
Прилог 2 
 
 

САДРЖИНА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ, 
ДРУШТВА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ И ЗАСТУПНИКА У ОСИГУРАЊУ 

 
 

Редовно извештавање односи се на обавезу достављања следеће документације и података о обављеним 
пословима посредовања, односно заступања у осигурању у току претходне године (с напоменом да их мора 
потписати и оверити одговорно лице и морају бити достављени најкасније 30. априла текуће године):  

1) основни подаци о друштву за посредовање/заступање у осигурању, односно заступнику у осигурању: пуно и 
скраћено пословно име, седиште и адреса седишта, издвојена места, матични број, ПИБ, телефон/факс, веб-сајт, 
званична имејл адреса и др.;  

2) обавештења о променама података у односу на податке на основу којих је добијена дозвола за рад 
Народне банке Србије;  

3) оверен препис или фотокопија биланса стања на дан 31. децембра претходне године;  
4) оверен препис или фотокопија биланса успеха за период од 1. јануара до 31. децембра претходне године;  
5) обавештење о променама у структури капитала/власништва;  
6) списак запослених са основним подацима: име и презиме, стручне квалификације, назив радног места, 

место рада, и др.;  
7) списак додатно ангажованих лица, са основом ангажовања;  
8) назив друштва за осигурање/реосигурање, број и датум уговора закљученог с тим друштвом на основу кога 

се обављају послови посредовања, односно заступања у осигурању;  
9) списак лица за које се обављају послови посредовања у осигурању а који нису друштво за 

осигурање/реосигурање;  
10) подаци о броју преузетих полиса осигурања, понуда и других образаца "строге евиденције" од друштва за 

осигурање, броју утрошених - реализованих, односно сторнираних образаца у току године, као и о стању 
образаца на дан 31. децембра (према редовном годишњем попису);  

11) подаци о укупним приходима оствареним по основу обављања послова посредовања, односно заступања 
у осигурању и то по друштвима за осигурање/реосигурање, као и збирно, у следећој форми:  
 

Назив друштва за осигурање/реосигурање:_________________________________________________  

Врста осигурања  

Укупно остварена премија осигурања, 
односно укупна вредност извршених 

осталих услуга  

Укупно остварена (фактурисана) 
провизија, односно  

вредност осталих извршених услуга 
посредовања, односно заступања и др.  

Посредовање  Заступање  Остало  Посредовање  Заступање  Остало  

01  02  03  04  05  06  07  

1. ЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА  

            

2. НЕЖИВОТНА 
ОСИГУРАЊА  

            

2.1. Неживотна осигурања, 
осим осигурања из члана 9. 
тач. од 10) до 15) Закона  

            

2.2. Неживотна осигурања 
из члана 9. тач. од 10) до 
15) Закона  

            

3. УКУПНО ОСИГУРАЊА 
(1+2)  

            

4. РЕОСИГУРАЊЕ              

 
12) преглед обављених послова из тачке 27. ове одлуке у претходној години, са структуром прихода 

остварених по том основу, по врстама посла и по лицима за која су послови обављени;  
13) списак лица с којима се сарађује у обављању послова посредовања/заступања у осигурању у складу с 

тачком 28. ове одлуке;  
14) доказ из тачке 15. ове одлуке о одговорности за штете које могу настати обављањем делатности друштва 

за посредовање у осигурању за наредних годину дана (ако такав доказ није већ достављен Народној банци 
Србије у претходном периоду).  
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