
17. Захтевана маргина солвентности за VI (а16*1%)       
18. Ризични капитал у складу с чланом 125. став 6. тачка 4) Закона за VIII       
19. Коефицијент у складу с чланом 125. став 4. тачка 2) Закона за VIII       
20. Захтевана маргина солвентности за VIII (а18*а19*0,3%)       
21. Нето административни трошкови периода за IX       
22. Захтевана маргина солвентности за IX (а21*25%)       
23. Захтевана маргина солвентности за животна осигурања (а14+а15+а17+а20+а22)       

Начин попуњавања Обрасца ЗМС-ЖО:
Износи се исказују у хиљадама динара, осим у редовима 4 и 11, у које се уноси проценат.
Животна осигурања за која се обрачунава захтевана маргина солвентности јесу:
 – Ia  – осигурање живота;
 – IIб  – осигурање за случај венчања и рођења;
 – IIIв  – рентно осигурање;
 – IV  – допунско осигурање уз осигурање живота;
 – Vг  – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих друштво сноси 

инвестициони ризик; 
 – Vд  – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих друштво не сно-

си инвестициони ризик, али су трошкови управљања одређени и непроменљиви за период дужи од пет година;
 – VI  – тонтине;
 – VIIђ  – осигурање с капитализацијом исплате;
 – VIII  – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих друштво сноси 

ризик смрти осигураника;
 – IX  – животна осигурања из члана 8. тач. од 1) до 3) Закона везана за јединице инвестиционих фондова код којих друштво не сноси 

инвестициони ризик и трошкови управљања нису одређени и непроменљиви за период дужи од пет година.
Укупна математичка резерва код друштва за осигурање представља износ математичке резерве сопственог портфеља увећан за из-

нос математичке резерве по основу примљених саосигурања.
Математичка резерва умањена за део који покрива реосигурање код друштва за осигурање представља износ математичке резерве 

сопственог портфеља увећан за износ математичке резерве по основу примљених саосигурања и умањен за збир износа математичке 
резерве пренете у саосигурање и реосигурање.

Прилог 4
Образац ЗМС-НО/РЕ

ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА, РЕОСИГУРАЊЕ И ДОПУНСКО ОСИГУРАЊЕ 
УЗ ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

Акционарско друштво за осигурање: Датум:

 а
НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ОСИМ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА
1. Захтевана маргина солвентности на основу премија  – члан 126. став 2. Закона (Образац ЗМС-П а15)  
2. Захтевана маргина солвентности на основу штета  – 

члан 126. став 3. Закона (Образац ЗМС-Ш а12)
 

3. Захтевана маргина солвентности (max(а1, а2))  
ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 126. СТАВ 6. ЗАКОНА
4. Захтевана маргина солвентности на основу премија  – 

члан 126. став 2. Закона (Образац ЗМС-П а30)
 

5. Захтевана маргина солвентности на основу штета  – 
члан 126. став 3. Закона (Образац ЗМС-Ш а20)

 

6. Захтевана маргина солвентности  – члан 126. став 6. Закона (max(a4, a5))  
НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
7. Захтевана маргина солвентности у складу с чланом 126. Закона (a3+a6)  
8. Захтевана маргина солвентности истог периода претходне године  

Ако је a7<a8, попунити редове од a9 до а13
9. Резервисане штете на крају периода умањене за износ који покрива реосигурање  

10. Резервисане штете на крају истог периода претходне године умањене за износ који покрива реосигурање  
11. Коефицијент из члана 126. став 8. Закона (а9/а10)  
12. Коефицијент из члана 126. став 8. Закона (min(a11,1))  
13. Захтевана маргина солвентности из члана 126. став 8. Закона (а8*а12)  
14. Захтевана маргина солвентности периода (а7 ако је а7≥а8, у супротном а13)  

Начин попуњавања Обрасца ЗМС-НО/РЕ:
Износи се исказују у хиљадама динара, осим у пољима а11 и а12, у која се уноси проценат.
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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