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5. ДАНИ – 5. ТАЧАКА
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1. Стварање услова за несметани развој тржишта

осигурања и у доба кризе

2. Општи показатељи пословања сектора

осигурања у условима кризе

3. Неопходност фокуса на корисницима осигурања

и инвестирање у њих

4. Дигитализација услуга осигурања и могућности

уштеде времена које нуди

5. Управљање ризицима



БЛАГОВРЕМЕНЕ, СВЕОБУХВАТНЕ И ЦИЉАНЕ МЕРЕ 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ...
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Април Мај Јун Јул Август
Септемб

ар
Октобар

Новемба

р
Децембар X

Мере монетарне политике

Смањена за 

0,5 п.п., на 

1,75%

Смањена за 

0,25 п.п., на 

1,5%

Смањена 

за 0,25 

п.п., на 

1,25%

Смањена за 

0,25 п.п., на 

1,0%

Повећана 

просечна 

репо стопа

Смањење 

коридора к.с.

са ±1,25 п.п. 

на ±1,0 п.п. 

Смањење 

коридора к.с.

са ±1,0 п.п. 

на ±0,9 п.п. 

Смањење 

к.c. на дев. 

своп 

аукцијама

Аукција репо 

куповине 

државних 

ХоВ, рочност 

три месеца

Додатне мере Народне банке Србије

Корпоративне обвезнице укључене у ХоВ које се могу користити у монетарним операцијама НБС 

2020. 2021.

Март I-IX

Референтна каматна стопа 

Пружање подршке динарској ликвидности

Додатне своп аукције, 

рочност три месеца

Додатне своп аукције на редовној недељној основи 

(понедељком), рочност три месеца

Аукција репо куповине 

државних ХоВ, рочност 

Додатне репо куповине ХоВ на редовној недељној 

основи (четвртком), рочност три месеца

Трајна куповина 

државних ХоВ на 

Повољнији услови за кредите у оквиру гарантне шеме

Омогућено је банкама да до краја 2021. одобравају динарске кредите (до 90.000 динара) 

становништву, рочности до две године, само с потписаном изјавом о запослењу/пензији

Превeнтивна репо линија са ЕЦБ-ом

Успостављена превентивна репо линија са ЕЦБ-ом да би се, у случају потребе, домаћим банкама 

обезбедила додатна ликвидност у еврима

Стамбено кредитирање

Смањено обавезно учешће грађана у кредитима за куповину прве стамбене непокретности са 20% на 10%

Смањен минимални степен изграђености објекта чију је куповину могуће финансирати 

стамбеним кредитима банака 

Продужавање рока отплате стамбених кредита за најдуже пет година

Остали кредити

Продужење рока отплате за одобрене кредите становништву (осим стамбених) до осам година

Омогућено одобравање динарских кредита из гарантне шеме по нижим каматним стопама – умањење 

од најмање 50 б.п. НБС компензује кроз вишу стопу ремунерације на износ издвојене обавезне 

резерве

Мораторијум

Застој у отплати обавеза дужника
Застој у отплати 

обавеза дужника

Застој у отплати обавеза дужника који због пандемије 

не могу да измирују своје обавезе, уз продужење 

рока отплате тако да месечне обавезе дужника не 

буду веће од оних пре одобравања олакшица

https://www.nbs.rs/sr_RS/drugi-nivo-navigacije/pres/covid19/ https://nbs.rs/sr_RS/finansijsko_trziste/informacije-za-investitore-i-analiticare/



...И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ...
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Мере у 2020. % БДП-а Мере у 2021. % БДП-а

Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор 

током трајања ванредног стања те за још један додатни месец; уз каснију 

обавезу настале обавезе у ратама с почетком најраније од јануара 2021.

3.1

Одлагање плаћања аконтација пореза на добит у Т2 2020. 0.4

Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а. -

Укупно 3.5 Укупно 0.0

Директна подршка предузетницима који се паушално опорезују и 

плаћају порез на стварни приход, као и микро,малим и средњим 

предузећима у приватном сектору – уплата у висини три 

минималне зараде, уз додатна два месеца у висини од 60% 

2.4

Директна подршка приватном сектору - 3 месеца 

50% минималне зараде свим предузетницима, 

микро, малим, средњим и великим предузећима
1.2

Директна помоћ хотелима у градским срединама 0.01

Самостални уметници 0.01

Директна подршка туризму и угоститељству – 350€ по кревету, 

150€ по соби.
0.03

Директна подршка сектору превозника путника у 

друмском саобраћају (600 евра по аутобусу)
0.01

Директна подршка угоститељима, хотелима, туристичким и rent a 

car агенцијама (износ од 30.000 РСД)
0.05

Директна секторска подршка - угоститељство, 

туристичке агенције, хотели и rent a car агенције
0.10

Укупно 2.5 Укупно 1.3

Програм финансијске подршке Фонда за развој РС током кризе 

изазване пандемијом Covid-19
0.4

Успостављање нове гарантне шеме за подршку 

најугроженијим секторима/предузећима
1.0

Гарантна шема за подршку привреди током кризе изазване 

пандемијом Covid-19
4.4

Продужење гарантне шеме за подршку привреди 

током кризе изазване пандемијом Covid-19
1.0

Укупно
4.8

Укупно
2.0

Мораторијум на исплату дивиденди до краја године, осим за јавна 

предузећа и губитак прихода по основу дивиденди
0.3

Мере везане за зараде и приходе (10% повећање плата за 

здравствене раднике + Covid бонус, директна исплата RSD 

4.000+5.000 свим пензионерима, подршка пољопр. 

произвођачима.

0.5

Фискални подстицај – подстицај домаћој тражњи
1.3 Бонус за вакцинацију 0.1

Укупно 2.1 Укупно 1.4

Процена ефекта фискалних

мера

Укупно 8.5 Укупно 2.7

Пакет мера Укупно 12.9 Укупно 4.6

Директна подршка великим приватним компанијама – у износу од 

50% нето минималне зараде (током ванредног стања) за 

запослене којима је решењем утврђен престанак рада (чл. 116 и 

117 Закона о раду).

0.1

Фискални подстицај – подстицај домаћој тражњи 1.2

Мере пореске политике

Остале мере

Директна подршка 

приватном

сектору

Мере за очување 

ликвидности

приватног сектора



СРБИЈУ СМО КРОЗ КРИЗУ СПРОВЕЛИ 

ДАЛЕКО БОЉЕ ОД МНОГИХ ДРУГИХ ЗЕМАЉА
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Албанија
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Мађарска

Румунија

Србија*

Извор: НБС и ММФ WEO (октобар 2021).

* НБС пројекција за 2021.

Кумулативни раст економске активности по земљама 

региона у 2020. и 2021. (у %)

 Раст све време бољи од пројекција - преткризни ниво

економске активности достигнут je у Т1 2021;

 Пројекцију раста у средњем року смо у августу

ревидирали навише, вођено инвестиционим циклусом
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Промене у залихама БДП

* Процена НБC



НАЈВИШИ НИВО ФОРМАЛНЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ У ПРИВАТНОМ 

СЕКТОРУ И ЈОШ ПОВОЉНИЈИ УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА
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Индикатори тржишта рада према Анкети о радној снази*, 

(у %)
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Трговина Грађевинарство
Услуге смештаја и исхране Пољопривреда
Образовање Саобраћај и складиштење

Извор: РЗС.
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Извор: Републички завод за статистику.
* АРС подаци ревидирани према новој методологији из 2021.

Номиналне нето зараде по делатностима, 

(мг. стопе у %) 
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Каматне стопе на нове евроиндексиране кредите становништву

Каматне стопе на новоодобрене кредите, 

(на годишњем нивоу, у %)
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2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
3 месеца 6 месеци 53 недеље
2 године* 3 године 5 година
7 година 10 година 12 година

Извор: Министарство финансија.

* Искључене купонске ХоВ чија је каматна стопа везана за референтну каматну стопу НБС.

Каматне стопе на примарном тржишту државних динарских ХоВ

(на годишњем нивоу, у %)



ОЧУВАНА ЛИКВИДНОСТ И СОЛВЕНТНОСТ ДРУШТАВА 
ОСИГУРАЊА, И СТАБИЛАН РАЗВОЈ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА
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Показатељи пословања сектора осигурања, 

у милијардама динара

❖ За прва три квартала ове године остварен је

позитиван привремени нето резултат у

износу од 6,7 милијарди динара.

❖ Укупна премија је током три квартала ове године

повећана за 9,7% на 88,6 милијарди динара

мг, што је стопа која је виша од просечне стопе

раста за исти период у претходних десет година.

❖ У цифрама, aко посматрамо трећи квартал ове

године у односу исти период прошле године,

бележе се следеће промене показатеља:

- Билансна сума сектора осигурања повећана је

за 6,7% на 334,14 милијарди динара;

- Капитал је повећан за 4,9% на 68,4

милијарди динара;

- Техничке резерве повећане су за 6,3% на

221,6 милијарди динара;
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ПАНДЕМИЈА ЈЕ ПОЈАЧАЛА СВЕСТ О ЗНАЧАЈУ 
ОСИГУРАЊА
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 Код 17 врста осигурања бележи се раст

премије.

 Сегменти који у континуитету бележе раст:

❖ имовинска осигурања,

❖ осигурање живота и

❖ добровољно здравствено осигурање.

 Пандемија је појачала свест о:

❖ потреби за одговарајућим покрићем имовине,

произашлом из обављања рада од куће,

❖ значају улагања у финансијску сигурност и

❖ важности нашег здравља и здравља наше

породице.



ИНВЕСТИРАЊЕ У КОРИСНИКЕ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
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 Корисници услуге осигурања морају да имају

поверење у услугу осигурања, која између осталог

има и социјалну функцију.

 Закон садржи одредбе о томе које информације
најмање мора да обезбеди друштво за осигурање, с
тим што та информација треба да буде прилагођена
производима осигурања, тако да сложенији производи
треба да укључују и детаљније информације.

 Посебно је значајно благовремено поступање по
пријавама осигураног случаја и сачињавање
адекватно образложених одлука.



ДИГИТАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
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 Корисници финансијских услуга у Србији, међу

првима у Европи, могу да закључују и финансијске

уговоре на даљину, путем видео-идентификације.

 Потпуније уређена права која је донео Закон о

заштити корисника финансијских услуга код

уговарања на даљину, подстиче кориснике да се

лакше и радије одлучују на тај начин уговарања

услуга осигурања.

 Све већи број корисника заиста и користи бројне

предности примене савремених технологија –

једноставност и комформност онлајн претраге,

могућност самосталног поређења и избора производа

осигурања, уговарање тих производа на даљину.

 Народнa банкa Србије је омогућила и инстант
плаћања премије осигурања применом QR кода, што
су поједина друштва понудила својим клијентима, а ја
позивам све да ту услугу учине доступном.



УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
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 Народна банка Србије је донела препоруке
за безбедност информационих система, а на
свим финансијским институцијама је да
предузимају одговарајуће превентивне
контроле у спречавању настанка проблема
и инцидената.

 Спроводимо посебне провере довољности
обрачунатих резерви и пратимо развој
ситуације у продаји производа код којих
уговарач осигурања преузима инвестициони
ризик.

 Законодавном реформом у области
осигурања створени су предуслови за
несметани развој тржишта осигурања и у
доба кризе.
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Tempora mutantur, nos et 
mutantur in ilis

Времена се мењају, 
мењамо се и ми.  

Ипак, једно остаје увек 
исто. У центру, на крају и 
на почетку – јесте човек 

и његово добро у XXI 
веку. 

Желим вам успешнe
српске дане осигурања!


