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МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ  АКТУАРА  
НА  ИЗВЕШТАЈ  O  СПРОВОЂЕЊУ  ПОЛИТИКЕ  

САОСИГУРАЊА  И РЕОСИГУРАЊА  У ОБРАЧУНСКОМ  ПЕРИОДУ 1.1.-31.12. 2017.  
 
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. 2017. 
 

♦♦♦♦ 
 
Следећу Табелу  максималног самопридржаја  донету 19.07.2016., Друштво је 
примењивало од 27.07.2016. и  у  извештајном периоду: 

Red. 
broj 

Врста  осигурања 
Шифра 

осигурања 

Износ 
самопридржаја у 

динарима 

(1) (2) (3) (4) 

1. Осигурање од последица несрећног случаја 01 6.000.000,00 

2. Добровољно здравствено осигурање 0299 3.000.000,00 

3. 
Каско осигурање моторних возила на сопствени погон, осим 
шинских возила 

0301 
20.000.000,00 

4. Каско осигурање пловних објеката у речно-језерској пловидби 0602 10.000.000,00 

5. Сва друга осигурања пловних објеката 0699 10.000.000,00 

6. Осигурање робе у међународном транспорту  0701 31.000.000,00 

7. Осигурање робе у домаћем транспорту  0702 10.000.000,00 

8. Осигурање робе за време ускладиштења (у складишту) 0703 10.000.000,00 

9. Сва друга осигурања робе у превозу 0799 5.000.000,00 

10. Осигурање имовине од пожара и других опасности 08 30.000.000,00 

11. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 0901 10.000.000,00 

12. Осигурање стакла од лома  0902 3.000.000,00 

13. Осигурање машина од лома  0904 13.000.000,00 

14. 
Осигурање машинске опреме електропривредних организација 
од лома 

0905 
13.000.000,00 

15. Осигурање објеката у изградњи 0906 8.000.000,00 

16. Осигурање објеката у монтажи 0907 8.000.000,00 

17. Осигурање усева и плодова  0909 9.000.000,00 

18. Осигурање животиња 0910 8.000.000,00 

19. Комбиновано  осигурање рачунара 0911 8.000.000,00 

20. Комбиновано  осигурање покретне  технике  0913 10.000.000,00 

21. 
Осигурање од одговорности превозника за робу приликом 
транспорта 

1002, 1102 
и 1205 

31.000.000,00 

22. Осигурање од опште одговорности 13 10.000.000,00 

23. 
Осигурање новчаних потраживања осигураника од правних и 
других лица 

1401 7.000.000,00 

24. 
Осигурање новчаних потраживања осигураника у вези са 
одобреним потрошачким кредитима 

1402 7.000.000,00 

25. 
Осигурање новчаних потраживања осигураника у вези са 
одобреним стамбеним кредитима 

1403 7.000.000,00 

26. Осигурање извозних послова од комерцијалних ризика 1405 7.000.000,00 

27.  Осигурање гаранције половних моторних возила 1599 13.000.000,00 

28. Осигурање гаранције нових моторних возила 1599 20.000.000,00 

29. Осигурање прекида рада услед опасности од пожара 1601 10.000.000,00 

30. Осигурање разних приредби због атмосферских падавина 1603 10.000.000,00 

31. Осигурање од штете због откупа валутних фалсификата 1604 8.000.000,00 
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Висину  максималних самопридржаја по врстама осигурања у важећој Табели износа 
максималних самопридржаја, Друштво је утврдило у складу са факторима и 
критеријумима који су опредељујући за утврђивање самопридржаја и облицима 
реосигуравајућег покрића наведеним у Одлуци о критеријумима за утврђивање, 
начину утврђивања и табели максималног самопридржаја и укупном износу 
самопридржаја. 
 

Висине самопридржаја из Табеле максималних самопридржаја за врсте осигурања 
које Друштво  континуирано реосигурава - пожарна осигурања и остала имовинска 
осигурања, као и каско осигурање од  2015. године, су у примени у истом износу од 
01.01.2005. године, што је у складу са преузетим ризицима Друштва. Друштво је 
годинама код имовинских ризика (08  и  09) у реосигурање предавало ризике са  
релативно уједначеним сумама осигурања и максимално вероватним штетама (у 
даљем тексту ПМЛ) и током периода 2005.-2017., због малог броја штета по 
реосигураним ризицима, преносом ризика у реосигурање нису остваривани 
позитивни ефекти.  Ово се види и из података у  даљем тексту  који се односе на 
портфељ реосигураних ризика у 2017.  
У портфељу пожарних цивилних ризика Друштва у 2017. години, просечна сума  
осигурања износи 299.540.000 динара, просечна ПМЛ износи 140.000.000 динара, у 
портфељу пожарних индустријских ризика просечна сума  осигурања износи 
249.458.000 динара, просечна ПМЛ износи 106.157.000.000 динара, док у портфељу 
ризика осигураних од провалне крађе  просечна сума и ПМЛ износе 101.500.000 
динара, са самопридржајем за пожарна осигурања од 30.000.000 динара и 
самопридржајем за осигурања од провалне крађе и разбојништва од 10.000.000 
динара.  Реосигурана су и два ризика у осигурању монтаже са  просечном сумом 
осигурања од 126.471.000 динара и ПМЛ од 32.000.000 са самопридржајем од 
6.000.000 динара и један ризик у осигурању машина од лома са сумом осигурања од 
207.956.000 динара и ПМЛ од 143.000.000.  
У оваквој структури реосигураних имовинских ризика, у осигурању од пожара-
индустрија остварена је велика штета са резервисаним износом од 5.000.000,00 по 
саосигураном ризику осигураника ЧОКОЛЕНД из Параћина, од чега је реосигуран 
део 3.500.000,00 динара и пожарна штета од 450.000,00 динара, од  чега је 
реосигурани део   431.104,61 динара. Осим  наведених, у пожарним  цивилним 
осигурањима су решене  две  веће штете у износима од  771.472,00 и 2.072.716,73  
динара, са резервисаним износом од 1.900.000,00 код којих није било преноса ризика 
у реосигурање, као  и штета у пожарним индустријским ризицима у изосу  од 
987.011,51 динара  по примљеним саосигурањима. Укупно учешће реосигуравача у 
пожарним решеним штетама износило је  853.490,52 динара. Остале штете у 
цивилним пожарним осигурањима су испод 100.000,00 динара, у индустријским 
пожарним су у интервалу  од  100.000,00 до 270.000,00 динара.  
 

Код пренетих ризика нема кумулирања изложености осигураним ризицима, а 
исрпљивање осигуравајућег покрића није било могуће због висине суме осигурања и 
остварених износа штета за ризике пренете у реосигурање.  
 

Мишљења сам да су висине самопридржаја  адекватне   јер штите финансијску 
стабилност Друштва  и истовремено остављају довољно простора за повећавање 
портфеља  Друшва  у тржишним условима који су тешки за мања осигуравајућа 
друштва. 
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У извештајном периоду на снази су били следећи  уговори о реосигурању:  
 

1) Уговор о пропорционалном ексцедентном реосигурању, са аутоматским покрићем 
изнад максималног самопридржаја, са  Wиенер Ре АДО  Београд, без дефинисаних 
линија покрића,  за  
 

А.  Осигурање имовине од пожара и других опасности: 
 

а) Алл Риск полисе са унапред познатим ризицима; 
б) Осигурање од пожара и других опасности изван индустрије и занатства; 
ц) Осигурање од пожара и других опасности у индустрији и занатству; 
д) Осигурање од пожара и других опасности имовине имовине електропривреде. 
 

Б. Осигурања техничких грана: 
 

а) Осигурање машина од лома; 
б) Осигурање машинске опреме електропривредних организација од лома; 
ц) Осигурање објеката у изградњи; 
д) Осигурање објеката у монтажи. 
 

Ц. Остала осигурања имовине: 
 

а) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва; 
б) Осигурање филмских предузећа; 
ц) Комбиновано осигурање рачунара; 
д) Осигурање залиха у хладњачама. 
 

Д. Осигурање од одговорности: 
 

а) Осигурање уговорне одговорности извођача грађевинских радова; 
б) Осигурање уговорне одговорности извођача монражних радова. 
 

Е. Осигурање финансијских губитака: 
  

а) Осигурање од опасности прекида рада услед  опасности пожара; 
б) Осигурање од опасности прекида рада услед  лома машинске опреме (уз посебно 
    прихватање од стране  реосигуравача). 
 

Ф. Осигурање  робе у транспорту. 
 

Покривени су основни и допунски ризици и то: 
 

100% изнад самопридржаја цедента за 
 

а) пожарне ризике (тарифе I, II, IV, IX i XII)  до 15.000.000 евра 
 

б) техничке ризике (тарифе III, VII, VIII i XVII) до 14.500.000 евра 
 

ц) поплаву, град, олују итд. до 15.000.000 евра 
 

д) ризике одговорности извођача грађевинских и монтажних радова (тарифе VII и 
VIII), за допунски ризик одговорности према трећим лицима до 25% вредности 
пројекта 
 

е) робу у транспорту до 1.000.000 евра. 
 

2) У извештајном периоду уговорено је седам уговора о факултативном реосигурању 
ауто-каска (03), при чему је  у самопридржају задржано за два ризика по 65%, за 
један ризик 40%, за један ризик 25% и за три ризика по 50%, са укупном премијом 
реосигурања 1.167.684,079 динара.  
 

3) У извештајном периоду закључени су  уговори о примљеним саосигурањима са 
премијом по примљеним саосигурањима  и следећим осигуравачима :  
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1. Компанија Дунав  осигурање 18.870.223,60 

2. Триглав осигурање 2.200.075, 

3. ДДОР Нови Сад 429.282,85 

4. АМС  осигурање 463.389,67 

5. Униqа осигурање 1.356.271,70 

6. Генерали осигурање 535.558,80 

 Укупно  23.854.802,09 
 

4) У извештајном периоду уговорена су пасивна (дата) саосигурања са: 
    - Енергопројект Гарант осигурањем (осигурање професионалне одговорности) 
    - АМС  осигурањем (осигурање од пожара и остала имовинска осигурања) 
 

У извештајном периоду Друштво је у реосигурање предало: 
36 ризика  осигураних од пожара  и неких других опасности изван  индустрије и 
занатства (0801), 38 ризика  осигураних од пожара  и неких других опасности у 
индустрији и занатству (0802), 33 ризика  осигураних од опасности провалне крађе и 
разбојништва (0901), један ризик  по осигурању машина од лома (0904) и два ризика 
по осигурању објеката у изградњи (0906). 
  

За сваки ризик који се предаје у реосигурање стручни тим ангажован од стране 
Друштва прави елаборат и процењује максимално вероватну штету.  
 

Премија за ризике пренете у реосигурања у  обрачунском периоду износила је : 
 

Шифра 
осигурања 

Сума 
осигурања 

ПМЛ (ММШ) 
 Премија осигурања 

реосигураних  ризика 
 Премија реосигурања 

Ексцедент 
0801 10,783,422,479.48 5,030,070,682.10 4,919,814.41 3,592,683.62 

0802 9,479,390,574.09 4,033,960,000.00 9,904,019.27 6,587,328.64 

0901 3,349,410,862.10 3,349,410,862.10 415,481.58 313,877.22 

0904 207,955,748.27 143,000,000.00 255,678.02 232,434.56 

0906 252,941,930.94 64,000,000.00 122,019.00 91,514.25 

Укупно 24,073,121,594.88 12,620,441,544.20 15,617,012.28 10,817,838.29 
 
 

Премија реосигурања за седам факултативних реосигурања аутокаска (03) износила 
је  1,294,949.66 динара, по којима је Друштво у самопридржају задржало два ризика 
по 65%, један ризик са задржаних 40%, један ризик са задржаних 25% и три ризика 
по 50% задржаних ризика. 
 

Премија за ризике пренете у саосигурање  у  обрачунском периоду износила је : 
 

Врста осигурања 
Премија примљених 

саосигурања  

08 Осигурање од пожара и неких других опасноати 34,728.34 

09 Остала  осигурања имовине 115,806.31 

13 Осигуранје од одговорности 36,576.88 

                                                                             УКУПНО: 187,111.53 
 

У обрачунском  периоду  по реосигураним ризицима и ризицима датим у 
саосигурање учешће у ликвидираним штетама износило је:  
 

Врста осигурања 

Решене штете по ризицима 
датим у реосигурање 

Решене штете по 
ризицима датим у 

саосигурање 

Број Износ у дин. Број Износ у дин. 

3 Осигурње моторних возила 1 25,026.75     

8 Осигурање од пожара и неких других опасноати 6 853,490.52     

9 Остала  осигурања имовине 2 707,184.50 9 216,665.43 
                                                                                   УКУПНО: 9 1,585,701.77 9 216,665.43 
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По реосигураним ризицима резервисане су две штете у пожарним осигурањима  у 
укупном износу од 5.450.000,00 (од тога 5.000.000,00 по саосигураним ризицима) са  
уделом реосигуравача  3.931.104,61 (удео у саосигураном ризику 3.500.000,00). По 
ризицима датим у саосигурање нема резервисаних штета. 
 

Премија  од примљених саосигурања  у обрачунском периоду износила је: 
 

Врста осигурања 
Премија примљених 

саосигурања  

01 Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја 939,288.84 

02 Добровоњно здравствено осигурање 430,441.90 

03 Осигурање моторних возила 3,041,828.57 

08 Осигурање од пожара и неких других опасноати 8,469,084.14 

09 Остала  осигурања имовине 9,391,232.06 

13 Осигуранје од одговорности 1,566,183.59 

16 Осигурање финансијскиг губитака 16,742.99 

                                                                             УКУПНО: 23,854,802.09 

 
Решене штете по ризицима  из примљених саосигурања износиле су:   
 

Врста осигурања Број Износ у дин. 

01 
Колективно осигурање запослених од последица несрећног 
случаја 

14 429,577.50 

03 Осигуранја моторних возила 11 543,693.39 

08 Осигурање од пожара и неких других опасноати 5 1,496,887.46 

09 Остала  осигурања имовине 10 1,833,434.56 

                                                                                                   УКУПНО: 40 4,303,592.91 

 
У  обрачунском периоду Друштво је по реосигураним ризицима у осигурањима 08  и  
09 од реосигуравача  наплатило укупно 5,733,471.81 за решене и резервисане 
пријављене штете, док је премија за реосигурање и саосигурање износила 
12,299,899.48 динара,  што је утицало на повећање комбинованог рација на нивоу 
портфеља у самопридржају за 1,47% (ПДФ 3).   
 

Као активан саосигуравач Друштво настоји да обезбеди бољу дисперзију ризика и 
повећа своје учешће на тржишту осигурања. 
 

Друштво континуирано штити свој портфељ водећи политику саосигурања и 
реосигурања ради остваривања  дугорочних  позитивних  ефеката. 
 

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 величину и структуру портфеља  Друштва.  
 

 
У наставку текста наведени су подаци о рацију штета и комбинованом рацију, са и 
без ефеката реосигурања. 



 6 

 
 
 
Рацио штета, рацио трошкова и комбиновани рацио 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меродавни износи - укупни      31.12.2017. 

 
Шифра 
осигу-
рања 

ПРЕМИЈА 
ЛИКВИДИРАНЕ 
ШТЕТЕ -Укупне 
са трошковима 

01.01.-
31.12.2017. 

РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 
(ПРИЈАВЉЕНЕ + 

НЕПРИЈАВЉЕНЕ) 

РАЦИО ШТЕТА, ТРОШКОВА И КОМБИНОВАНИ РАЦИО 
Обрачуната 

премија-
укупна 

ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА УКУПНА                                    МЕРОДАВНА 
ПРЕМИЈА 

(1+2-3) 

МЕРОДАВНЕ 
ШТЕТЕ 

(4+6-5) 

РАЦИО 
ШТЕТА 
(8 : 7) 
у   % 

ТСО (трошкови 
спровођења 
осигурања) 

РАЦИО 
ТРОШКОВА 

(10 : 7) 
у   % 

КОМБИНО-
ВАНИ 

РАЦИО           
(8+10):7                 

у   % 01.01.-
31.12.2017. 

31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2017. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 9,471,780.50 4,132,433.28 4,349,281.93 10,378,064.86 8,936,842.33 7,076,936.89 9,254,931.85 8,518,159.42 92.04% 5,235,914.52 56.57% 148.61% 

02 1,127,293.78 441,743.72 605,177.88 1,725,048.53 1,813,646.82 990,058.41 963,859.62 901,460.11 93.53% 470,724.81 48.84% 142.36% 

03 204,904,692.81 76,734,436.15 103,395,345.12 118,450,079.56 48,089,200.35 80,558,636.19 178,243,783.84 150,919,515.40 84.67% 104,066,011.02 58.38% 143.05% 

06 0.00 1,698.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1,698.42 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 

07 585,018.65 152,083.79 234,224.57 30,232.73 0.00 3,089.59 502,877.87 33,322.32 6.63% 238,565.42 47.44% 54.07% 

08 23,079,527.09 7,259,889.45 10,848,891.54 5,338,484.93 1,405,416.92 12,076,579.36 19,490,525.00 16,009,647.36 82.14% 10,519,155.55 53.97% 136.11% 

09 37,757,531.14 11,836,186.76 11,042,193.51 21,052,167.61 6,647,923.89 4,740,216.62 38,551,524.39 19,144,460.35 49.66% 19,592,923.50 50.82% 100.48% 

10 1,170,691.10 1,209,153.79 971,656.18 37,826.05 0.00 0.00 1,408,188.71 37,826.05 2.69% 665,878.15 47.29% 49.97% 

13 6,659,278.29 3,275,439.62 3,033,455.29 3,344,609.74 4,202,602.06 3,514,582.18 6,901,262.62 2,656,589.85 38.49% 4,030,061.59 58.40% 96.89% 

15 24,659,753.08 0.00 24,659,768.92 0.00 0.00 0.00 -15.84 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 

16 108,704.99 48,315.58 54,077.56 2,750.99 0.00 0.00 102,943.01 2,750.99 2.67% 56,313.99 54.70% 57.38% 

∑ 309,524,271.43 105,091,380.56 159,194,072.50 160,359,265.00 71,095,632.39 108,960,099.23 255,421,579.49 198,223,731.85 77.61% 144,875,548.55 56.72% 134.33% 
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Меродавни износи - у  самопридржају      31.12.2017. 

 
Шифра 
осигу-
рања 

ПРЕМИЈА   РАЦИО ШТЕТА, ТРОШКОВА И КОМБИНОВАНИ РАЦИО  

Обрачуната 
ПРЕМИЈА  У 

САМОПРИДРЖАЈУ 

ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА 
У САМОПРИДРЖАЈУ 

ЛИКВИДИРАНЕ 
ШТЕТЕ -Укупне 
са трошковима 

РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 
(ПРИЈАВЉЕНЕ + 
НЕПРИЈАВЉЕНЕ) 

МЕРОДАВНА 
ПРЕМИЈА 

МЕРОДАВНЕ 
ШТЕТЕ 

РАЦИО 
ШТЕТА  

ТСО (трошкови 
спровођења 
осигурања) 

РАЦИО 
ТРОШКОВА  

КОМБИНО-
ВАНИ 

РАЦИО           
(8+10):7                 

у   % 

(8 : 7)                   (10 : 7) 

01.01.-
31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2017. 

01.01.-
31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2017. (1+2-3) (4+6-5) 

 у   

%   у   %                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 9,471,780.50 4,132,433.28 4,349,281.93 10,378,064.86 8,936,842.33 7,076,936.89 9,254,931.85 8,518,159.42 92.04% 5,235,914.52 56.57% 148.61% 

02 1,127,293.78 441,743.72 605,177.88 1,725,048.53 1,813,646.82 990,058.41 963,859.62 901,460.11 93.53% 470,724.81 48.84% 142.36% 

03 203,609,743.15 76,400,176.36 102,448,821.27 118,425,052.81 48,089,200.35 80,558,636.19 177,561,098.24 150,894,488.65 84.98% 103,998,847.88 58.57% 143.55% 

06 0.00 1,698.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1,698.42 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 

07 585,018.65 152,083.79 234,224.57 30,232.73 0.00 3,089.59 502,877.87 33,322.32 6.63% 238,565.42 47.44% 54.07% 

08 12,863,273.47 6,320,938.93 6,377,471.46 4,484,994.41 1,405,416.92 7,716,760.60 12,806,740.94 10,796,338.08 84.30% 8,882,376.22 69.36% 153.66% 

09 37,005,411.82 11,577,069.42 10,855,915.05 20,128,317.68 6,028,333.72 4,740,216.62 37,726,566.19 18,840,200.59 49.94% 19,433,115.21 51.51% 101.45% 

10 1,170,691.10 1,209,153.79 971,656.18 37,826.05 0.00 0.00 1,408,188.71 37,826.05 2.69% 665,878.15 47.29% 49.97% 

13 6,622,701.41 3,275,439.62 3,033,455.29 3,344,609.74 4,202,602.06 3,514,582.18 6,864,685.74 2,656,589.85 38.70% 4,024,575.05 58.63% 97.33% 

15 24,659,753.08 0.00 24,659,768.92 0.00 0.00 0.00 -15.84 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 

16 108,704.99 48,315.58 54,077.56 2,750.99 0.00 0.00 102,943.01 2,750.99 2.67% 56,313.99 54.70% 57.38% 

∑  297,224,371.95 103,559,052.91 153,589,850.11 158,556,897.80 70,476,042.21 104,600,280.48 247,193,574.75 192,681,136.06 77.95% 143,006,311.25 57.85% 135.80% 
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Утицај преноса ризика у реосигурање (и саосигурање) на адекватност  капитала 
Друштва  посматран преко  CARMEL  показатеља: 
 
 CARMEL  показатељ адекватности  капитала  Ц1: 
 
Показатељ Ц1 као однос премије у самопридржају и укупног капитала, мери ризик 
осигурања тако што одражава способност Друштва да абсорбује  неадекватан ниво 
премије осигурања и евентуалне непредвидиве штете покривене осигурањем. 
 

                                                                                                                                                                                                Табела 6. 

Ц1 – Премија у самопридржају / Укупан капитал 0.58 

Премија у самопридржају 297,224,371.95 

Укупан  капитал 515,918,536.56 

 
Мишљења сам  да вредност показатеља Ц1 указује на адекватност капитала 
Друштва у односу на преузете ризике по уговорима осигурања 
 
CARMEL показатељ  реосигурања  Р1: 
 
Показатељ Р1 рефлектује политику реосигурања (саосигурања) јер мери степен у 
коме се ризици преузети по уговорима осигурања преносе на реосигуравача 
(саосигуравача).  
 
Р1 – Меродавна премија у самопридржају / Меродавна укупна  0.97 

Меродавна премија у самопридржају 2017. 247,193,574.75 

Премија у  самопридржају 2017. 297,224,371.95 

Преносна премија у самопридржају 2016. 103,559,052.91 

Преносна премија у самопридржају 2017. 153,589,850.11 

Меродавна премија  укупна 2017. 255,421,579.49 

Премија укупна  2017. 309,524,271.43 

Преносна  премија  укупна 2016. 105,091,380.56 

Преносна  премија  укупна 2017. 159,194,072.50 

 
Друштво у извештајном периоду реосигурава факултативно седам ризика по 
комбинованом осигурању моторних возила-каско код Дунава Ре,  при чему то 
осигурање чини 70% свих ризика у портфељу. Остали реосигурани ризици у 
портфељу код којих су могуће изузетно велике, па и катастрофалне штете се односе 
на осигурање од пожара, које у укупном портфељу учествује са 7,63%. Реосигурање 
по ризицима осигурања  у  врсти  09  се највећим делом  односи на осигурање од   
крађе 30 поштанских експозитура широм Р Србије које је квалитетно покривено 
реосигурањем.  
У том смислу мишљења сам да  вредност   показатеља Р1 указује на то да се 
Друштво не излаже ризику спровођења осигурања јер се у довољној мери ослања на 
реосигуравача али и да не зависи од финансијске стабилности реосигуравача да 
измири свој удео у обавезама преузетим од  Друштва. 
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CARMEL  показатељ  реосигурања  Р2: 
 

Показатељ Р2 мери однос техничких резерви у самопридржају и просечно решених 
штета  у самопридржају  у последње 3 године. 
 

Р2 –  Техничке резерве у самопридржају 2017. / Просечне  
          решерне штете у  самопридржају  у последње  3 године 

1.95 

ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ У САМОПРИДРЖАЈУ  2017.  (ТР) 

Резерве за преносне премије 153,589,850.11 

Резервисане  штете 104,600,280.48 

Резерве  за бонусе и попусте  194,254.09 

Резерве за неистекле ризике 50,857,836.78 

Резерве за изравнање  ризике  0.00 

Укупне  ТР  у  самопридржају  309,242,221.46 
 

ГОДИНА 2014 2015 2016 
ПРОСЕЧНО  РЕШЕРНЕ ШТЕТЕ   

У  САМОПРИДРЖАЈУ   2015 - 2017 

РЕШЕНЕ ШТЕТЕ У 
САМОПРИДРЖАЈУ 165,070,560.89 177,918,269.04 138,929,435.31 158,468,200.72 

 

Техничке резерве су веће од  просечно решених  штета у самопридржају  у 
последње три године за 95%, што се, имајући у виду структуру портфеља  Друштва 
може сматрати  довољним  за  абсорбовање неочекиваних .или катастрофалних 
ризика. 
 

Друштво је остварило вишегодишњу успешну сарадњу са домаћим друштвима за 
осигурање и реосигурање, од којих прихвата, односно којима  преноси ризике. Ради 
се о друштвима која се баве осигурањем, односно реосигурањем, дужи низ година и 
чије пословање прати и проверава надлежна регулаторна инстутуција. 
 

Друштво није капиталом, нити на други начин, у смислу Закона, повезано са 
саосигуравачима, односно реосигуравачима код којих пласира, вишкове ризика, 
односно од којих преузима ризике. 
Концентрација изложености ризику друштвима од којих је Друштво прихватило 
ризике у саосигурање, мерено учешћем износа премије  примљених саосигурања у 
укупном износу од 23,854,802.09 динара за извештајни период, по друштвима је 
следећа:  ДДОР  1,80%, Дунав  79,10%, Генерали  2.25% , Триглав осигурање 9,22%, 
АМС осигурање 1,94% и  Униqа  5.69%. 
 

Износи  штета од примљених саосигурања са учешћем у укупним решеним штетама 
од 2,84% .и просечним износом штете по примљеним саосигурањима  од 107,590 
динара, нису имали утицај на изложеност друштавима од којих је Друштво 
прихватило ризике у саосигурање. 
 

Премија за ризике дате у реосигурање се у целости  односи на  ризике пласиране 
код  Дунав  Ре  осигурања. 
 

Одредбама  уговора о реосигурању и саосигурању  Друштво је ускладило  динамику 
својих обавеза са динамиком  исплате удела реосигуравача, односно свог удела по  
саосигураним штетама.и обавезама водећих саосигуравача. 
 
У Београду, 25.02.2018.  

Овлашћени актуар  

                                                                       Снежана Момиров    
                                                                                       

                                                                                Овлашћење бр. 21/91 од 28.06. 1991.   


