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МИШЉЕЊЕ  ОВЛАШЋЕНИХ  АКТУАРА   

О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА И ГОДИШЊЕМ  ПОСЛОВАЊУ 
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  ЗА ОСИГУРАЊЕ "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" У 2015. ГОДИНИ 

 

За потребе Акционарског друштва ГЛОБОС осигурање (у даљем тексту Друштво) на 
основу члана 163. и члана 177. Закона о осигурању (Службени гласник РС бр. 139/14) и 
Одлуке о садржини мишљења овлашћеног актуара (Службени гласник РС бр. 38/2015),  
дајемо ПОЗИТИВНО  МИШЉЕЊЕ на финансијске извештаје и годишњи извештај о 
пословању Друштва за 2015. годину. 
 

 
За позитивно мишљење  определили су нас следећи разлози: 
 

- Друштво примењује акта пословне политике наведена у тачки 18. став 2. Одлуке о 
садржају мишљења овлашћеног актуара; 
 

- Тарифе премија у примени су у време њиховог доношења биле утврђене су ускладу са 
актуарском струком и прописима. За врсте осигурања код којих су се измениле околности  
које утичу на испољавање осигураних ризика, сазрели су услови за корекцију тарифа 
премија. У том циљу, како је препоручено у овом мишљењу, Друштво ће извршити 
корекције како у висини премија, тако и у обухвату осигурања код врста осигурања код 
којих је у последње две године остварена недовољност премије, како би се тарифе 
премија усагласиле са спремношћу  Друштва за преузимање ризика; 
 

- Друштво уредно испуњава  обавезе по свим преузетим уговорима; 
 

- Друштво је адекватно обрачунало и резервисало средства за будуће обавезе по основу 
штета; 
 

- Техничке резерве су обрачунате применом адекватних метода, у складу са правилима 
актуарске струке и струке осигурања, актима Друштва, Законом о осигурању, као и 
прописима донетим на основу Закона; 
 

- Друштво је оправдано закључивало уговоре о саосигурању и реосигурању, пласирајући 
све вишкове ризика изнад самопридржаја и не угрожавајући средства осигурања за 
извршавање уговорених обавеза; 
 

- Друштво је закључивало уговоре о примљеним саосигурањима чиме је повећало 
дисперзију ризика у свом портфељу, као и премијски приход;  
 

- Друштво је у финансијском извештају реално приказало функционалне расходе и 
обезбедило квалитетна средства за редовно испуњавање уговорених обавеза према 
осигураницима. 
 

У Београду, 23.03.2016.  

Овлашћени актуари  

 

                                                                  мр. Снежана Момиров дипл.матем.  
                                                                                       

                                                                                     Овлашћење бр. 21/91 од 28.06. 1991.   
                                                                                         
                                                                                    Драган Филиповић   дипл.матем.            

                                                                               

                                                                                Овлашћење бр. 27/98 од 14.04. 1998.          
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МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ  АКТУАРА  
НА  ИЗВЕШТАЈ  O  СПРОВОЂЕЊУ  ПОЛИТИКЕ  

САОСИГУРАЊА  И РЕОСИГУРАЊА  У ОБРАЧУНСКОМ  ПЕРИОДУ 1.1.-31.12. 2015.  
 

За потребе Акционарског друштва ГЛОБОС осигурање (у даљем тексту Друштво) на 
основу члана 163. и члана 177. Закона о осигурању (Службени гласник РС бр. 
139/14) и Одлуке о садржини мишљења овлашћеног актуара (Службени гласник РС 
бр. 38/2015), дајем мишљење на извештај о спровођењу политике саосигурања и 
реосигурања  у обрачунском периоду  1.1.-31.12. 2015. 
 
 
 

Друштво је све вишкове ризика реосигурало у складу са  Одлуком о критерујумима, 
начину утврђивања и Табели  максималног самопридржаја. Пријаву вишкова ризика, 
као и пренос изнад самопридржаја, Друштво је извршило према важећим  
одредбама уговора о реосигурању. 
 
 

Друштво је примењивало Одлуку о самопридржају и саосигурање и реосигурање 
непокривених вишкова ризика извршило  под условима и на начин предвиђен 
Правилником о саосигурању и реосигурању. 
 

Мишљења сам да је политика саосигурања и реосигурања Друштва у обрачунском 
периоду  оправдана имајући у виду структуру портфеља Друштва.  
 
 
У Београду, 23.03.2016.  

Овлашћени актуар  

 

                                                                  мр. Снежана Момиров дипл.матем.  
                                                                                       

                                                                                                         Овлашћење бр. 21/91 од 28.06. 1991.   


