
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
Сектор за послове надзора над 
обављањем делатности осигурања                      17. април 2006. године 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

 
Овим обавештавамо и подсећамо физичка и правна лица, која се 

баве пословима непосредно повезаним с пословима осигурања, на обавезу 
извештавања Народне банке Србије о пословању у 2005. години. Обавеза 
извештавања заснива се на сходној примени члана 156. Закона о осигурању 
(�Службени гласник РС�, бр. 55/04, 70/04 и 61/05 � у даљем тексту: Закон). 

Обавеза извештавања односи се на друштва за посредовање у 
осигурању, друштва за заступање у осигурању и физичка лица � заступнике 
у осигурању (заступници-предузетници), као и агенције за пружање других 
услуга у осигурању и предузећа и друга правна лица која имају посебно 
организован део за обављање послова из члана 100. Закона. 

 
Извештавање обухвата обавезу достављања следеће документације 

и података о пословању у 2005. години: 
 

1) Основни подаци о правном лицу, односно заступнику-
предузетнику: потпун назив, седиште, матични број, ПИБ, 
телефон/факс, електронска пошта, 

2) Обавештење о променама података о правном лицу, односно 
заступнику-предузетнику, у односу на податке на бази којих је 
добијена дозвола за рад, односно на основу којих је извршено 
усаглашавање са Законом, 

3) Оверен препис или фотокопија биланса стања на дан 31. 
децембра 2005. године, 

4) Оверен препис или фотокопија биланса успеха за период од 1. 
јануара (или од одређеног дана за почетaк пословања) до 31. 
децембра 2005. године, 

5) Обавештење о променама у структури капитала, 
6) Списак запослених са основним подацима: име и презиме, 

квалификација, адреса становања и јединствени матични број 
грађана, 

7) Назив друштва и број уговора на основу кога обавља послове 
непосредно повезане са пословима осигурања за то друштво, 

8) Податке о броју преузетих образаца уговора о осигурању � полиса 
осигурања, броју утрошених полиса и о стању образаца 
тзв.�строге евиденције� на дан 31. децембра 2005. године,  

9) Податке о укупним приходима оствареним по основу обављања 
послова непосредно повезаних с пословима осигурања (послови 



из члана 2. став 5. Закона), и то по друштвима за осигурање за 
која су та лица обављала поменуте послове и по врстама послова 
осигурања с којима су обављени послови непосредно повезани. 

 
Податке из тачке 9) овог обавештења потребно је доставити за свако 

друштво за осигурање одвојено, у следећој форми: 
 

 
Укупно остварена премија осигурања, 
односно укупна вредност извршених 

осталих услуга 

Обрачуната провизија, односно вредност 
извршене услуге Врста осигурања 

Посредовање Заступање Остало1 Посредовање Заступање Остало 
01 02 03 04 05 06 07 

Животна осигурања, 
осим добровољног 
пензијског осигурања       
Добровољно пензијско 
осигурање       
1. ЖИВОТНА    
    ОСИГУРАЊА       
Осигурање од незгоде и 
добровољно  
здравствено осигурање       
Осигурање моторних 
возила-каско, шинских 
возила-каско и обавезно 
и остало осигурање од 
одговорности у 
саобраћају 

      

Остала осигурања 
имовине, остала         
осигурања од 
одговорности и друге 
врсте неживотних 
осигурања 

      

2.  НЕЖИВОТНА    
     ОСИГУРАЊА       
3. УКУПНО    
    ОСИГУРАЊА (1+2)       

 
 
Прописани крајњи рок за достављање наведене документације и 

података је 30. април 2006. године. 
 
Истовремено скрећемо пажњу оним физичким и правним лицима која 

послове непосредно повезане с пословима осигурања обављају без 
прописане дозволе за рад да на тај начин неовлашћено обављају 
делатност што је квалификовано као кривично дело и да се у таквим 
случајевим предузимају и да ће се и даље предузимати мере у складу са 
законом.  

 

                                                 
1 Остало обухвата послове утврђивањa и процене ризика и штета, посредовањa ради продаје и продају остатака 
осигураних оштећених ствари и послове пружања других интелектуалних и техничких услуга у вези са пословима 
осигурања 


