
„Службени гласник РС“, бр. 94/2022 

 

 На основу члана 147. став 3, члана 150. став 3. и члана 151. став 4. 
Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) 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 

 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА У ДРУШТВУ ЗА 

ОСИГУРАЊЕ/РЕОСИГУРАЊЕ 
 
 

 1. У Одлуци о систему управљања у друштву за 
осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 51/2015, 29/2018 и 
84/2020), после тачке 15в. додају се тач. 15г. и 15д. и наслов изнад тих 
тачака, који гласe: 
 

„Услови осигурања и тарифа премија обавезног осигурања 
 
  15г. Друштво је дужно да унутрашњим актима посебно уреди 
процес промене општих и посебних услова осигурања и тарифе премија 
обавезног осигурања (у даљем тексту: услови и тарифа), а нарочито 
следеће: 
 

    – процес доношења одлуке о промени услова и тарифе, 
као и уређивање свих чинилаца које друштво узима у обзир пре 
доношења те одлуке; 
    – начин (методологију) на који се спроводи анализа 
оправданости планиране промене услова и тарифе; 
    – начин на који се проверава усклађеност планиране 
промене услова и тарифе с релевантним прописима, унутрашњим 
актима друштва, правилима о управљању ризиком, правилима струке 
осигурања и актуарске струке, добрим пословним обичајима и 
пословном етиком. 
 
    Под променом услова и тарифе, у смислу ове одлуке, 
сматрају се доношење нових услова и/или тарифе друштва којим раније 
важећи услови и/или тарифа престају да важе или измена/допуна 
важећих услова и/или тарифе тог друштва. 
 
    Друштво је дужно да пре промене услова и тарифе, у 
складу са актима из става 1. ове тачке, предузме следеће активности и 
радње: 
 

    – да сачини детаљну анализу планиране промене услова 
и тарифе, која нарочито садржи: упоредни преглед услова и тарифе пре 
и после те промене, процену оправданости планиране промене услова и 
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тарифе с јасним и детаљним разлозима за промену појединачних 
одредаба и износа, коришћене механизме формирања промењених 
износа у тарифи, исказану детаљну структуру трошкова из осигурања и 
урачунате промене тих трошкова због којих друштво планира промену 
тарифе имајући у виду да премија осигурања треба да буде сразмерна 
преузетом ризику, као и процену утицаја промене тарифе на пословање 
друштва и начин обавештења осигураника о намераваној промени 
услова и тарифе;  
    – да сачини сопствену анализу образложеног мишљења 
овлашћеног актуара о довољности премије осигурања за трајно 
измирење свих обавеза из уговора о обавезном осигурању и других 
релевантних елемената тог мишљења пре планиранe промене тарифе, 
као и да с тим у вези анализира оправданост планиране промене 
тарифе;  
    – да прибави образложено мишљење организационе 
јединице у чијем је делокругу контрола усклађености пословања 
друштва о усклађености промене услова и тарифе с релевантним 
прописима и унутрашњим актима друштва. 
  

   При доношењу одлуке о промени услова и тарифе, друштво 
узима у обзир резултате анализе, односно мишљења из става 3. ове 
тачке. 
 

   Друштво је дужно да Народној банци Србије достави 
унутрашња акта из става 1. ове тачке, укључујући и измене и допуне тих 
аката, најкасније 60 дана пре њиховог ступања на снагу.  
 

  15д. Друштво је дужно да обавести Народну банку Србије о 
планираној промени тарифе премија и премијског система са техничким 
основама премије обавезног осигурања власника моторних возила од 
одговорности за штету причињену трећим лицима (у даљем тексту: 
тарифа премија), најкасније 60 дана пре планиране промене тарифе 
премија, и да јој уз то обавештење достави планирани нацрт тарифе 
премија, као и анализе, податке и мишљења из тачке 15г. став 3. алинеје 
од прве до треће ове одлуке.  
 

    Поред документације из става 1. ове тачке, друштво је 
дужно да достави и друге акте, односно документа којим је утврдило 
оправданост промене тарифе премија, посебно узимајући у обзир 
следеће: 
 

    – сразмеру узајамних давања у закљученим уговорима о 
обавезном осигурању из става 1. ове тачке (нпр. имајући у виду податке 
из претходних периода о односу премије и штета, односу пословно-
функционалних прихода и расхода и др.); 
    ‒ утицај на заштиту права и интереса осигураника и 
других корисника обавезног осигурања из става 1. ове тачке; 
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    – солвентност и финансијски положај друштва; 
    – правила о управљању ризиком, правила струке 
осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне 
етике;  
    ‒ друге релеватне податке и информације. 
 

   Ако је по обавештењу из става 1. ове тачке затражила допуну 
документације из ст. 1. и 2. ове тачке, Народна банка Србије може 
одредити одговарајући рок пре чијег истека друштво не може доставити 
допуну те документације. 
 

   Рок из става 3. ове тачке не може бити дужи од шест месеци. 
 

   Рок из става 1. ове тачке почиње да тече од дана достављања 
уредне документације из ст. 1. и 2. ове тачке.  
 

   Сматра се да члан извршног одбора друштва нема добру 
пословну репутацију у смислу закона којим се уређује осигурање у 
случају да је гласао за промену тарифе премије супротно одредбама ове 
одлуке.“. 
 
 2. У тачки 31, после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
 
  „Сматра се да друштво није обезбедило адекватну актуарску 
функцију у друштву ако овлашћени актуар поступа супротно прописима, 
правилима струке осигурања и актуарске струке, добрим пословним 
обичајима и пословном етиком.“. 
 

 3. Народна банка Србије може тражити од друштва да јој достави 
образложено мишљење овлашћеног актуара о томе да ли су тарифе 
премија од аутоодговорности, које су друштва за осигурање усвојила до 
дана ступања на снагу ове одлуке, обезбеђивале трајно испуњење 
обавеза друштва из уговора о осигурању пре њиховог усвајања, као и 
друге релевантне податке у вези с том тарифом. 
 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

ИО НБС бр.79 Председавајућа 
25. август 2022. 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. 

 


