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Abstract 

The development of insurance companies is 

not an easy and simple process at all, but above 

all it generates good income. Creating large 

assets in these companies also requires securing 

them, instructing the managers of these 

companies to use the best, easiest, fastest and 

safest method. Some of these companies in 

Kosovo have their own banks or they possess a 

deposit cooperation agreement and joint 

investments as shares. 

Due to the poor economic situation in 

Kosovo, insurance companies and banking 

institutions are required to cooperate at a high 

level, covering their functioning financially. This 

mutual cooperation also affected the financial 

market of the two institutions because it is a 

matter of continuity of financial stability, while 

in the financial market they are seen as potential 

or direct competition. 

However, taking into account the real state of 

economic development of our country, there is 

no great demand for insurance, and the current 

demand is minimal, thus exhausting the power of 

insurance companies to influence the financial 

market. Based on the rules and directives 

adopted by the Central Bank of Kosovo for now, 

it seems that the financial situation of the current 

insurance companies has been leveled, due to the 

policies aimed at the market and equal 

competition. 

Keywords: insurance companies, insurance, 

banking institutions, financial market, rules, 

regulations. 
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1.Оптимизација на депозитот и инвестициите на средствата на 
осигурителните друштва на финансискиот пазар 

 

"Финансискиот пазар претставува 

организиран простор каде во определено 

време и според јасно определени правила 

се исполнуваат понудите и барањата, како 

основен елемент на секој пазар"70. Земајќи 

го за основа економскиот развој на земјата, 

осигурителните компании не успеале 

дареализираат задолжителни осигурувања, 

бидејќи барањата за други видови на 

осигурување биле многу мали и со мала 

можност  да се влијае на нивната моќ и 

пошироко. Значи, приходите од овие 

осигурувања не успеале да го 

рефлектираат нивното влијание поради 

дирекната конкуренција на пазарот, 

влијаејќи истовремено и на 

претставувањето на ниско ниво на депозит 

и инвестиции на овие средства на 

финансискиот пазар. Дури, 

осигурителните компании и понатаму нема 

да можат да играат некоја посебна или 

поголема улога од оваа, се додека не се 

јават барања  за други видови на 

осигурување. 

Сепак, земајќи ја предвид реалната 

состојба на економскиот развој на нашата 

земја, не постои голема побарувачка за 

осигурување, а досегашната побарувачка е 

минимална, па на тој начин се исцрпува 

моќта на осигурителните компании да 

влијаат на финансискиот пазар. Врз основа 

на правилата и регулативите кои ги донесе 

Централната Банка на Косово сега за сега 

                                                           
70Frederic S. Mishkin, „The Economics of Money, 

Banking and Financial Markers“ (Ekonomija novca, 

bankarstvo i finansijski indikatori), Addison Wesley, 

New York, 2004, ст. 115. 

 

како да е нивелизирана финансиската 

состојба на актуелните осигурителни 

компании, поради политиките што се 

стремат кон пазар и еднаква конкуренција. 

Доколку станува збор за задолжителните 

осигурувања, компаниите имаат ограничен 

број на клиенти во текот на еден месец, па 

штом се потполни тој број клиентите 

преминуваат во други компании. На оваа 

политика примарно се гледало како на 

заштитна политика, чувајќи ја и помагајќи 

ја секоја компанија на пазарот за 

осигурување. Сепак оваа политика не 

обезбедува слободен пазар, и поради таа 

причина нема да да се види и за подолг 

временски период максималната моќ на 

една компанија и нејзиното влијание на 

финансискиот пазар. 
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2.Основните карактеристики на финасискиот пазар во Косово и 
значењето на осигурителните компании како институционален 
инвеститор  

Односот меѓу развојот на финансискиот 

пазар и развојот на осигурителните 

компании е особено значаен, бидејќи 

нивната развојна поврзаност им пружи 

помош еден на друг. Финансискиот пазар 

во нашата земја и понатаму е под надзор 

на меѓународни фактори, кои асистираат 

преку различни форми и начини со цел 

елеминација на проблемите и пречките. Од 

друга страна, развојот на осигурителните 

компании во Косово претставува 

исклучително модерен модел, 

трансформирајќи се во модел за земјите од 

регионот, достигнувајќи да се претвори во 

инвестициски капитал во важни проекти 

на државно ниво. 

Осигурителните компании успеале да го 

покажат своето влијание на финансискиот 

пазар, како моќна инвестициска 

институција  за голем број банки, јавни 

претпријатија и моќни приватни бизниси 

со макроекономски карактер.Улогата и 

позицијата на осигурителните компании на 

финансискиот пазар во Косово е голема, 

влијателна и ориентирана кон 

предвидувањата за економски развој во 

иднина.Оттука, интересот на менаџерите 

на овие компании  продолжува да расте со 

цел да дојдат до повисоко ниво на 

утврдување на моќта и развојот на 

финансискиот пазар на ниво на земја. 

Правните и физички лица кои 

поседуваат слободни финансиски средства, 

ги ставаат истите на располагање  на овие 

субјекти на финансискиот пазар, со што 

овој износ е неопходен за реализација на 

производството, трошоците или некоја 

друга програма или план што е економски 

оправдан. Распределбата на 

прекумерениот трансфер на средства од 

лица со посебни потреби или физички 

неспособни, или економски сектор на кои 

им припаѓаат субјектите, финансискиот 

пазар редовно ја спроведува алокација на 

монетарните средства и на тој начин влијае 

и придонесува за подобра и развојна 

економија во земјата. 

“Осигурителните компании за 

инвестираните средства добиваат камата,  

со што растат приходите а на тој начин 

расти и капиталот. Од шемата на 

организација на пазарот на осигурувања се 

гледа дека постојат: пазар на осигурувања 

со неговите елементи, пазарот на 

реосигурувања со неговите елементи, како 

и финансискиот пазар.”71 Од тука 

произлегува дека финансиските 

инструменти на монетарниот пазар се: 

хартии од вредност, монетарни фондови на 

централната банка,  договори за 

реоткупувањена хартии од вредност, 

пазарна меница, трговски сертификати на 

депозити и ветена исплата или банкарски 

кредит. Додека од друга страна, 

финансиските инструменти што се 

користат на пазарот на капитал се акциите 

на економските единици,  државните 

обврзници, приватни обврзници и 

хипотеки.Затоа осигурителните компании 

внимаваат да имаат вишок на средства, 

бидејќи времето на исплата на средствата 

во форма на премија и времето на 

случување на штетите  не се усогласуваат- 

совпаѓаат.Додека пак слободните средства 

                                                           
71Gashi, Sherif., “Analiza e tregut të sigurimeve”, 

Prishtinë, 2011, ст. 165. 
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ги инвестираат во различни форми и 

начини со цел и во интерес на компанијата 

и на нејзиниот континуиран 

развој.Финансиските инструменти покрај 

тоа што претставуваат  гаранција за 

компанијата, истовремено бараат и 

внимателно управување со цел 

избегнување на загубите, но и со цел да ги 

покријат или надоместат настанатите 

штети кај нивните клиенти- 

осигурениците. 

 Финансиските инструменти играат 

голема улога во развојот на 

осигурителните компании, бидејќи преку 

нив се дознава и движењето на 

компанијата, капиталот, организацијата, 

развојот и се она што самата компанија го 

ветува за во иднина. 

Финансиските посредници, 

финасиските текови и инструменти  ја 

чинат  финансиска инфраструктура во 

секоја земја, па и во нашава.72 

3. Девизен пазар (Forex) 

Девизниот пазар (Forex, FX, од англиски: 

exchange rate market) е место каде парите 

деноминирани во една валута се 

разменуваат односно се купуваат или 

продаваат со пари деноминирани во друга 

валута. Односно девизниот пазар 

претставува понуда и побарувачка на 

слободни девизни средства (валути и 

девизи).Постоењето на овој пазар е 

неопходно со цел да се обезбеди непречено 

извршување на трансакциите меѓу партнери 

од различни земји. Според обемот на 

трговијата, девизниот пазар е убедливо 

најголемиот финансиски пазар. 

                                                           
72За повеке информации консултирај ја веб 

страницата на Косовската Централна Банка 

Главни учесници на девизниот пазар се 

комерцијални банки, корпорациите кои се 

вклучени во меѓународна трговија, 

небанкарски институции и централната 

банка. На овој пазар може  да учествуваат и 

поединци (на пример: турист кој купува 

девизи на аеродром), но овие готовински 

трансакции не играат голема улога во 

вкупната трговија со девизи. 

 Иако монетите секогаш се тргуваат во 

пар, девизниот пазар  не ја определува 

вредноста на валутата, но ја одредува 

нејзината релативна вредност со 

поставување на пазарната цена на една 

валута ако се плаќа со некоја друга. 

Трансакциите на замената на валутите 

вклучува размена на две валути по курс 

според даден договор. Сепак, честа е 

појавата на ризик од непредвидлива 

промена на девизните курсеви помеѓу две 

валути.Во тој случај станува збор за валутен 

ризик (англиски: currency risk, exchange rate 

risk)односно ризик од загуба поради 

промена на меѓувалутни курсеви.Друга 

причина за појава на девизен или валутен  

ризик е  моментот на поставување на нов 

интервалутен курс на некоја валута во однос 

со другите валути, па така може да се појави 

во две форми: девалвација и ревалвација. 

"Различните методи за заштита од ризик 

на девизниот курс на размена се употребува 

во модерните економии."73 

Некои однив се : 

 Одржување на билансот на девизната 

размена; 

 Решавање на валутна клаузола и 

определен процент на отстапување од 

девизниот курс на размена; 

                                                           
73Frederic S. Mishkin, „Monetarna ekonomija, 

bankarstvo i finansijska tržišta“, Data status, 

Beograd, 2003, str. 142. 



Македонско меѓународно научно списание „МАРКЕТИНГ“ Бр.14 
Macedonian international journal of “MARKETING” No. 14 

 

Осма Меѓународна научна конференција - ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ -2021 
Eight International scientific conference - GLOBAL WORLD  TRENDS -2021 

152 
 

 Краткорочни девизни трансакции; 

 "Разменуваат" бизнис дејност како 

единица на брзи купувања и во времена 

девизна размена менуваат девизи или 

купуваат или продаваат валути за 

секундарна долгорочна продажба или 

купување на валута за иста валута; 

 Валутната опција е како право, но не 

како обврска за купување или 

продавање на странска валута од 

договорената цена на иден датум 

(најпозната опција "повик" и "пат");74 

 Договорите Fjucher што подразбираат 

правото односно обврската за 

одредување на финансиски инструмент, 

купува или испорачува некој нареден 

ден како што е прикажано во договорот. 

Пазарот на девизна размена е особено 

значаен процес за банките, кои поради 

честите движења, односно појавата на 

инфлација и дефлација, постигнуваат 

договор со разни осигурителни компании за 

осигурување на процесот на девизна 

размена. Бидејќи банкарските институции 

имаат доста работа со валутите, тие се 

трудат да спречат појава на ризици кои 

произлегуваат од девизниот пазар. Големиот 

број на  економски проблеми се доста 

индикативни во настанувањето на 

банкарските загуби,така што, банките 

одбираат осигурителникомпании кои со 

помош на специјализирани методи и 

техники ги спречуваат дирекните ризици, и 

ги минимизираат и спречуваат евентуалните 

загуби.За да ги елеминираат овие ризици, 

банките склучуваат договор со 

осигурителни компании бидејќи имаат за 

                                                           
74Опсите "Call and Put" се права, но не се 

облигаци за да се купи или продаде парата со 

фиксен курс во еден определен период 

 

цел покривање на нивната дејност од 

физички и финансиски ризици. Методите  

или техниките што се користи  со цел да се 

зачуваат или осигураат банките, е првично 

анализата, процената и превенцијата од 

финансиска штета што произлегува од 

нечесните активности на вработените во 

банката.Исто така техниките и методите кои 

помагаат во осигурување од штети 

предизвикани од насилство и надворешни 

сили, кои опфаќаат кражби, ограбувања, 

злоупотреба итн. Друга метода или техника 

за осигурување и заштита е осигурувањето 

од штета и загуба на имот при патување, 

тука се опфатени парите, возилата, и работи 

поврзани со транспортот. Исто така, штетата 

на банкарските канцеларии е покриена со 

осигурувањето, вклучувајќи загуби, штета 

на мебелот, опремата, сефовите, 

фалсификување на чекови, банкноти итн. 

Како најважен инструмент за контрола на 

пазарниот ризик, компаниите создаваат 

добар интензивен план, во согласност со 

анализата на одделот за управување со 

средствата и обврските 

Вреди да се напомени дека е доста тешко 

да се создаде јасна и точна идеја што би 

помогнала во покривањето на 

предизвиканите штети, како и да се 

идентификуваат најдобрите форми кои 

помагаат во намалувањето на штетите и 

превенција од нив.  Спротивно од овие 

случувања, се забележува дека 

осигурителните компании поради 

формирањето на разни фондови, успеале да 

направат еден вид инвестиција  или 

директен конкурент на девизниот пазар, 

одредувајќи го монетарното ниво и 

вредноста. Ова се случило поради 

акумулацијата на средства со години, 

заменувајќи ги во потенцијална финансиска 

сила. 
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4. Пазар на капитал 

Поголемиот дел од договорите на 

пазарот на капитал заосигурителните 

компании се во главно финансиски 

присилени. За да ја зајакнат својата 

капитална позиција, осигурителните 

компании може да го зголемат капиталот 

или долгот, а во последно време и 

хибридниот капитал. Секторот за 

осигурувања е во состојба да собере 

значителна количина на капитал на 

пазарот. 

Пазарот има подобар увид во 

кредитниот ризик за осигурениците. 

Цената на трансакциите со високи долгови 

стана повеќе стандардизирана практика. 

Во принцип, ширењето на кредитите во 

трансакциите за осигурување на долг е 

доста слично на ширењето на банкарски 

кредит. Како во минатото, осигурениците 

без силен кредитен рејтинг морале да се 

потпрат на реосигурувањето а сега лесно 

можат да издадат долг на пазарот. За 

пазарот на капиталот да биде стабилен, 

компаниите избираат инвестициски  и 

стратешки планови, кои покажуваат дека 

компанијата е подготвена да преземе 

ризик, ако сака да го распредели неговите 

инвестиции во различни средства итн. 

Додека во интензивниот тактички план, 

компанијата избира различни сектори, во 

главно географски и деловни, со цел да 

продолжи со оперативниот инвестициски 

план што опфаќа индивидуални обврзници 

и акции. Управувањето со овие средства и 

обврски има големо значење за 

компанијата бидејќи тие обезбедуваат еден 

сигурен и стабилен пазар на капитал, во 

спротивно компанијата ќе биде изложена 

на опасност која може да ја донесе до 

стечај или тотална ликвидација. Овие 

случувања во рамките на компанијата се 

прават со цел спречување на загубите, 

штетите и ризиците  со кои се соочуваат од 

една страна и за да се зголеми нивниот 

пазар на капитал од друга страна. Пазарот 

на капитал претставува предизвик за секоја 

компанија, бидејќи тие се основани за да 

добиваат преку преземање на ризик од 

друг. 

"Поради долгорочниот бизнис, цената 

на капиталот е така наречен нето каматен 

ризик и тренд на ризикот. Во сите пазарни 

економии, намерите на пазарот на капитал 

се определени и добро познати." 

Некои од нив може да бидат:75 

 Осигурување на неопходниот капитал 

за пораст и развој на националната 

економија; 

 Реализација и оптимална распределба 

на капиталот и максималниот и можен 

капитализам; 

 Пораст на заштетада на парите; 

 Дистрибуција на сите форми на 

инвестициски ризик; 

 Утврдување на пазарната цена на 

капиталот; 

 Нефункционирање на монополот 

 Реализација на оптималната структура 

на достасување на капиталот. 

Капитализацијата на пазарот 

произлегува од три извори: 

 Трошоци (заштеди); 

 Трансформација на парите во капитал; 

 Надворешни пари. 

                                                           
75Peter Rose, Silvia Hudgins, „Bankarski 

menadžment i finansijske usluge“, Data status, 

Beograd, 2005,str. 264. 121 casopis „Sigma“, „World 

insurance in 2012“, Swiss Re, juli 2013, ст. 172. 
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“На осигурителот му требаат ликвидни 

средства (готовина) за да ги исплати 

бенефитите на доносителите на полиси. Во 

исто време, тој зема ликвидни средства во 

форма на премии. Овие два готовински 

тека се во главно нееднакви. Ликвидните 

средства произведуваат помалку поврат 

одколку инвестициите во обврзници, на 

пример, осигурителот се труди да има 

доволно ликвидни средства на 

располагање – не толку многу, но 

дефинитивно не многу малку”.76Значи, 

ликвидносниот ризик е ризик од 

неочекувани исплати или високи и 

неочекувани исплати, каде 

прилагодувањето со обврските продуцира 

загуба. 

Во принцип, осигурителните компании 

за една година се способни да обезбедат 

добар пазар кој обезбедува стабилен 

капитал кој влијае на еден или друг начин 

и се користи како инвестиција во одредени 

економски категории. 

Како клучни елементи кои се 

користат на пазарите на капитал сега за 

сега се сметаат: 

 Акциите на економските субјекти; 

 Државни обврзници; 

 Приватни обврзници; 

 Хипотеки. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76Doff, Rene., Kontrolli i Riskut, 2006, ст.81 

Овие инструменти се сметаат за особено 

важни за да се гарантира пазар на 

капиталот, кој осигурителните компании  

го трансформираат во институции кои се 

во состојба да се соочат со различни 

ризици, па се до оние непредвидливите. 

Наспроти овие случувања, осигурителните 

компании во Косово продолжуваат да 

одбиваат да ги користат овие елементи 

бидејќи немаат сигурно финансиско 

опкружување, па затоа и се во блиска 

соработка со банките. Ставањето на 

хипотека во банка,  е тешко осигурливо за 

осигурителните компании во нашава земја, 

поради високите цени и поради 

непредвидливиот ризик што го одразува. 

Поради оваа причина, осигурителните 

компании во нашата земја, се многу малку 

достапни во оваа насока избегнувајќи ги 

предизвиците, проблемите и дирекните 

загуби. 

Додека во земјите од светот каде 

економијата е стабилна или моќна, овие 

модели се многу присутни и 

функционални, за разлика од она што се 

случи во нашава земја и во сите земји од 

Западен Балкан. 
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5. Видови инвестициски ризик и проширување на ефикасноста 

Инвестициите не би биле лесни доколку 

не постои претходно истражување на 

теренот, животната средина, интересот 

барањата и можностите за проширување и 

опфатеност.  

Иако осигурителните компании веруват 

дека можат да никнат било каде бидејќи 

побарувачката на пазарот е сигурна секоја 

година, сепак тие треба да имаат во 

предвид неколку фактори со цел да можат 

да ja  постигнат нивната претходно 

утврдена ефикасност како стремеж и цел. 

"Што се однесува до важноста на 

осигурувањето во светот, подобро е да се 

покаже вкупната вредност на премијата на 

осигурувањето. Анализирајќи ги 

обработените податоци за осигурувањето  

реазлизирано во 144 земји, се забележува 

дека  во последните години, независно од 

економската глобална криза, 88 земји  

добиле вкупна годишна премија (живот + 

неживот) во сума од 4.613 милијарди 

долари."77 

Подолу се наведени некои од можните 

ризици кои би се појавиле во време кога 

осигурителните компании пројавуваат 

интерес за инвестиции:78 

 

                                                           
77Peter Rose, Silvia Hudgins, „Bankarski 

menadžment i finansijske usluge“, Data status, 

Beograd, 2005,str. 264. 121 ýasopis „Sigma“, „Ëorld 

insurance in 2012“, Sëiss Re, juli 2013, ст. 172. 
78Повеќе види: Kneževiü, Goranka, „Kapital i rizik u 

osiguranju“, þasopis Ekonomske teme br. 5/2003, str. 

154-155. 

 
Слика 1.  

Појава на ризиците кога 

осигурителните компании инвестираат 
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"Осигурителните компании создаваат 

рамнотежа меѓу бизнис императивите и 

легитимната заштита на осигураните лица, 

со цел да се овозможи бизнис конкуренција 

во економијата. Различни податоци 

покажуваат на улогата која ја имаат 

осигурителните компании како финансиски 

институции. Според големината на 

средствата, осигурителните компании во 

развиените пазари се наоѓаат во други земји 

(на пример; Америка, Германија, Франција), 

значи пред нив  се само комерцијалните 

банки."79 Инаку, доколку се потврди дека 

нормата на интерес е ниска тогаш ниту еден 

елемент нема да резултира позитивно, што 

ги тера компаниите да инвестираат иако 

знаат дека нивниот краен резултат ќе биде 

многу низок или со мал интерес. Исто така, 

кредитите претставуваат развој проследен 

со постојан ризик, и поради тоа 

осигурителните компании  покажуваат 

колебливост во овој правец. 

6. Процес на управување со 
инвестициски ризик 

Управување со ризикот постои секаде во 

светот на финансиите. Финансиската 

литература која се однесува на процесот на 

управување со ризикот датира од 1984 

година. Во истата година Stulzпрв 

предложил остварлива и одржлива причина 

за реализација на процесот на управување 

со ризиците. Во суштина, управувањето со 

ризиците е широка и комплексна активност 

што содржи разни мерки и процедури за 

нивно оптимализирање. Потребата да се 

управува со ризикот е присутна во сите 

компании, особено во осигурителните 

компании. Овој вид на ризик може да се 

диверзификува но не и да се елеминира 

                                                           
79 Jeremić Ljiljana, Paunović Maj, „Komparativna 

analiza tržišta osiguranja u Evropskoj uniji, Srbiji i 

državama regiona“, Singidunum revija 2011, ст. 57. 

комплетно.Тој претставува ризик од 

неисполнување на обврските што и покрај 

корисните ефекти од диверзификацијата, 

како проблем за кредиторите останува 

карактеристичната природа на дел од 

загубите. 

"Осигурителната компанија треба да ги 

анализира инвестициите пред самата 

инвестиција, бидејќи брзата одлука може да 

ги доведе до неуспех." 

 Одлуката за инвестиции подразбира:80 

 Избор на финансиски инструмент или на 

компанија за да се инвестира; 

 Времетраење или време на инвестиција; 

 Акт на инвестиција; 

 Мониторинг на инвестиција; 

 Утврдување на рокот за инвестиција; 

 Истапување од инвестиција. 

Ова се петте чекори на процесот на 

управување со ризикот кои се 

комбинираат за да се понуди 

поедноставен и поефективен процес за 

администрирање со ризикот: 

 Идентификација на ризикот; 

 Анализа на ризикот; 

 Процена на ризикот; 

 Третирање на ризикот; 

 Мониторинг и преглед на ризикот. 

Идентификацијата на ризикот е особено 

значајна со цел да се добијат информации за 

неговото потекло, квантитет, интензитет и 

фрекфенција. Но, не е доволна само 

идентификацијата на ризикот, туку е 

неопходна и анализа, процена и третман. 

                                                           
80 Jelena Kočović, „Možnosti i ograničuvanja na 

plasiranje sredstva na osiguritelni kompanii“, Tret 

meǵunaroden simpozium vo Vrnjačka Banja, 2006, 

ст.2. 



Македонско меѓународно научно списание „МАРКЕТИНГ“ Бр.14 
Macedonian international journal of “MARKETING” No. 14 

 

Осма Меѓународна научна конференција - ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ -2021 
Eight International scientific conference - GLOBAL WORLD  TRENDS -2021 

157 
 

Изборот на неадекватните методи и техники 

влијаеле на зголемувањето на нивотот на 

ризикот, кој рефлектира огромни штети 

одошто може да се пресмета. Затоа изборот 

на методи и техники има големо значење со 

цел да спречување, намалување, покривање 

и надоместок на штетата до тој степен кога 

осигурителот и осигуреникот се задоволни. 

Подолу се претставени неколку 

суштински начела што ја утврдуваат 

важноста на управувањето со ризикот: 

 У

правување со ризикот создава и чува 

вредности; 

 У

правување со ризикот е интегрален дел на 

процесите на организацијата; 

 У

правувањето со ризикот е дел од процесот 

на одлучување; 

 Управувањето со ризикот се 

однесува на несигурноста; 

 Управувањето со ризикот е 

систематски, структуриран и 

навремен процес; 

 Управувањето со ризиците се базира 

на најточните информации; 

 Управувањето со ризиците ги зема 

во предвид човечкиот и културниот 

фактор, итн. 

Се смета дека процесот на менаџирање со 

ризикот при инвестирање или осигурување 

не претставува воопшто лесен и едноставен 

процес. Во суштина, управувањето со 

ризикот треба да се оправда, во спротивно 

ќе се смета како неуспех." Покрај 

диверсификацијата, некои од општите 

методи за управување со деловниот ризик 

што можат да се применат во процесот на 

управување со ризик на инвестиции или 

финансиски ризик се:81 

 Методот на избегнување на 

ризикот; 

 Метод на адаптација." 

Осигурителните компании при целото 

време на инвестиции треба да 

имаат во предвид и: 

 Местото каде ќе инвестираат; 

 Инвестициски пазар; 

 Монетарен пазар; 

 Пазар на капитал; 

 Можни добивки; 

 Можни загуби; 

 Норма на интерес; 

 Девизен курс; 

 Инвестициите во недвижен имот, 

итн. 

Се разбира инвестиционата политика 

треба да обезбеди максимален принос при 

најголем можен степен на сигурност, а тоа 

да се постигне на инвестиционата активност 

на осигурителните друштваи се диктирани 

принципите на сигурност, профитабилност, 

ликвидност, разновидност и 

диверсификација, квалитативни категории 

во кои се инвестира како и квантитативни 

лимити. Друштвата за осигурување имаат 

систем за управување со ризик кои го 

користат веќе долга низа години, и секое 

друштво ја приспособува својата структура 

на портфолио на ризици кои е спремно да ги 

поднесе. Поради несоодветното управување 

                                                           
81Lukić, Radojko „Smetkovodstvo na osiguritelnite 

kompanii“ - Četvrto izmeneto izdanie, čij pečat, 

Belgrad, 2007, ст. 81. 
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со инвестициите на Фондот за пензиско и 

инвалидско осигурување во Косово, во 

текот на 2008-2009 година, биле изгубени 

136 милиони евра. Сето тоа е последица на 

слабото управување на овој труст, и 

непредвидливоста за спречување на ризикот 

како и тешкото спречување и намалување на 

последиците од него во пракса. Па така, 

процесот на инвестиции претставува процес 

што се карактеризира со постојани ризици и 

проблеми, а поради тоа треба многу 

подобро да се анализираат елементите и 

карактеристикитена ризиците со цел 

однапред да постои структура, план  и 

стратегија за овие инвестиции, и како тие 

можат да се управуваат и штитат од 

потенцијалните ризици во иднина. 
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