - но речиси е невозможно да се избегнат сите 

ризици; 

2. Ризикот може да се намали - во некои случаи може да се намали ако се 

преземат некои превентивни мерки, но незначи дека целосно ќе биде отстранет; 

3. Ризикот може да се задржи – но оваа постапка би можело да резултира со 

финансиски последици за осигуреникот доколку настане штета. 

4. Ризикот може да се пренесе - еден од начините за пренос на ризикот е 

осигурувањето.6 

                                                           
4 http://triglav.mk/AkcioneriFiles/33-ta_sednica/prilozi/prilog_2_tocka.pdf  
5 Караџова, В.; “Управување со ризици“, Охрид, 2008 година 
6 Ibid, 

http://triglav.mk/AkcioneriFiles/33-ta_sednica/prilozi/prilog_2_tocka.pdf


 Со купување на осигурувањето ризикот се пренесува на друштвото за 

осигурување. Меѓутоа, она на што мора да внимаваат менаџерите на компаниите кога 

го пренесуваат ризикот на осигурувањето е фактот што осигурувањето има одредени 

свои ограничувања кои можат да се сумираат во следниве три видови на ризик:7 

1. Несигурност на исплатата (неусогласеност помеѓу вистинската изложеност на 

ризик и осигурителното покритие и непотполна компензација на настаната 

штета); 

2. Доцнење во исплатата (се јавува ризик за дополнителни штети како резултат на 

закаснување со исплатата на штетата од страна на осигурителот); 

3. Ризик на осигурителот (ризик поврзан со неисполнување на паричните обрски 

од страна на осигурурителот) 

 Од аспект на поединецот, заштита од ризик се остварува по пат на осигурување, 

при што осигурувањето се јавува како главен метод за управување со ризикот. Во 

процесот на донесување на одлука за тоа кој метод или методи ќе се користат за 

управување со ризикот, може да се користи следнава матрица која различните 

изложености на ризик ги класифицира според зачестеноста (фреквенцијата) и 

големината на ризикот8: 

Табела бр. 1 

 

 Ризикот е можност да дојде до негативни отстапувања од очекуваниот 

(планиран) настан, ризикот е иден неизвесен настан, ризикот е варијација на можни 

исходи во дадена ситуација во иднина, ризик е состојба во која постои можност за 

негативни отстапувања од посакуваниот исход кој го очекуваме и на кои се надеваме. 

Математички ризикот може да се претстави со следнава формула : 

R ( T ) = P ( T ) * L ( T ) 

Каде е : 

                                                           
7 “Operational Risk”, Incisive Media Investments Ltd, London ,December 2004 ,str.30 
8 Rejda E.G,.Risk Management and insurance, Person education.,Inc 2005,str.53 



T – несакан ризичен и штетен настан, 

R ( T ) – ризик од случувања Т, 

P ( T ) – Веројатност да настанат Т се случи 

L ( Т ) – големина на штета која е причинета од настанот Т 

Во работењето на компаниите важна е контролата на ризикот која е изложена на 

секојдневното работење. Многу е важно во процесот на управување со ризикот да се 

препознаат причините за реализација на ризичните настани и да се проценат 

евентуалните последици во парични еквиваленти. Самиот процес на управување со 

ризикот може да се согледа како склоп на методи и постапки кои се користат 

флексибилно и заедно. Тоа е основен мултидисциплинарен процес со кој во целост се 

решава проблемот во врска со ризикот, при што заедно се користат различни знаења и 

дисциплини. Имено, тоа е системски процес за идентификација, анализа и 

проценување на ризикот, односно можноста за настанување на штета со која се 

соочува некоја организација или поединец. 

Осигурувањето овозможува ефикасно управување со ризикот, вреднувајќи го и 

трансформирајќи го ризикот. Осигурителите го вреднуваат ризикот на следниов начин: 

кај осигурениот се проценува можноста за загуба на животот или имотот и врз основа 

на таа проценка се формира цената (премија на осигурувањето) која е сразмерна на 

веројатноста на загубата. Меѓутоа тука се поставува уште едно прашање од 

спротивната страна на процесот, односно клиентите, како тие, во конкретниов случај, 

компаниита, гледаат на ризикот и како ги проценуваат методите за управување со 

истиот? 

 

1. Осигурување на машините и фабриките - најосновна форма на справување со дел 

од ризиците во работењето на претпријатието 

 

 Ако се направи листа на приоритетни типови осигурувања, без кои ниту една 

модерна компанија која води сметка за иднината и успешноста на бизнисот, како 

најнеопходни се покажаа осигурувањето на имотот од пожар и некои други ризици, 

осигурување на машините од кршење и осигурување на вработените од незгода. 

 Едно од најбитните типови осигурувања за бизнис-секторот е заштита на 

имотот што го поседува една компанија, како зградите и фабриките, опремата, 

службените автомобили, бидејќи кој било ризик, доколку се случи, може да доведе до 

траен прекин на производството и може да има фатални последици врз финансиските 



резултати на компаниите. За компании кои во работењето се изложени на високи 

температури или пренос на енергија, тогаш ризикот од пожар е најизразен и 

осигурувањето од тој тип е неминовно. Кај компании кај кои во процесите доминантни 

се кинетиката и динамиката на опремата, тогаш неминовно е осигурувањето од кршење 

на машините. Кај тие кои имаат подинамична соработка со други компании, тогаш тие 

треба да обрнат поголемо внимание на осигурување на транспортот или доколку 

извезуваат и пласираат производи директно на пазарот, тогаш најважно е 

осигурувањето на залихите, стоката да биде осигурана. Исто така, особено е битно да 

биде осигуран транспортот на стоките и за тие компании кои се занимаваат со услужна 

дејност - транспорт на стоки. Притоа, освен стоката, битно е да се осигура и 

одговорноста на превозникот при транспортот.  

Ваквите податоци доволно говорат за фактот дека компаниита во Македонија, 

пред се го осигуруваат само основниот капитал со кој што работи претпријатитето. Во 

последните неколку години ваквото осигурување како еден од основните модели за 

справување со ризици бележи пораст и тоа најчесто поради големите стравови на 

сопствениците за имотот и машините на погонот, без притоа воопшто да се размислува 

за другите форми и облици во кои што може да се јави ризикот. Согласно анализтата 

на официјалните податоци за полисираната премија за 2012 и 2013 година 

осигурувањето на имотот учествува со околу 20% доколку во предвид се земат 

осигурувањата од пожар, непогоди, како и останатите видови на осигурувања на имот. 

Кај европските земји и развиените светски економии, ваквиот вид на осигурување се 

движи од 40 до 60%, а позитивниот тренд на раст и во овој домен во Република 

Македонија се должи пред се на влегувањето на странскиот капитал кој што со себе ги 



носи и политиките на осигурување и управување со ризици.   

 

Графикон бр. 1 - Полисирана премија по класи за 2012 и 2013 година9 

 

2. Задолжително осигурување од одговорност 

 

 Тоа што е тренд во светот, а многу малку застапено во Македонија, е општото 

осигурување од одговорност, иако статистиката покажува дека во последните три 

години овој тип осигурување постојано расте. Во зависност од дејноста со која се 

занимава, дали е производствено или услужно претпријатие, најголем дел од 

компаниите во услужната дејност уште при вадењето на лиценците за вршење на 

дејноста задолжително е да поседуваат и осигурување од одговорност.  Тоа важи за 

ревизорите, сметководителите, проектантите, градежниците, нотарите, адвокатите, 

туристичките агенции, дури и компаниите што се регистрирани за чистење. Дел од 

растот на пазарот во овој сегмент најмногу се должи токму на тоа што законите 

наложија обврска за такво осигурување, а не е последица на зголемување на свеста и 

потребата на компаниите.  

 Пазарот на осигурување од одговорност од дејност го движат и последните 

трендови, кои на компаниите кои се јавуваат на тендери, без оглед дали се 
                                                           
9 Билтен за осигурување 2013 година; Национално биро за осигурување; 
www.nibm.com.mk/NBO.nsf/.../bilten%202013.pdf ; септември 2014 



производствени компании кои испорачуваат стоки или пак, услужни, им наложија 

задолжителен услов да се осигурани од одговорност од дејноста што ја вршат. На 

пример, една градежна компанија која изведува некаков проект мора да има 

осигурување од одговорност од дејност. Тоа осигурување гарантира дека какво било 

отстапување од договорот ќе го покрие осигурителната компанија. Компаниите кои се 

занимаваат со производство на производи за широка потрошувачка кои може да 

предизвикаат несакани дејства кај потрошувачите мора да бидат осигурани. На пример, 

рестораните во кои се служи храна или помали сендвичарници и слаткарници. 

Во поново време, исто така, винопроизводителите не можат да извезуваат во странство 

ако немаат склучено договор за осигурување на производ во случај да има негатвни 

влијанија врз потрошувачите. Веќе и малите производители на пијалаци почнаа да се 

осигуруваат, бидејќи тоа станува главен предуслов за да можат да конкурираат на 

странските пазари.10 Кај осигурувањето од одговорност од дејност, во светот сe 

поголем замав зема осигурувањето на лекарите од медицинска грешка, а во некои 

земји дури е задолжително. Со тоа, осигурителната компанија ги покрива штетите кај 

пациентите што настанале од некаква грешка при лекувањето. Иако е малку застапено, 

сепак само за 2013 година осигурувањето од одговорност бележи пораст и истото за 

2013 година изнесува 160.759.000 денари.  

                                                           
10 “ Осигурете ги имотот, луѓето, приходот и менаџерските одлуки“ ; Капитал магазин; 
http://www.kapital.com.mk/mk/prilozi_edicii.aspx/94764/osigurete_gi_imotot,_lugjeto,_prihodot_i_menadzhers
kite_odluki_ako_sakate_mirno_da_spiete!.aspx?iId=3107 

http://www.kapital.com.mk/mk/prilozi_edicii.aspx/94764/osigurete_gi_imotot,_lugjeto,_prihodot_i_menadzhers


 

Графикон бр. 2 - Класи на осигурувања за 2013 година11 
 

Погоре наведеното се поткрепува и со фактот дека како најважни осигурувања 

за бизнисот експертите ги наведуваат:12 

• Осигурување на вработените – овој тип осигурување од незгода е 

примарно во цел свет, бидејќи човечкиот капитал е најголемиот капитал 

што го поседува една компанија; 

• Осигурување на имот на компанијата – особено е важно за да бидат 

осигурени зградите, фабриките и опремата од пожар и кршење; 

• Осигурување од одговорност од дејност - во зависност од тоа со што се 

занимаваат, компаниите мора да се осигураат дека какво било 

отстапување од услугите или последици од производите ќе ги сноси 

осигурителна компанија. 

 

 

 
                                                           
11 Извештаи за осигурителните друштва за 2013 година; Агенција за супервизија на осигурувањето; 
http://www.aso.mk/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&id=0&Itemid=91&lang=mk, септември 
2014 год. 
12 Караџова, В.; “Управување со ризиците во осигурувањето“; Центар за научно-истражувачка работа; 
Факултет за туризам и организациони науки, Охрид, 2006 година 

http://www.aso.mk/index.php?option


3. Вработените се најголемиот капитал кој што треба да се осигура 

 

 Осигурувањето на вработените е примарно речиси во цел свет, а веќе и кај нас 

компаниите го третираат како задолжително. Огромна е социјалната одговорност кон 

луѓето кои го создаваат бизнисот и профтиот, а сумата за осигурување на безбедноста 

на вработените за сметка на тоа сепак е мала. 

 Постојат повеќе начини кои може да се договорат, како вработените да бидат 

заштитени од повреда. На пример, некои компании одлучуваат колективно да ги 

осигураат сите вработени, некои од нив, пак, склучуваа поединечни договори за секој 

од нив. Исто така, може да се дефинира и временска рамка која го опфаќа 

осигурувањето на работникот од незгода и тоа може да биде само во текот на 

работното време од осум часа или, пак, 24-часовна заштита дури и надвор од работното 

место. 

 Освен вработените, осигурување од незгода е карактеристично и за средното и 

високото управување во компаниите или таканареченото менаџерско осигурување. 

Покрај стандардното осигурување од незгода за вработените, се склучуваат 

менаџерски осигурувања кои вклучуваат дополнителни ризици со кои покрај 

осигурување од незгода се нуди и бенефит како финансиски бонус кој со договор се 

одредува дали ќе биде исплатен на сметка на менаџерот или истиот ќе остане во 

претпријатието, доколку не се остварат одредени ризици во работењето. Менџерското 

осигурување е многу важно, бидејќи менаџментот е тој кој креира вредности во 

компаниите. Затоа е битно менаџерите да бидат осигурани од незгода, бидејќи секој 

ризик може да влијае врз континуирано и успешно управување на компанијата. 

 Покрај осигурувањето на менаџерите од незгода, исто така постои и менаџерско 

осигурување од одговорност што покрива грешки со кои тој може да и наштети на 

компанијата или на инвеститорите. Тоа значи дека се осигуруваат дури и погрешно 

донесени одлуки од страна на менаџерите, и тоа вклучувајќи ги и членовите на 

управните одбори на компаниите. Во светот ваквото осигурување е далеку развиено, 

особено во големите и светски корпорации, за разлика од случајот на Република 

Македонија каде што ваквиот вид на осигурување е сеуште во своите првични 

зачетоци. Кога се размислува за донесување на ваков вид на одлука секогаш треба да 

се има во предвид дека менаџментот е тој што креира вредности во компаниите, а секој 

ризик може да влијае врз континуитетот и успешноста при управувањето на 

компанијата.  



 Во делот на осигурувањето на вработените во одредени компании, пред се во 

САД се оди и еден чекор понатаму, а кој што кај нас и во соседните балкански земји се 

избегнува дури и да се спомене. Имено, иако и во светот бавно се развива поради 

финансиските импликации кои што истото ги предизвикува, сепак застапено е и 

осигурување на вработените во случај на банкрот или стечај на фирмата, или пак, 

поради погрешно донесени одлуки на менаџерскиот тим доколку тоа резултира со 

отпуштање на вработени и загуба на работното место. Ваквиот вид на осигурување е 

особено заговаран во соседна Србија поради огромниот број на затворање на фабрики 

во периодот на светската економска криза односно во текот на, и по завршувањето на 

2008 година.13 Меѓутоа, поради немоќноста како на осигурителните компании да го 

поднесат овој ризик, а од друга страна и финансиската немоќ и презадолженост на 

компаниита ваквиот вид на осигурување сеуште не го нуди ниту една компанија освен 

оние поволности кои на вработениот му следуваат како на поединец со неговото 

здравствено и социјално осигурување.  

 

4. Индиректните ризици често пати фатални за работењето на 

компанијата 

 

 Освен основните ризици од економски или политички карактер (кршење на 

машини, проблем со добавувачи, пожар и експлозии, кражби), кои може да 

предизвикаат штети во работењето на една компанија, постојат и таканаречени 

индиректни ризици кои може да се јават како последица на оставрување на некој друг 

ризик, а сепак да имаат покатастрофален ефект врз опстанокот на еден бизнис. На 

пример, при пожар, освен што ќе изгори фабриката или машините што ќе значи 

директна финансиска загуба за компанијата, ќе настанат и индиректни загуби во 

периодот додека таа се врати во претходната состојба. Во меѓувреме, компанијата нема 

да може да продолжи да работи, производството ќе се стопира, нарачките врзани со 

рокови ќе ги налутат купувачите и компанијата може трајно да ја изгуби соработката 

со нив, односно ризикува трајно да го изгуби пристапот на тој пазар. Тие индиректни 

трошоци може да бидат уште поголеми и од материјалните. Токму поради тоа како 

едно од најзначајните осигурувања кои што компаниите ширум светот го користат во 

                                                           
13 Mogu li se menadzeri osigurati od stecaja?; http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mogu-li-se-menadzeri-
osigurati-od-stecaja.lt.html; septemvri 2014 god 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mogu-li-se-menadzeri-


најголем обем покрај осигурувањето на менаџерските одлуки е осигурувањето од 

финансиски загуби. На ваков начин претпријатието не само што се штити од загуба 

или оштестување на машините или било кој друг сегмент од производниот процес, 

туку истовремено му се исплатува и одреден дел на финансиски средства кои што му 

се сметаат како профит кој што во периодот на неработење би го остварил 

претпријатието доколку работело во нормални услови. Бизнисмените кои инвестираат 

во иднината на својата компанија и се грижат за нејзиното успешно работење, на 

осигурувањето гледаат како на нужна потреба без која во денешни услови не може да 

се замисли еден бизнис-процес и објаснуваат зошто е важно една компанија да биде 

осигурана, па дури и од индиректните ризици за кои многумина не се свесни.  

 

4.1. Осигурување од финансиски загуби 

 

Осигурување од финансиски загуби ги покрива финансиските загуби кои се 

јавуваат како резултат на: ризик при вработување; недоволен приход (општо); 

временски неприлики; загубен приход; непредвидени општи трошоци; непредвидени 

трговски трошоци; загуба на пазарната вредност; загуба на рентата или приходот; 

индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи; други 

финансиски загуби (освен трговски), и други видови на финансиски загуби.14 

 Во осигурувањето постои класа осигурување од финансиски загуби која стана 

актуелна откако во 2008 година глобалната економија влезе во голема криза, а многу 

компании почнаа да бележат загуби. Во поново време постојано на пазарот на 

осигурување се бараат нови типови на финансиски осигурувања особено во делот на 

заштита и покривање на побарувањата на компаниите. Тоа во западно европските земји 

и на американскиот пазар многу добро функционира со децении, но во екстремни 

услови како во нашата земја, каде што компаниите многу тешко ги подмируваат 

долговите, а нема ниту доволна функционалност на правната регулатива, 

осигурувањето на побарувањата оди многу потешко и сосема е мал бројот на 

осигурителни компании кои се подготовени да го превземат ваквиот вид на ризик. 

Според податоците на Македонската Банка за поддршка на развојот (МБПР), во 2010 

година околу 20 компании ги осигурале своите побарувања во вредност од околу 4 

милиони евра. Најпрво МБПР прави проценка на бонитетот на компанијата од која го 

                                                           
14 Член 5 од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002) 



презема ризикот, а потоа одлучува дали ќе прифати да ги осигура побарувањата и до 

кој лимит може да го стори тоа. Интересно е што за осигурување на побарувања од 

домашни компании, МБПР наплаќа повисока провизија која се движи меѓу 0,8 и 0,9%, 

додека, пак, за осигурување на извозот, провизијата е од 0,3% до најмногу 0,7%.15 

 Познато е дека сите осигурувања се договараат врз основа на извештај за 

договарање на осигурувањето (underwritting report). Во овој тип на осигурување сите 

фактори кои биле истакнати во превземањето од останатите осигурувања мора да 

бидат соединети во еден извештај. Во осигурувањето на материјалните имоти од 

големите комерцијални ризици, преземателите на ризикот или брокерите подготвуваат 

план и извештај во врска со материјалниот имот, како што се згради, постројки, 

погони, залихи. Станува збор за преиспитување на вредноста на тие имоти и 

пренесување на податоците на осигурителите, кои мораат да го знаат начинот со кој 

може да се намали ризикот од прекин на производството и на кој начин се поврзани 

деловните процеси. Во извештајот за прекинот на работата, прашањата и одговорите се 

прошируваат на извештај за чиста финансиска штета, па се добива комплетна слика во 

остварувањето на секоја поединечна работа. Таму каде имотните презематели на ризик 

своите извештаи ги темелат на материјалните факти, преземателите на ризик кај 

осигурувањето од финансиски загуби своите оцени за ризик ги темелат на мислење. Од 

тие гледни точки може да има неколку различни оценки за еден ризик. 

 Зошто се прават тие извештаи? Денес е нормална процедура договарачите на 

осигурување да примаат извештаи за настанатата штета од проценителите, со што би 

можеле да потврдат дека ризикот во моментот на настанување на штета е ист како оној 

кој го презеле со осигурувањето. Факт е дека резултатите од испитувањето во времето 

на преземање на ризик со осигурувањето можат да бидат различни со материјалните 

факти во моментот на настанување на штетата, т.е. осигуреникот на осигурителот не 

му ги прикажал сите околности важни за оценка и проценка на ризик врз основа на кои 

осигурителот не би го вклучил ризикот во осигурувањето (non-disclosure situation). Во 

таква ситуација се користи законската основа за општи услови на осигурување со која 

договорот за осигурување се смета за ништовен, па не произлегува обврска за 

осигурителот за надомест на штета.  

 Во праксата е можно осигурителите да ги препознаат пропустите во 

искажувањето на сите факти за превземање на ризикот во осигурување, но побрзо би ја 

                                                           
15 “Извештаи и податоци“; http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk/finansiski-izveshtai/izveshtai-i-podatoci 
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потврдиле полисата, отколку истата да ја прогласат за ништовна. Ако на осигурителите 

им изгледа согласно околностите дека полисата може да биде ништовна, а истото тоа 

се потврди и на суд, во тој случај истата ќе се прогласи за неважечка за цело траење на 

осигурувањето. Еден од најтешките одговори во извештајот за договарање на прекинот 

на работа е проценета за најголема штета која може да го погоди едно претпријатие. Во 

секој случај, факт е дека максималната штета која може да погоди одредено трговско 

друштво е тоталната штета или целосен престанок на работењето во текот на тарењето 

на осигурувањето, што со други зборови значи искористување на полна сума на 

осигурување. 

 Она што се смета за особено важно за осигурувањето при прекин на работа на 

претпријатието се плановите кои секое поединечно претпријатие или трговско 

друштво ги има за вонредни околности, т.е. планови за ревитализација на работата или 

производството по катастрофата која е причина за тој прекин. Цел на покритието кое 

се овозможува со ова осигурување е како сопствениците, акционерите би можеле да 

остварат каков-таков приход иако производството или трговијата се видно намалени, 

со оглед на тоа дека постои правило во составувањето на полиса за осигурување, од 

витална важност е компонентите на тоа правило да бидат точно сфатени и правилно 

истакнати во полисата за осигурување и нејзиното креирање би резултирало со 

адекватно плаќање на обештетувањето во склад со очекувањата на осигуреникот. Како 

прашања тука се поставуваат следниве:16 

• Кои информации мора да бидат вклучени во договарањето на 

осигурувањето? 

• Како се преговара во договарањето на осигурувањето? 

• Како се пресметува надомесокот на штета? 

 

4.1.1. Информации потребни за договарање на осигурувањето 

 

За договорот да биде во согласност со законот: 

• Мора да постои квалификувано прифаќање на понудата 

• Понудата мора да се разгледа; 

                                                           
16 Прирачник за подготвување на стручен испит за вршење на работи за застапување во осигурување; 
Агенција за супервизија на осигурувањето; Скопје 2010, стр. 186 



• За време на договарањето не смее да има измами.17 

Договорот се прави како и секој друг и страните не се разликуваат од 

останатите договори за осигурување. Меѓутоа постои начин на кој се преговара кога се 

договара овој тип на осигурување што подлежи на следново правило: “let the buyer be 

beware"18, што значи дека сите страни во преговарањето во врска со идниот договор за 

осигурување мораат да бараат одговори на прашања со што би можеле да утврдат 

информации кои се битни за составување на договорот. Одговорите на поставените 

прашања мора да бидат вистинити, инаку би се дошло до измама и општествената 

страна би можела договорот да го квалификува како неважечки т.е. би значело дека 

договорот никогаш не постоел. Вкупните информации кои осигуреникот и договарачот 

мораат да ги разменат при склучување на договорот се нарекуваат материјални 

факти.  

Во пракса осигуреникот е странка запознаена со сите факти кои потенцијалниот 

осигурител би сакал да ги знае. Сите кои се занимаваат со осигурување на прекин на 

работата, вклучувајќи и осигуреници кои најчесто се финансиски директори или 

референти за осигурување, заедно со брокерите, при пријави и проценки на штета би 

требало да се свесни за законските импликации за договарањето на осигурувањето во 

крајно добра верба. Тоа правило се применува за двете страни во договорот за 

осигурување. Во денешно време, кога размента на информации е брза и достапна за 

сите, осигурителите имаат пошироки знаења во врска со трговијата и производството, 

георгафските локации и политички ризици за разлика од минатото. Затоа постои 

константна опасност да превземат ризик во осигурувањето кој не го разгледале 

доволно и не ги расветлиле околностите кои требало да ги знаат во врска со општо 

достапните информации како комплетни професионалци. 

Со цел на дефинирање на сумата на осигурување, треба да се утврди 

дефиницијата за бруто- добивката која би требало да е осигурена во полисата за 

осигурување од финансиски загуби. Како предмет на осигурување се појавуваат и 

определени трошоци на работењето (фиксни трошоци за работење). 

Бруто-добивката се наведува во полисата за осигурување, но нејзината 

дефиниција е потребна пред се заради осигруреникот и неговите одлуки за трошоците 

кои ќе ги осигура. Самата дефиниција за бруто-добивката во полисата за осигурување 

                                                           
17 Ibid, стр. 187 
18 "Risk management and Insurance"; Comptroller's Handbook, page 9; 
http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/insurance1.pdf  

http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/insurance1.pdf


затоа не се смета за премногу крута. Категоријата на трошоци кои се осигуруваат и 

придружните податоци кои се користат при утврдување на бруто-добивката 

едноставно се земени од сметководствените податоци на осигуреникот, но многу е 

важно дека од тоа може да се согледа колку тие може да варираат за време на траењето 

на осигурувањето. 

Цел на осигурувањето од прекин на работата, е доколку дојде до загуба во 

вкупниот приход на осигуреникот поради физичко оштетување на материјални добра, 

да осигури дволно средства кои ќе ги покријат фиксните трошоци и паричните разлики 

кои се еднакви на нето-добивката која би се очекувала доколку немало прекин на 

работата т.е. материјална штета. При нормално работење, според сметководствените 

термини, бруто-добивката за одреден период е износ за кој вукниот приход од работата 

во одреден период ги надминува вкупните трошоци за производство на продадените 

производи. Со бруто-добивката осигурениците мораат да ги платат и различните 

трошоци кои што ги имаат за време на работата. Во контекст на оваа дефиниција 

произлегува и прашањето како да се дефинираат или утврдат вкупните трошоци за 

производство? Тоа се прави со преглед на трошоците од работата кои директно и 

аргументирано може да се лоцираат и на таков начин се пресметува бруто-добивката. 

Во делот на трошоците влегуваат: трошоците за производство вклучувајќи ги и 

фиксните и варијабилни трошоци; залихите во претходниот пресметковен период како 

незанемарлив дел од пресметката за бруто-добивката; трошоци за одржување на 

објектот и опремата, вклучувајќи ги тука и трошоците за амортизација; трошоците за 

гориво и енергија; трошоците за плати на директорите и менаџмент тимот, придонеси 

за пензиско и осцијално осигурување; трошоци за возила и патни трошоци итн. Преку 

ваквите пресметки се добива една реална слика за бруто-добивката на компанијата и се 

утврдува висината на полисата за осигуреникот. Во Р. Македонија побарувачката за 

ваквите полиси е во нагорен тренд за што доволно говорат и следниве податоци 

(прикажани во табела 4) каде што осигурувањата на финансиските загуби својот 

најголем пораст го добиваат токму во 2013 година кога бруто полисираната премија во 

делот на осигурување на финансиски загуби изнесува 23.838.000 денари, а истата во 

2012 година изнесувала 11.907.000 денари.19 

 

                                                           
19 Извештај за обемот и содржината на работа на друштвата за осигурување за периодот 01.01.-
31.12.2013 година; Агенција за супервизија на осигурувањето 



Табела бр. 4 - Статистички податоци за неживотно осигурување за 2013 година 

 Премија Штети 

 Број на 

склучени 

договори 

Бруто 

полисирана 

премија 

Бруто 

резерва за 

преносни 

премии 

Број на 

ликвидирани 

штети 

Бруто 

исплатени 

(ликвидирани) 

штети 

Број на 

резервирани 

штети 

Бруто 

резерви за 

настанати 

и 

пријавени 

штети 

 100 101 102 200 201 202 203 

Класа 16 - 

Осигурување 

од финансиски 

загуби 

86 23.838 11.034 93 1.310 5 107 

Осигурување 

на загубен 

приход поради 

ризик од пожар 

и други 

опасности 

47 16.031 8.466 0 0 0 0 

Осигурување 

на загубен 

приход поради 

неспособност за 

вршење на 

работна дејност 

0 0 0 0 0 0 0 

Осигирување 

на штети 

поради откуп 

на 

фалсификувани 

странски 

средства за 

плаќање 

27 820 25 92 239 5 107 



Осигурување 

од откажување 

на настани 

0 0 0 0 0 0 0 

Останати 

осигурувања на 

финансиски 

загуби 

12 6.987 2.542 1 1.071 0 0 

 

 

Последниот дел од трудот, пак е фокусиран и на самите осигурителни друштва 

и ризиците со кои што тие се справуваат, па тука се поставува прашањето дали сите 

ризици се подобни за осигурување? 

 Потенцијалната загуба мора да биде значајна и доволно голема како поединецот 

би бил спремен да замени непознат економски исход познад како премија на 

осигурување. Загубата и нејзината економска вредност мораат да бидат добро 

дефинирани и надвор од контрола на сопственикот на полисата. На сопственикот на 

полисата не му е дозволено да ја предизвика или поддржи загубата со која би имал 

корист или би довело до исплата на штетата од осигурувањето. 

Откако ќе се случи осигурениот случај, сопственикот на полисата не смее да биде во 

можност да ја претстави лажно големината на загубата како би остварил поголем износ 

од исплатата на полисата. Загубите покриени со една врста на осигурување мораат да 

бидат меѓусебно независни. 

 Доколку еден сопственик на полисата има загуба, тоа не би пребало да има 

значајно влијание на однесувањето на другите сопственици на полисата. На пример, 

осигурувачот нема да ги осигура сите продавници од ризик од пожар, ако се сите тие 

просторно поврзани, затоа што постои можност да пожарот кој би настанал во една 

продавница многу лесно да ги зафати и другите продавници, што би резултирало со 

многу поголеми барање за оштета према осигурувачот и тој не би бил во можност да ги 

исполни сите свои обврски. 



 Може да се каже дека ризикот е подобен за осигурување, ако е:20 

o Возможен како случај; 

o Независен од волјата на осигуреникот или трето заинтересирано лице; 

o Доведува до штетни последици; 

o Неизвесен, како во поглед на настапување на самиот настан, така и во 

времето на настапување; 

o  Е дозволен со закон, договор и ако е морален. 

 Исполнетост на претходно наведените услови значи дека ризикот е осигурлив. 

Меѓутоа фактот дека потенцијалната загуба не ги задоволува во потполност претходно 

наведените критериуми, не значи автоматски дека тој не може да биде осигуран, туку 

тоа значи дека би требало да биде третиран со посебно внимание, на пример, мора да 

биде заеднички осигуран со друг осигурувач. 

 Конечно, ризикот во осигурувањето може да се претстави како опасност која и 

се заканува на имотот или на лицето и чие реализирање би створило одредени 

последици. Како правен поим, ризикот на осигурувањето претставува можност да 

настапи неизвесен настан кои е можен, економски штетен, кој и не зависи од 

исклучителната волја на заинтересираните лица и чие осигурување е дозволено со 

закон, со јавно потекло и морал. Друштвото во своето делување е изложено на 

следните основни врсти на ризик: ризик на осигурување, пазарен ризик, оперативен 

ризик, ризик на рочна и структуро неускладеност на имотот со обврски, ризик на 

депоновања и вложувања сретства во друштвото, правен ризик, репутациски ризик, 

како и многу други ризици кои зависат од природата, обемот и сложеност на работење 

на друштвата. 

 Ризикот на осигурувањето потекнува од неможноста на друштвото да ги 

апсорбира превземените ризици својствени за работата на осигурувањето. Овој ризик 

посебно опфаќа:21 

 

o Ризик на неадекватко одредени премии- цени на осигурувањето; 

o Ризик на неадекватна процена на ризикот кој се превзема во 

осигурувањето; 

                                                           
20 Фотов, Р.; Економски аспекти на осигурувањето; Конфереција за ризиците на осигурувањето одржана 
во Охрид, 2006 година, стр. 16 
21 Ibid, стр. 23 



o Ризик на неадекватно одредување на нивото на самопридржувањето, 

односно непренесување на вишокот ризик од самоподржувањето во 

соосигурување, односно реосигурување; 

o Ризик од нескладност, неприлагодени и екомонски штетни тарифни 

политички друштва во врска со дисперзија на ризикот кој се превзема во 

осигурувањето, односно неадекватно одредување на структурата на 

премијата на осигурувањето; 

o Ризик на неодговарачко утврдување на оптшите, посебни, 

дополнителни или поединечни услови на осигурувањето; 

o Ризикот на неадекватно обезбедување на сите технички резервни 

друштва; 

o Останати ризици на осигурувањето кои зависат од природата, обемот 

и сложеност на работењето на друштвото 

Од ваквиот преглед на двете засегнати страни во осигурителниот процес 

станува јасно дека ризиците во работењето се присутни и на едната и на другата 

страна, па токму поради тоа е и повеќе од важно истите навремено да бидат 

предвидени, пресметани и избалансирани з ада би имало, не само успешен менаџмент 

во компаниите, туку истовремено успешниот менаџмент со ризиците да биде 

карактеристика и за осигурителните компании. Единствено на таков начин ќе се 

овозможи висока функционалност и на двата сектора, а што истовремено ќе резултира 

со финансиска стабилност и со соодветен економски развој на државата воопшто.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

 

 Безбедна компанија е единствено онаа компанија која што е осигурана од сите 

видови на ризици! 

 Факт е дека македонските компании сеуште осигурувањето го сметаат како 

дополнителен, а не неопходен трошок за компанијата, а за помалите деловни субјекти 

во Македонија поимот на осигурување речиси и воопшто да не се споменува имајќи ја 

пред себе паролата “ова мене и на мојата компанија сигурно не може да ни се случи“. 

Меѓутоа треба да се напомене дека еден менаџер на современа компанија секогаш 

треба да ја превземе одговорноста за осигурување на највиталните делови во 

компанијата во која што работи, а особено во делот на финансиските загуби, каде што 

се овозможува функционалност на компанијата дури и во време на застој на 

производството на истата, што не само што е важно туку често пати може да биде и од 

клучна важност за нејзиниот опстанок и за понатамошното работење на компанијата. 

 Осигурителната компанија е спремна да ја преземе секоја опасност која може да 

го попречи нормалното работење на една фирма. Безбедна компанија е таа што ги 

препуштила на некое осигурително друштво ризиците од:  

1. Оштетување на имотот (преку осигурување од пожар, кршење на машините, 

поплави); 

2. Незгода кај вработените за време на работењето преку осигурување на 

работниците; 

3. Погрешни одлуки на менаџерите, што може да & донесат штети на фирмата 

преку менаџерските осигурувања; 

4. Отстапување од договореното или од квалитетот преку осигурување на 

одговорност од дејноста; 

5. Намалување на приходите преку осигурување на индиректните последици што 

можат да дојдат доколку се оствари некој друг ризик. 

 Конечно, осигурителните компании како институционален инвеститор ја 

зајакнуваат ефикасноста на пазарот на капитал преку нивна активна партиципација во 

корпоративното управување.   
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