
„Службени гласник РС“, бр. 51/2015 

 

 На основу члана 124. став 7. и члана 129. став 2. Закона о осигурању 
(„Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 15. став 1. Закона о 
Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 
85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – 
одлука УС), Извршни одбор Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА ДРУШТВА ЗА 

ОСИГУРАЊЕ/РЕОСИГУРАЊЕ 
 
 

Уводне одредбе 
 
 1. Овом одлуком прописују се друге категорије, односно одбитне 
ставке гарантне резерве које нису прописане Законом о осигурању (у 
даљем тексту: Закон) и ближе се уређују начин и динамика процене 
испуњености услова који се односе на адекватност капитала друштва за 
осигурање/реосигурање (у даљем тексту: друштво), односно начин и 
динамика обрачуна гарантне резерве, те начин обрачуна гарантног 
капитала и захтеване маргине солвентности за животна осигурања, 
неживотна осигурања и реосигурање.  
 
 2. Друштво је дужно да при израчунавању гарантне резерве, 
гарантног капитала и захтеване маргине солвентности у складу са 
Законом и овом одлуком користи податке из својих пословних књига. 
 

Гарантна резерва 
 
 3. Друштво је дужно да, ради трајног извршавања обавеза и 
подношења ризика у пословању, формира гарантну резерву, коју чине 
примарни капитал и допунски капитал, умањени за одбитне ставке, у 
складу с чланом 124. Закона и овом одлуком.  

 
  Гарантна резерва из става 1. ове тачке обрачунава се на начин 
утврђен у обрасцу Адекватност капитала за животна осигурања (АК-
ЖО), односно обрасцу Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурање (АК-НО/РЕ), у зависности од послова 
осигурања/реосигурања које друштво обавља. 
 
  Обрасци из става 2. ове тачке дати су у прилозима 1 и 2, који су 
одштампани уз ову одлуку и њен су саставни део.  
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 4. Поред категорија допунског капитала из члана 124. став 4. 
Закона, допунски капитал састоји се и од дугорочних обавеза које се 
према уговору могу конвертовати у одговарајући облик капитала, у 
складу са законом, а које су исказане на пословном рачуну 410 у складу 
с прописом којим се уређују контни оквир и садржина рачуна у контном 
оквиру за друштва за осигурање. 
 
 5. Поред категорија одбитних ставки из члана 124. став 5. Закона, 
одбитне ставке су и:  
 
  1) разлика недисконтованих и дисконтованих резервисаних 
штета неживотних осигурања, ако друштво врши дисконтовање, осим у 
врстама осигурања од последица незгоде и добровољног здравственог 
осигурања, као и код резервисаних штета у облику ренте; 
  2) нето износ улагања у инструменте субординираног дуга и 
друге дужничке инструменте правних лица у којима друштво има 
контролно учешће у смислу члана 28. став 4. Закона; 
  3) неликвидна средства, након извршених исправки вредности а 
у складу с прописима којима се уређује рачуноводство и интерним 
актима друштва, и то: 
   – потраживања од дужника у стечају, односно потраживања 
по основу улагања у лице над којим је отворен стечај, 
   – потраживања од дужника који обавезе по основу премије 
неживотног осигурања не измири у року од месец дана, а ако је у питању 
Република Србија или правно лице у државном власништву – у року од 
три месеца после истека периода осигурања до годину дана, а ако је тај 
период дужи од једне године – не плаћа их после истека годину дана од 
започињања периода осигурања за ту годину, 
   – потраживања од лица која обављају послове заступања у 
осигурању по основу средстава наплаћених у име и за рачун друштва за 
осигурање којa нису пренета у року од петнаест дана од настанка тих 
потраживања, 
   – потраживања од правног или физичког лица – акционара 
друштва које поседује квалификовано учешће у смислу члана 28. Закона 
и с њим повезаних лица у смислу члана 30. Закона, осим потраживања 
по основу послова реосигурања, 
   – дужничке хартије од вредности, односно потраживања која 
нису директно повезана са обављањем послова осигурања, а која нису 
наплаћена у року од три месеца од дана доспелости, осим потраживања 
од Републике Србије, 
   – потраживања са сумњивим или спорним правним основом, 
   – улагања у корпоративне обвезнице домаћих правних лица 
којима се не тргује на организованом тржишту хартија од вредности у 
складу са законом, 
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   – потраживања по основу уплата у друге сврхе која су 
намењена узајамним гаранцијама за испуњавање обавеза више лица, 
   – имовинa под хипотеком и залогом. 

 
Гарантни капитал 

 
 6. Гарантни капитал друштва утврђује се тако што се примарни 
капитал и допунски капитал у смислу Закона и ове одлуке умање за: 
 
  – одбитне ставке утврђене чланом 124. став 5. тач. од 1) до 3) 
Закона, 
  – одбитну ставку утврђену тачком 5. одредба под 1) ове одлуке. 

 
  Гарантни капитал из става 1. ове тачке обрачунава се на начин 
утврђен у обрасцу АК-ЖО, односно обрасцу АК-НО/РЕ, у зависности од 
послова осигурања/реосигурања које друштво обавља. 
 

Захтевана маргина солвентности 
 

 7. Друштво утврђује захтевану маргину солвентности на начин 
утврђен у обрасцима Захтевана маргина солвентности за животна 
осигурања (ЗМС-ЖО), Захтевана маргина солвентности за неживотна 
осигурања, реосигурање и допунско осигурање уз осигурање живота 
(ЗМС-НО/РЕ), Захтевана маргина солвентности на основу премија  
(ЗМС-П) и Захтевана маргина солвентности на основу штета (ЗМС-Ш), у 
зависности од послова осигурања/реосигурања које обавља. 
 
  Обрасци из става 1. ове тачке дати су у прилозима од 3 до 6, који 
су одштампани уз ову одлуку и њен су саставни део. 
 
 8. При утврђивању захтеване маргине солвентности на дан: 
 
  – 31. децембра текуће године, период за који се утврђује 
захтевана маргина солвентности (у даљем тексту: период) односи се на 
интервал од 1. јануара текуће године до 31. децембра текуће године; 
  – 31. марта текуће године, период се односи на интервал од 1. 
априла претходне године до 31. марта текуће године;  
  – 30. јуна текуће године, период се односи на интервал од 1. 
јула претходне године до 30. јуна текуће године; 
  – 30. септембра текуће године, период се односи на интервал 
од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године. 
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Динамика обрачуна гарантне резерве и процене испуњености 
услова адекватности капитала 

 
 9. Друштво које обавља послове животних осигурања дужно је да 
тромесечно, са стањем на последњи дан тромесечја, као и годишње, са 
стањем на последњи дан године, утврђује: 
 
  1) расположиву маргину солвентности, под којом се подразумева 
гарантна резерва обрачуната у складу с чланом 124. Закона и овом 
одлуком; 
  2) захтевану маргину солвентности у складу с чланом 125. 
Закона и овом одлуком; 
  3) висину гарантног капитала у складу с чланом 128. Закона и 
овом одлуком; 
  4) испуњеност услова адекватности капитала у складу с чланом 
129. став 1. Закона и овом одлуком. 
 
 10. Друштво које обавља послове неживотних осигурања дужно је да 
тромесечно, са стањем на последњи дан тромесечја, као и годишње, са 
стањем на последњи дан године, утврђује: 
 
  1) расположиву маргину солвентности, под којом се подразумева 
гарантна резерва обрачуната у складу с чланом 124. Закона и овом 
одлуком; 
  2) захтевану маргину солвентности у складу с чланом 126. 
Закона и овом одлуком; 
  3) висину гарантног капитала у складу с чланом 128. Закона и 
овом одлуком; 
  4) испуњеност услова адекватности капитала у складу с чланом 
129. став 1. Закона и овом одлуком. 
 
 11. Друштво које у складу с чланом 25. Закона истовремено обавља 
послове животних и неживотних осигурања дужно је да процењује 
испуњеност услова адекватности капитала у складу с тач. 9. и 10. ове 
одлуке.  
 
 12. Друштво које обавља послове реосигурања – ради утврђивања 
испуњености услова адекватности капитала поступа у складу с тачком 
10. ове одлуке.  
 
 13. Друштво је дужно да податке из тач. 9. и 10. ове одлуке приказане 
на обрасцима АК-ЖО, АК-НО/РЕ, ЗМС-ЖО, ЗМС-НО/РЕ, ЗМС-П и    
ЗМС-Ш Народној банци Србије доставља на начин и у роковима 
утврђеним прописом којим се уређује обавеза редовног извештавања 
друштва. 
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Прелазне и завршне одредбе 

 
 14. Друштво је дужно да адекватност капитала први пут обрачуна у 
складу са одредбама ове одлуке на дан 31. децембра 2015. године, као 
и да на дане 30. јуна и 30. септембра 2015. године гарантну резерву и 
маргину солвентности обрачуна на начин утврђен прописима који су 
важили до ступања на снагу ове одлуке. 
 
 15. Друштво први пут на дан 31. децембра 2016. године, у складу с 
чланом 126. став 8. Закона, утврђује да ли је захтевана маргина 
солвентности мања од утврђене захтеване маргине солвентности 
претходне године. 
 
 16. Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о 
начину утврђивања и праћењу ликвидности друштва за осигурање 
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2005), Одлука о начину процењивања 
билансних и ванбилансних позиција друштва за осигурање („Службени 
гласник РС“, бр. 3/2005) и Одлука о начину утврђивања висине маргине 
солвентности („Службени гласник РС“, бр. 31/2005 и 21/2010). 
 
 17. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику РС“ и ступа на 
снагу 27. јуна 2015. године. 
 
 
ИО НБС бр. 46 Председавајућа 
11. јуна 2015. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 

 
 др Јоргованка Табаковић, с.р. 
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Прилог 1 
 
 

 Датум:  Образац АК-ЖО 
 Акционарско друштво за осигурање: 

 
АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 

  
 

Број ОПИС 
Износ у хиљадама 

динара (осим под X) 

I ПРИМАРНИ КАПИТАЛ (1+2+3+4+5)  

1. Уплаћени основни капитал по основу обичних акција  

2. Резерве утврђене статутом и другим актима друштва, 
осим резерви повезаних с преференцијалним акцијама 

 

3. Ревалоризационе резерве с нереализованим 
резултатима 

 

4. Нераспоређени добитак ранијих година  

5. Нераспоређени добитак текуће године, до 50%  

II ДОПУНСКИ КАПИТАЛ (6+7+8)  

6. Уплаћени основни капитал по основу 
преференцијалних акција 

 

7. Резерве повезане с преференцијалним акцијама  

8. Дугорочне обавезе које се могу конвертовати у капитал  

III ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ПРВИ ДЕО (9+10+11+12)  

9. Нематеријална имовина (улагања)  

10. Откупљене сопствене акције  

11. Губитак текуће године и непокривени губитак ранијих 
година 

 

IV ГАРАНТНИ КАПИТАЛ (I+II-III)  

V ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ДРУГИ ДЕО (12+13+14)  

12. Удели, односно акције других друштава за осигурање 
са седиштем у Републици Србији 

 

13. Нето износ улагања у инструменте субординираног 
дуга и друге дужничке инструменте правних лица у 
којима друштво има контролно учешће 

 

14. Неликвидна средства  

VI ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ 
(I+II-III-V) 

 

15. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 1) Закона  

16. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 2) Закона  

17. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 3) Закона  

VII ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ, 
РАСПОЛОЖИВА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ (VI-15-
16-17) 

 

VIII  ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА 
ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА (члан 125. Закона ‒ Образац 
ЗМС-ЖО) 

 

IX РАЗЛИКА РАСПОЛОЖИВЕ И ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ 
СОЛВЕНТНОСТИ ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА (члан 
127. став 1. Закона)  
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VII-VIII ≥ 0 

X ОДНОС ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА 
ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА И ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА 
(члан 128. став 1. Закона) VIII/IV ≤ 3 

 

XI ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (у складу с 
важећом дозволом за рад) 

 

XII РАЗЛИКА ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА И ИЗНОСА 
ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (члан 128. став 
2. Закона) IV-XI ≥ 0 
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Прилог 2 
 
 

 Датум:  Образац АК-НО/РЕ 
 Акционарско друштво за осигурање: 

 
АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА ЗА НЕЖИВОТНА 

ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ 
  

 

Број ОПИС 
Износ у хиљадама 

динара (осим под X) 

I ПРИМАРНИ КАПИТАЛ (1+2+3+4+5)  

1. Уплаћени основни капитал по основу обичних акција  

2. Резерве утврђене статутом и другим актима 
друштва, осим резерви повезаних с 
преференцијалним акцијама 

 

3. Ревалоризационе резерве с нереализованим 
резултатима 

 

4. Нераспоређени добитак ранијих година  

5. Нераспоређени добитак текуће године, до 50%  

II ДОПУНСКИ КАПИТАЛ (6+7+8)  

6. Уплаћени основни капитал по основу 
преференцијалних акција 

 

7. Резерве повезане с преференцијалним акцијама  

8. Дугорочне обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 

 

III ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ПРВИ ДЕО (9+10+11+12)  

9. Нематеријална имовина (улагања)  

10. Откупљене сопствене акције  

11. Губитак текуће године и непокривени губитак 
ранијих година 

 

12. Разлика недисконтованих и дисконтованих 
резервисаних штета 

 

IV ГАРАНТНИ КАПИТАЛ (I+II-III)  

V ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ДРУГИ ДЕО (13+14+15)  

13. Удели, односно акције других друштава за 
осигурање са седиштем у Републици Србији 

 

14. Нето износ улагања у инструменте субординираног 
дуга и друге дужничке инструменте правних лица у 
којима друштво има контролно учешће 

 

15. Неликвидна средства  

VI ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ 
(I+II-III-V) 

 

16. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 1) 
Закона 

 

17. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 2) 
Закона 

 

18. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 3) 
Закона 
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VII ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ, 
РАСПОЛОЖИВА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ (VI-
16-17-18) 

 

VIII ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА 
НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 
126. Закона ‒ Образац ЗМС-НО/РЕ) 

 

IX РАЗЛИКА РАСПОЛОЖИВЕ И ЗАХТЕВАНЕ 
МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. став 9. и 
члан 127. став 2. Закона) VII-VIII ≥ 0 

 

X ОДНОС ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ 
ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ И 
ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА (члан 128. став 1. Закона)  
VIII/IV ≤ 3 

 

XI ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (у складу 
с важећом дозволом за рад) 

 

XII РАЗЛИКА ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА И ИЗНОСА 
ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (члан 128. 
став 2. Закона) IV-XI ≥ 0 

 

 



„Службени гласник РС“, бр. 51/2015 

 

Прилог 3 

 Образац ЗМС-ЖО 

 ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 

 
 Акционарско друштво за осигурање: 

    
Датум: 

   

ВРСТА ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА 
а б в г д ђ 

I II III V VII 

1 Проценат из члана 125. Закона 4% 4% 4% 4% 1% 4% 

2 
Математичка резерва у складу с чланом 125. став 3. тачка 1) 
Закона 

            

3 
Математичка резерва у складу с чланом 125. став 3. тачка 2) 
подтачка (1) Закона 

            

4 
Коефицијент у складу с чланом 125. став 3. тачка 2) Закона 
(max([3]/[2],85%)) 

            

5 Први резултат ([1]*[2]*[4])             

6 Ризични 
капитал у 
складу с 
чланом 125. 
ст. 4. и 5. 
Закона 

Осигурање за случај смрти с трајањем ≤ 3 
године             

7 
Осигурање за случај смрти с трајањем > 3 и < 
5 година             

8 Сва друга животна осигурања             

9 Укупно ([6]*0,1%+[7]*0,15%+[8]*0,3%)             
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10 

Ризични капитал у складу с чланом 125. став 4. тачка 2) 
подтачка (1) Закона умањен за износ ризичног капитала 
покривеног реосигурањем (сви уговори, без обзира на 
трајање осигурања) 

            

11 
Коефицијент у складу с чланом 125. став 4. тачка 2) Закона 
(max([10]/([6]+[7]+[8]), 50%))             

12 Други резултат ([9]*[11])             

13 Збир првог и другог резултата ([5]+[12])             

14 
Захтевана маргина солвентности за Iа, IIб, IIIв, Vг, Vд и VIIђ 
(а13+б13+в13+г13+д13+ђ13) 

            

15 
Захтевана маргина солвентности за IV (Образац ЗМС-НО/РЕ 
а14)             

16 Вредност капитализоване имовине              

17 Захтевана маргина солвентности за VI (а16*1%)             

18 
Ризични капитал у складу с чланом 125. став 6. тачка 4) 
Закона за VIII 

            

19 
Коефицијент у складу с чланом 125. став 4. тачка 2) Закона за 
VIII 

            

20 Захтевана маргина солвентности за VIII (а18*а19*0,3%) 
            

21 Нето административни трошкови периода за IX             

22 Захтевана маргина солвентности за IX (а21*25%)             

23 
Захтевана маргина солвентности за животна осигурања 
(а14+а15+а17+а20+а22) 
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Начин попуњавања Обрасца ЗМС-ЖО: 

 
Износи се исказују у хиљадама динара, осим у редовима 4 и 11, у које се уноси проценат. 
 

Животна осигурања за која се обрачунава захтевана маргина солвентности јесу: 

– Ia – осигурање живота; 

– IIб – осигурање за случај венчања и рођења; 

– IIIв – рентно осигурање; 

– IV – допунско осигурање уз осигурање живота; 

– Vг – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих 
друштво сноси инвестициони ризик;  
– Vд – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих 
друштво не сноси инвестициони ризик, али су трошкови управљања одређени и непроменљиви за период дужи од пет 
година; 

– VI – тонтине; 

– VIIђ – осигурање с капитализацијом исплате; 

– VIII – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих 
друштво сноси ризик смрти осигураника; 

– IX – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих 
друштво не сноси инвестициони ризик и трошкови управљања нису одређени и непроменљиви за период дужи од пет 
година. 

Укупна математичка резерва код друштва за осигурање представља износ математичке резерве сопственог портфеља 
увећан за износ математичке резерве по основу примљених саосигурања. 

Математичка резерва умањена за део који покрива реосигурање код друштва за осигурање представља износ 
математичке резерве сопственог портфеља увећан за износ математичке резерве по основу примљених саосигурања и 
умањен за збир износа математичке резерве пренете у саосигурање и реосигурање. 
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Прилог 4 

 
Образац ЗМС-НО/РЕ 

 
ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА, 
РЕОСИГУРАЊЕ И ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ УЗ ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА 

  
Акционарско друштво за осигурање: Датум: 

  

  а 

НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ОСИМ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ОСИГУРАЊА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА 

1 
Захтевана маргина солвентности на основу премија – члан 126. 
став 2. Закона (Образац ЗМС-П а15) 

  

2 
Захтевана маргина солвентности на основу штета – 
члан 126. став 3. Закона (Образац ЗМС-Ш а12) 

  

3 Захтевана маргина солвентности (max(а1,а2))   

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. 
СТАВ 6. ЗАКОНА 

4 
Захтевана маргина солвентности на основу премија – 
члан 126. став 2. Закона (Образац ЗМС-П а30) 

  

5 
Захтевана маргина солвентности на основу штета – 
члан 126. став 3. Закона (Образац ЗМС-Ш а20) 

  

6 
Захтевана маргина солвентности – члан 126. став 6. Закона 
(max(a4,a5)) 

  

НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ 

7 
Захтевана маргина солвентности у складу с чланом 126. Закона 
(a3+a6) 

  

8 Захтевана маргина солвентности истог периода претходне године   

Ако је a7<a8, попунити редове од a9 до а13 

9 
Резервисане штете на крају периода умањене за износ који 
покрива реосигурање 

  

10 
Резервисане штете на крају истог периода претходне године 
умањене за износ који покрива реосигурање 

  

11 Коефицијент из члана 126. став 8. Закона (а9/а10)   

12 Коефицијент из члана 126. став 8. Закона (min(a11,1))   
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13 
Захтевана маргина солвентности из члана 126. став 8. Закона 
(а8*а12) 

  

14 
Захтевана маргина солвентности периода (а7 ако је а7≥а8, у 
супротном а13) 

  

  

 
Начин попуњавања Обрасца ЗМС-НО/РЕ: 

 
Износи се исказују у хиљадама динара, осим у пољима а11 и а12, у која се уноси 
проценат. 

Захтевана маргина солвентности за друштва за реосигурање обрачунава се у 
складу с чланом 126. Закона, с тим да се у део обрасца који се односи на 
неживотно осигурање, осим добровољног здравственог осигурања у складу с 
чланом 126. став 6. Закона, уносе подаци за све врсте осигурања, док се део 
обрасца који се односи на добровољно здравствено осигурање у складу с чланом 
126. став 6. Закона – не попуњава. 

Захтевана маргина солвентности за допунско осигурање уз осигурање живота 
обрачунава се у складу с чланом 126. Закона, попуњавањем искључиво дела 
обрасца који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног здравственог 
осигурања у складу с чланом 126. став 6. Закона, подацима који се односе на 
допунско осигурање уз осигурање живота, док се део обрасца који се односи на 
добровољно здравствено осигурање у складу с чланом 126. став 6. Закона – не 
попуњава. 
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Прилог 5 

 
Образац ЗМС-П 

 
ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ НА ОСНОВУ ПРЕМИЈА 

 
Акционарско друштво за осигурање: 

 
Датум: 

   

 
  а б в г д 

НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ОСИМ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. 
ЗАКОНА 

Период t t-1 t-2 t-3 укупно 

1 Износ укупне премије без умањења за износ дат у реосигурање           

2 
Укупне резерве за преносне премије без умањења за износ дат у 
реосигурање на крају периода 

          

3 
Износ остварене премије без умањења за износ дат у реосигурање 
(а1+б2-а2) 

          

4 Премија без умањења за износ дат у реосигурање (max(а1,а3))           

5 Премија из а4 до износа 50 мил. евра*18%            

6 Премија из а4 изнад износа 50 мил. евра*16%            

7 Збир премија а5+а6           

8 Решене штете умањене за износ који покрива реосигурање           

9 Резервисане штете умањене за износ који покрива реосигурање           

10 
Укупни расходи за штете умањени за износ који покрива реосигурање 
(д8+a9-г9) 
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11 Решене штете без умањења за износ дат у реосигурање           

12 Резервисане штете без умањења за износ дат у реосигурање           

13 
Укупни расходи за штете без умањења за износ дат у реосигурање 
(д11+a12-г12)  

          

14 Коефицијент из члана 126. став 2. тачка 2) Закона (max((а10/а13),50%))           

15 Резултат из члана 126. став 2. Закона (а7*а14)            

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА 

Период t t-1 t-2 t-3 укупно 

16 Износ укупне премије без умањења за износ дат у реосигурање           

17 
Укупне резерве за преносне премије без умањења за износ дат у 
реосигурање на крају периода 

          

18 
Износ остварене премије без умањења за износ дат у реосигурање 
(а16+б17-а17) 

          

19 Премија без умањења за износ дат у реосигурање (max(a16,a18))           

20 Премија из a19 до износа 50 мил. евра*18%*(1/3)           

21 Премија из a19 изнад износа 50 мил. евра*16%*(1/3)           

22 Збир премија a20+a21           

23 Решене штете умањене за износ који покрива реосигурање           

24 Резервисане штете умањене за износ који покрива реосигурање           

25 
Укупни расходи за штете умањени за износ који покрива реосигурање 
(д23+a24-г24)  

          

26 Решене штете без умањења за износ дат у реосигурање           

27 Резервисане штете без умањења за износ дат у реосигурање           



 

 

17 

 

28 
Укупни расходи за штете без умањења за износ дат у реосигурање 
(д26+a27-г27) 

          

29 Коефицијент из члана 126. став 2. тачка 2) Закона (max((a25/a28),50%))           

30 Резултат из члана 126. става 2. Закона (a22*a29)            

  

 
 
Начин попуњавања Обрасца ЗМС-П: 

 
Износи се исказују у хиљадама динара, осим у пољима а14 и а29, у која се уноси проценат. 

 
Укупна премија осигурања/реосигурања представља износ премије без пореза утврђен уговором о осигурању/реосигурању 
(полисирана премија). 

Остварена премија код друштва за осигурање представља износ укупне премије периода увећан за износ укупне резерве 
за преносне премије на почетку периода и умањен за износ укупне резерве за преносне премије на крају периода, а код 
друштва за реосигурање – износ укупне премије периода по активном послу реосигурања увећан за износ укупне резерве 
за преносне премије по активном послу реосигурања на почетку периода и умањен за износ укупне резерве за преносне 
премије по активном послу реосигурања на крају периода. 

Отписана премија јeсте премија осигурања која је искњижена из пословних књига друштва због престанка осигурања. 

 
Износ у еврима из члана 126. става 2. Закона утврђује се у динарској противвредности према званичном средњем курсу  на 
дан обрачуна. 
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Укупни расходи за штете односе се на износ укупно решених штета (коначно или делимично) за последња три периода 
увећан за износ трошкова у вези с решавањем и исплатом штете и за износ укупно резервисаних штета на крају периода, а 
умањен за износ укупно резервисаних штета на крају периода t-3. 

Захтевана маргина солвентности за друштва за реосигурање обрачунава се у складу с чланом 126. Закона, с тим да се у 
део обрасца који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног здравственог осигурања у складу с чланом 126. 
став 6. Закона, уносе подаци за све врсте осигурања, док се део обрасца који се односи на добровољно здравствено 
осигурање у складу с чланом 126. став 6. Закона – не попуњава. 

Захтевана маргина солвентности за допунско осигурање уз осигурање живота обрачунава се у складу с чланом 126. 
Закона, попуњавањем искључиво дела обрасца који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног здравственог 
осигурања у складу с чланом 126. став 6. Закона, подацима који се односе на допунско осигурање уз осигурање живота, док 
се део обрасца који се односи на добровољно здравствено осигурање у складу с чланом 126. став 6. Закона – не попуњава. 
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Прилог 6 

 
Образац ЗМС-Ш 

 
ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ НА ОСНОВУ ШТЕТА 

 
Акционарско друштво за осигурање: 

   
Датум: 

    

 
  a б в г д ђ  е ж з 

БРОЈ ГОДИНА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТ. 3, 4. И 5. ЗАКОНА 

1 
Укупна премија неживотних 
осигурања  без умањења за износ 
дат у реосигурање 

                  

2 

Укупна премија осигурања кредита, 
ризика олује, града или мраза без 
умањења за износ дат у 
реосигурање 

                  

3 Учешће а2 у а1 у процентима                   

4 
3 ако је а3≤50% или 7 ако је 
а3>50% 

                  

НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ОСИМ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. 
СТАВ 6. ЗАКОНА 

Период t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 укупно 
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5 
Укупно решене штете без 
умањења за износ дат у 
реосигурање 

                  

6 
Укупно резервисане штете без 
умањења за износ дат у 
реосигурање  

                  

7 

Просечан годишњи износ расхода 
за штете без умањења за износ 
дат у реосигурање ((з5+а6-г6)/а4 
или (з5+а6-ж6)/а4) 

                  

8 

Просечан годишњи износ расхода 
за штете без умањења за износ 
дат у реосигурање из а7 до износа 
35 мил. евра*26% 

                  

9 

Просечан годишњи износ расхода 
за штете без умањења за износ 
дат у реосигурање из а7 изнад 
износа 35 мил. евра*23% 

                  

10 Укупно а8+а9                   

11 
Коефицијент из члана 126. став 3. 
тачка 2) Закона (Образац ЗМС-П 
а14) 

                  

12 
Резултат из члана 126. став 3. 
Закона (а10*а11) 
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ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА 

Период t t-1 t-2 t-3 укупно         

13 
Укупно решене штете без 
умањења за износ дат у 
реосигурање 

                  

14 
Укупно резервисане штете без 
умањења за износ дат у 
реосигурање  

                  

15 

Просечан годишњи износ расхода 
за штете без умањења за износ 
дат у реосигурање ((д13+а14-
г14)*(1/3)) 

                  

16 

Просечан годишњи износ расхода 
за штете без умањења за износ 
дат у реосигурање из а15 до 
износа 35 мил. евра*26%*(1/3) 

                  

17 

Просечан годишњи износ расхода 
за штете без умањења за износ 
дат у реосигурање из а15 изнад 
износа 35 мил. евра*23%*(1/3) 

                  

18 Укупно a16+a17                   
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19 
Коефицијент из члана 126. став 3. 
тачка 2) Закона (Образац ЗМС-П 
a29) 

                  

20 
Резултат из члана 126. став 3. 
Закона (a18*a19) 

                  

 
 
 
Начин попуњавања Обрасца ЗМС-Ш: 

 
Износи се исказују у хиљадама динара, осим износа у пољима а3, а11 и а19, у која се уноси проценат, као и износа у 
пољу а4, у које се уноси целобројна вредност. 

Укупна премија осигурања/реосигурања односи се на износ премије без пореза утврђен уговором о 
осигурању/реосигурању (полисирана премија). 

Износ у еврима из члана 126. став 3. Закона утврђује се у динарској противвредности према званичном средњем курсу 
динара на дан обрачуна. 

Просечан годишњи износ расхода за штете односи се на износ укупно решених штета (коначно или делимично) за 
последња три (односно последњих седам) периода увећан за износ трошкова у вези с решавањем и исплатом штете и 
за износ укупно резервисаних штета на крају периода, а умањен за износ укупно резервисаних штета на крају периода t-
3 (односно t-7).  

При утврђивању просечног годишњег износа укупних расхода за штете у смислу члана 126. став 4. Закона, попуњавају се 
поља а5, б5, в5, з5, а6 и г6, а у смислу члана 126. став 5. Закона – попуњавају се поља а5, б5, в5, г5, д5, ђ5, е5, з5, а6 и 
ж6. 

Захтевана маргина солвентности за друштва за реосигурање обрачунава се у складу с чланом 126. Закона, с тим да се у 
део обрасца који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног здравственог осигурања у складу с чланом 126. 
став 6. Закона, уносе подаци за све врсте осигурања, док се део обрасца који се односи на добровољно здравствено 
осигурање у складу с чланом 126. став 6. Закона – не попуњава. 
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Захтевана маргина солвентности за допунско осигурање уз осигурање живота обрачунава се у складу с чланом 126. 
Закона, попуњавањем искључиво дела обрасца који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног 
здравственог осигурања у складу с чланом 126. став 6. Закона, подацима који се односе на допунско осигурање уз 
осигурање живота, док се део обрасца који се односи на добровољно здравствено осигурање у складу с чланом 126. 
став 6. Закона – не попуњава. 

 


