
Прилог 6
Образац ЗМС-Ш

ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ НА ОСНОВУ ШТЕТА

Акционарско друштво за осигурање: Датум:

 a б в г д ђ е ж з
БРОЈ ГОДИНА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТ. 3, 4. И 5. ЗАКОНА
1. Укупна премија неживотних осигурања без умањења за износ дат у реосигурање          

2. Укупна премија осигурања кредита, ризика олује, града или мраза без умањења за 
износ дат у реосигурање

         

3. Учешће а2 у а1 у процентима          
4. 3 ако је а3≤50% или 7 ако је а3>50%          
НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ОСИМ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА
Период t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 укупно
5. Укупно решене штете без умањења за износ дат у реосигурање          
6. Укупно резервисане штете без умањења за износ дат у реосигурање          
7. Просечан годишњи износ расхода за штете без умањења за износ дат у реосигу-

рање ((з5+а6-г6)/а4 или (з5+а6-ж6)/а4)
         

8. Просечан годишњи износ расхода за штете без умањења за износ дат у реосигу-
рање из а7 до износа 35 мил. евра*26%

         

9. Просечан годишњи износ расхода за штете без умањења за износ дат у реосигу-
рање из а7 изнад износа 35 мил. евра*23%

         

10. Укупно а8+а9          
11. Коефицијент из члана 126. став 3. тачка 2) Закона (Образац ЗМС-П а14)          
12. Резултат из члана 126. став 3. Закона (а10*а11)          
ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА
Период t t-1 t-2 t-3 укупно     
13. Укупно решене штете без умањења за износ дат у реосигурање          
14. Укупно резервисане штете без умањења за износ дат у реосигурање          
15. Просечан годишњи износ расхода за штете без умањења за износ дат у реосигу-

рање ((д13+а14-г14)*(1/3))
         

16. Просечан годишњи износ расхода за штете без умањења за износ дат у реосигу-
рање из а15 до износа 35 мил. евра*26%*(1/3)

         

17. Просечан годишњи износ расхода за штете без умањења за износ дат у реосигу-
рање из а15 изнад износа 35 мил. евра*23%*(1/3)

         

18. Укупно a16+a17          
19. Коефицијент из члана 126. став 3. тачка 2) Закона (Образац ЗМС-П a29)          
20. Резултат из члана 126. став 3. Закона (a18*a19)          

Начин попуњавања Обрасца ЗМС-Ш:
Износи се исказују у хиљадама динара, осим износа у пољима а3, а11 и а19, у која се уноси проценат, као и износа у пољу а4, у које 

се уноси целобројна вредност.
Укупна премија осигурања/реосигурања односи се на износ премије без пореза утврђен уговором о осигурању/реосигурању (поли-

сирана премија).
Износ у еврима из члана 126. став 3. Закона утврђује се у динарској противвредности према званичном средњем курсу динара на 

дан обрачуна.
Просечан годишњи износ расхода за штете односи се на износ укупно решених штета (коначно или делимично) за последња три 

(односно последњих седам) периода увећан за износ трошкова у вези с решавањем и исплатом штете и за износ укупно резервисаних 
штета на крају периода, а умањен за износ укупно резервисаних штета на крају периода t-3 (односно t-7). 

При утврђивању просечног годишњег износа укупних расхода за штете у смислу члана 126. став 4. Закона, попуњавају се поља а5, 
б5, в5, з5, а6 и г6, а у смислу члана 126. став 5. Закона  – попуњавају се поља а5, б5, в5, г5, д5, ђ5, е5, з5, а6 и ж6.

Захтевана маргина солвентности за друштва за реосигурање обрачунава се у складу с чланом 126. Закона, с тим да се у део обрасца 
који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног здравственог осигурања у складу с чланом 126. став 6. Закона, уносе подаци 
за све врсте осигурања, док се део обрасца који се односи на добровољно здравствено осигурање у складу с чланом 126. став 6. Закона 
 – не попуњава.

Захтевана маргина солвентности за допунско осигурање уз осигурање живота обрачунава се у складу с чланом 126. Закона, по-
пуњавањем искључиво дела обрасца који се односи на неживотно осигурање, осим добровољног здравственог осигурања у складу с 
чланом 126. став 6. Закона, подацима који се односе на допунско осигурање уз осигурање живота, док се део обрасца који се односи на 
добровољно здравствено осигурање у складу с чланом 126. став 6. Закона  – не попуњава.
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