
 каз из тач ке 15. ове од лу ке о од го вор но сти за ште те ко је мо гу на ста ти оба вља њем де лат но сти дру штва за по сре до ва ње у оси-
гу ра њу за на ред них го ди ну да на (ако та кав до каз ни је већ до ста вљен На род ној бан ци Ср би је у прет ход ном пе  о ду).

При лог 3

СА ДР ЖИ НА ГО ДИ ШЊЕГ ИЗ ВЕ ШТА ЈА ЗА ПРАВ НА ЛИ ЦА КО ЈА ПО СЛО ВЕ ЗА СТУ ПА ЊА У ОСИ ГУ РА ЊУ ОБА ВЉА ЈУ 
КАО ДО ПУН СКУ ДЕ ЛАТ НОСТ

Р едо вно и зв ешт ав ање о дн оси се на об ав езу д ост ављ ања сл ед еће д ок уме нт ац ије и п од ат ака о об ављ еним п осл ов има з аст уп ања у ос-
иг ур ању у т оку пре тхо дне г од ине (с н ап ом еном да их м ора по тп ис ати и ов ер ити о дг ово рно л ице и да м ор ају б ити д ост ављ ени на јк асн ије 
30. апр ила т ек уће г од ине): 

1) основ ни по да ци о прав ном ли цу из тач ке 29. ове од лу ке: пу но и скра ће но по слов но име, се ди ште, ма тич ни број, ПИБ, те ле фон/
факс, веб-сајт, зва нич на имејл адре са и др., са оба ве зном на зна ком свих про ме на на ста лих по сле до би ја ња прет ход не са гла сно сти На род-
не бан ке Ср би је за оба вља ње по сло ва за сту па ња у оси гу ра њу; 

2) по дат ке о од го вор ном ли цу за оба вља ње по сло ва за сту па ња у оси гу ра њу у прав ном ли цу из тач ке 29. ове од лу ке, као што су име 
и пре зи ме, струч не ква ли фи ка ци је, рад но ме сто  – функ ци ја, овла шће ње за оба вља ње по сло ва за сту па ња у оси гу ра њу, по слов на адре са и 
кон такт по да ци, као и да тум од ка да од го вор но ли це оба вља ову ак тив ност с пред ви ђе ним пе ри о дом ње ног оба вља ња;

3) про ме не оста лих по да та ка о прав ном ли цу из тач ке 29. ове од лу ке (ако их је би ло) у од но су на по дат ке на осно ву ко јих је из да та 
прет ход на са гла сност На род не бан ке Ср би је у скла ду са За ко ном, од но сно у од но су на по дат ке ко ји ма рас по ла же На род на бан ка Ср би је 
(ин тер ни ак ти ко ји се од но се на по сло ве за сту па ња у оси гу ра њу, на чин ра да у од но су на онај ко ји је пред ста вљен На род ној бан ци Ср би је 
при под но ше њу зах те ва за из да ва ње прет ход не са гла сно сти и др.);

4) по да ци о укуп ном бро ју за по сле них и дру гих ан га жо ва них ли ца по ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма у прав ном ли цу из тач ке 29. ове 
од лу ке ко ји су се ба ви ли по сло ви ма за сту па ња у оси гу ра њу на дан 31. де цем бра го ди не за ко ју се вр ши из ве шта ва ње, с по да ци ма о овла-
шће њу за оба вља ње по сло ва за сту па ња за та ли ца; 

5) из ме не и до пу не по да та ка о дру штви ма за оси гу ра ње ко је прав но ли це из тач ке 29. ове од лу ке за сту па, укљу чу ју ћи и број и да тум 
но во за кљу че них уго во ра о за сту па њу у оси гу ра њу, од но сно из ме не/до пу не тих уго во ра  – ко ји ни су до ста вље ни На род ној бан ци Ср би је 
у прет ход ном пе ри о ду; 

6) по да ци о ста њу по ну да и по ли са оси гу ра ња, тј. обра за ца „стро ге еви ден ци је” ко ји се на ла зе код прав ног ли ца из тач ке 29. ове од-
лу ке пре ма ре дов ном го ди шњем по пи су са ста њем на дан 31. де цем бра го ди не за ко ју се вр ши из ве шта ва ње, по вр ста ма оси гу ра ња и по 
дру штви ма за оси гу ра ње, с пре гле дом бро ја пре у зе тих, утро ше них, стор ни ра них и раз ду же них обра за ца у то ку го ди не; 

7) пре глед свих услу га оси гу ра ња, ко је прав но ли це из тач ке 29. ове од лу ке ну ди ко ри сни ци ма услу ге оси гу ра ња у оба вља њу по сло-
ва за сту па ња у оси гу ра њу, а на осно ву уго во ра о за сту па њу у оси гу ра њу за кљу че них с дру штви ма за оси гу ра ње; 

8) пре глед укуп них при хо да ко је је прав но ли це из тач ке 29. ове од лу ке оства ри ло по осно ву оба вља ња по сло ва за сту па ња у оси гу-
ра њу у то ку го ди не за ко ју се вр ши из ве шта ва ње  – збир но и за сва ко дру штво за оси гу ра ње ко је то ли це за сту па по себ но, и то у сле де ћој 
фор ми:

(у 000 ди на ра)
На зив дру штва за оси гу ра ње:___________________________________________

Вр ста по сло ва оси гу ра ња Укуп но оства ре на пре ми ја оси гу ра ња  
по осно ву за сту па ња у оси гу ра њу

Об ра чу на та за ступ нич ка про ви зи ја  
на осно ви цу из ко ло не 02

01 02 03
1. ЖИ ВОТ НА ОСИ ГУ РА ЊА
2. НЕ ЖИ ВОТ НА ОСИ ГУ РА ЊА
2.1. Не жи вот на оси гу ра ња, осим оси гу ра ња из чла на 9. тач. од 10) до 15) За ко на
2.2. Не жи вот на оси гу ра ња из чла на 9. тач. од 10) до 15) За ко на
3. УКУП НО ОСИ ГУ РА ЊА (1 + 2) 

4033
На осно ву чла на 15. став 4. За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 139/14) и чла на 15. став 1. За ко на о На род ној бан ци 

Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05  – др. за кон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 и 40/15  – од лу ка УС),
Из вр шни од бор На род не бан ке Ср би је до но си

ОД  Л У  КУ

о на чи ну за шти те пра ва и ин те ре са ко ри сни ка услу га оси гу ра ња

Увод не од ред бе

1. Овом од лу ком бли же се уре ђу ју на чин за шти те пра ва и ин те ре са оси гу ра ни ка, уго ва ра ча оси гу ра ња, ко ри сни ка оси гу ра ња и тре-
ћих оште ће них ли ца (у да љем тек сту: ко ри сник услу ге оси гу ра ња), као и на чин по сре до ва ња у ре ша ва њу од штет них зах те ва, под но ше ња 
при го во ра ко ри сни ка услу ге оси гу ра ња и по сту па ња по том при го во ру.

2. Дру штво за оси гу ра ње, дру штво за по сре до ва ње у оси гу ра њу, дру штво за за сту па ње у оси гу ра њу, фи зич ко ли це  – пред у зет ник 
ко ји је за ступ ник у оси гу ра њу, као и бан ка, да ва лац фи нан сиј ског ли зин га и јав ни по штан ски опе ра тор ко ји оба вља ју по сло ве за сту па ња 
у оси гу ра њу на осно ву прет ход не са гла сно сти На род не бан ке Ср би је у скла ду са за ко ном  – ду жни су да обез бе де пра во на ин фор ми са-
ност и за шти ту пра ва и ин те ре са ко ри сни ка услу ге оси гу ра ња, у скла ду са За ко ном о оси гу ра њу (у да љем тек сту: За кон) и овом од лу ком.
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