ОСТАЛИ ПОДАЦИ ПО ЧЛ. 159, 177 И 178. ЗАКОНА О
ОСИГУРАЊУ У PDF ФОРМАТУ

1.1 Остали подаци по члану 177. Закона о осигурању
Друштво за осигурање/реосигурање (друштво) доставља у папирној форми све
извештаје, акта, обавештења и податке према члану 177. Закона о осигурању (Закон),
с тим што се документи из тач. 1-5. тог члана истовремено достављају и у
електронског форми, на одговарајућем носачу података (компакт диск и сл.).
Наведени подаци се Народној банци Србије - Сектору за надзор над обављањем
делатности осигурања достављају поштом.
Друштво доставља у PDF формату, на ftp сервер Народне банке Србије, следеће
податке:
Ознака
Назив PDF-а
PDF-а
FI
Mишљење овлашћеног актуара на финансијски извештај и годишњи извештај о
пословању
IS
Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва, с
мишљењем овлашћеног актуара
TO Техничке основе осигурања, с мишљењем овлашћеног актуара
MS Одлука о критеријумима за утврђивање, начину утврђивања и табели максималног
самопридржаја и укупном износу самопридржаја, с мишљењем овлашћеног актуара
SR Правилник о условима и начину саосигурања и реосигурања, с мишљењем
овлашћеног актуара
TR Правилник о формирању и начину обрачунавања техничких резерви утврђених
чланом 116. Закона о осигурању, с мишљењем овлашћеног актуара
IP
Инвестициона политика
PM Правилник о максималним стопама режијског додатка
PR Правилник о условима и начину остваривања регреса
PS Правилник о поступању са обрасцима евиденције полиса
SK Обавештење о одржавању скупштине ДО
NO Обавештење о одржавању седнице надзорног одбора ДО
ST Статут ДО
ZP Копија записника са седнице Скупштине ДО
Динамика достављања – у складу са одредбама става 3 члана 177. Закона, односно за SK,
NO и ZP у складу са одредбама става 4 члана 53. и става 3 члана 56. Закона. Друга
обавештења, извештаје и податке који су прописани законом друштво доставља, уколико то
није већ утврђено законом, у року утврђеном у захтеву Народне банке Србије.
Доставља се искључиво у прописаном формату назива. PDF формат подразумева
формат генерисан из xls или doc формата, а не скениран документ.
У случају измена/допуна у оквиру PDF-а друштво доставља како акт
с изменама/допунама, тако и пречишћен текст са истим називом, с тим што се
пречишћен текст шаље увек под редним бројем слања података 01, а измене/допуне под
редним бројем 02.
У случају да је друштво усвојило техничке основе посебно по појединачним
производима доставља их као обједињен документ (сви производи) са ознаком TО
У случају да је друштво усвојило појединачне правилнике према врстама
техничких резерви доставља их као обједињен документ са ознаком TR
Прво достављање на овај начин се примењује на акта усклађена са новим Законом.

1.2 Остали подаци по члану 159 и 178. Закона
Друштво доставља у PDF формату, на ftp сервер Народне банке Србије, следеће
податке:
Ознака PDF-а Назив PDF-а
Извештај о власничкој структури основног капитала с променама
PDF1
акционара
Мишљење овлашћеног актуара о саосигурању и реосигурању вишкова
PDF2
ризика изнад максималног самопридржаја
Мишљење овлашћеног актуара о висини остварених (меродавних)
PDF3
премија осигурања по врстама осигурања
PDF4
Мишљење овлашћеног актуара о техничким резервама
Тромесечни извештај који је сачинио интерни ревизор са одлуком
PDF5
надзорног одбора о усвајању тог извештаја
Динамика достављања – ТРОМЕСЕЧНА - до 20. априла за прво тромесечје, 20. јула
за друго тромесечје, 20. октобра за треће тромесечје текуће године, односно 05. марта
текуће за четврто тромесечје претходне године
Датум важења мора бити последњи дан у тромесечју године за коју се подаци односе
31.03. или 30.06. или 30.09. или 31.12.
Доставља се искључиво у прописаном формату назива. PDF формат подразумева
формат генерисан из xls или doc формата, а не скениран документ.
У случају измена/допуна у оквиру PDF-а друштво доставља нови фајл са истим
називом, али са новим редним бројем слања података 02,03.

Прописани формат назива за податке који се достављају у PDF формату
Oznaka_GGMMDD_RB_99999999.pdf
Oznaka – ознака pdf-a
GGMMDD – датум доношења/промене односног акта из тачке 1.1, тј. датум важења
односног акта из тачке 1.2 овог Прилога
RB – редни број слања података
99999999 – матични бој друштва
на пример:
PDF4_160331_01_08902345.pdf,
измењена и допуњена верзија
PDF4_160331_02_08902345.pdf,
Или
пречишћен текст
TO_161011_01_08902345.pdf,
измењена и допуњена верзија
TO_161011_02_08902345.pdf

1.3 Потврда пријема документа
У моменту када се документ које је друштво доставило на ФТП сервер преузме од стране
НБС, тј система електронске размене података, и документ заврши на месту које је
предефинисано, друштво добија потврду пријема документа који је ушао у систем НБС.
Потврда пријема је електронски документ у XML формату, дигитално потписан од стране
информационог система НБС, и садржи информације о преузетом документу и тачном
времену када је документ преузет. Такође садржи и поруку са потврдом пријема. Пример
једне такве потврде је дат испод:

Овај документ је уједно и потврда за друштво да је документ преузет као и доказ да је
друштво послало документ који је наведен унутар поруке за потврду пријема.

