
 ду с тач ком 10. ове од лу ке. 
13. Дру штво је ду жно да по дат ке из тач. 9. и 10. ове од лу ке 

при ка за не на обра сци ма АК-ЖО, АК-НО/РЕ, ЗМС-ЖО, ЗМС-НО/
РЕ, ЗМС-П и  ЗМС-Ш На род ној бан ци Ср би је до ста вља на на чин 
и у ро ко ви ма утвр ђе ним про пи сом ко јим се уре ђу је оба ве за ре дов-
ног из ве шта ва ња дру штва.

Пре ла зне и за вр шне од ред бе

14. Дру штво је ду жно да аде кват ност ка пи та ла пр ви пут об-
ра чу на у скла ду са од ред ба ма ове од лу ке на дан 31. де цем бра 2015. 
го ди не, као и да на да не 30. ју на и 30. сеп тем бра 2015. го ди 

ну утвр ђи ва ња ви си не мар ги не сол вент но сти („Слу жбе ни гла 

 лу ка об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је” и сту па на сна гу 27. ју на 2015. го ди не.

ИО НБС број 46
У Бе о гра ду, 11. ју на 2015. го ди не

Пред се да ва ју ћа
Из вр шног од бо ра На  не бан ке Ср би је

гу вер нер
На род не бан ке Ср би је,

др Јор го ван ка Та ба  вић, с.р.

Прилог 1
Образац АК-ЖО

Датум:
Акционарско друштво за осигурање:

АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

Број ОПИС Износ у хиљадама динара (осим под X)
I ПРИМАРНИ КАПИТАЛ (1+2+3+4+5)
1. Уплаћени основни капитал по основу обичних акција
2. Резерве утврђене статутом и другим актима друштва, осим резерви повезаних с преференцијалним акцијама
3. Ревалоризационе резерве с нереализованим резултатима
4. Нераспоређени добитак ранијих година
5. Нераспоређени добитак текуће године, до 50%
II ДОПУНСКИ КАПИТАЛ (6+7+8)
6. Уплаћени основни капитал по основу преференцијалних акција
7. Резерве повезане с преференцијалним акцијама
8. Дугорочне обавезе које се могу конвертовати у капитал
III ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ПРВИ ДЕО (9+10+11+12)
9. Нематеријална имовина (улагања)
10. Откупљене сопствене акције
11. Губитак текуће године и непокривени губитак ранијих година
IV ГАРАНТНИ КАПИТАЛ (I+II-III)
V ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ДРУГИ ДЕО (12+13+14)
12. Удели, односно акције других друштава за осигурање са седиштем у Републици Србији
13. Нето износ улагања у инструменте субординираног дуга и друге дужничке инструменте правних лица у којима друштво 

има контролно учешће
14. Неликвидна средства
VI ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ (I+II-III-V)
15. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 1) Закона
16. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 2) Закона
17. Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 3) Закона
VII ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ, РАСПОЛОЖИВА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ (VI-15-16-17)
VIII ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА (члан 125. Закона  – Образац ЗМС-ЖО)
IX РАЗЛИКА РАСПОЛОЖИВЕ И ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА (члан 127. став 

1. Закона) VII-VIII ≥ 0
X ОДНОС ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА И ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА (члан 

128. став 1. Закона) VIII/IV ≤ 3
XI ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (у складу с важећом дозволом за рад)
XII РАЗЛИКА ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА И ИЗНОСА ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (члан 128. став 2. Закона) IV-

XI ≥ 0
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