„Службени гласник РС“, бр. 88/2019

На основу члана 159. и члана 180. став 1. 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, 40/2015 –
одлука УС и 44/2018), Извршни одбор Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ
ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ/РЕОСИГУРАЊЕ
1. У Одлуци о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2015), у тачки 10. одредба под 7) тачка
на крају замењује се тачком са запетом и додаје се одредба под 8), која
гласи:
„8) Преглед великих штета неживотних осигурања – СТ-5.“.
2. У тачки 11. став 1. одредба под 6) тачка на крају замењује се
тачком са запетом и додаје се одредба под 7), која гласи:
„7) Преглед великих
осигурања – СТ-5Р.“.
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3. После тачке 12. додају се тач. 12а. и 12б, које гласе:
„12a. Друштво за осигурање дужно је да, према члану 179.
Закона, Народној банци Србије доставља статистичке податке у обрасцу
Преглед великих штета неживотних осигурања – условни подаци –
СТ-5У.
Друштво за осигурање дужно је да податке из става 1. ове
тачке доставља Народној банци Србије најкасније три дана пре
очекиване исплате штете која превазилази 120 милиона динара.
12б. Друштво за реосигурање дужно је да, према члану 179.
Закона, Народној банци Србије доставља статистичке податке у обрасцу
Преглед великих реосигураних штета неживотних осигурања –
условни подаци – СТ-5Р/У.
Друштво за реосигурање дужно је да податке из става 1.
ове тачке доставља Народној банци Србије најкасније два дана пре
очекиване наплате по основу учешћа ретроцесионара која превазилази
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500 милиона динара.
Садржина образаца из ове тачке и тачке 12а. ове одлуке
прописана је у Прилогу 3а ове одлуке.“.
4. У Прилогу 2 после обрасца СТ-4 додаје се образац СТ-5, који је
одштампан уз ову одлуку.
После обрасца СТ-3Р додаје се образац СТ-5Р, који је одштампан
уз ову одлуку.
5. После Прилога 3 додаје се Прилог 3а, који је одштампан уз ову
одлуку.
6. Прилог 5 који је одштампан уз Одлуку о извештавању друштва за
осигурање/реосигурање замењује се новим Прилогом 5, који је
одштампан уз ову одлуку.
7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 31.
децембра 2019. године.
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