
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

 ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Београд, март 2021. године 

2020 



Извештај о пословању за 2020. годину 

 

2 

 

 

Садржај 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 3 

Организациона структура 4 

Кадровска структура 4 

Регионална заступљеност у 2020. години 5 

Портфељ осигурања и његова структура у 2020. години 5 

ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 6 

Макроекономска кретања у Србији у 2020. години 6 

Тржиште осигурања у Србији у 2020. години 7 

Резултати пословања у 2020. години 7 

Структура биланса стања 12 

Техничке резерве 13 

Гарантна резерва и маргина солвентности 15 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 16 

Маркетиншке активности у 2020. години 19 

Oбавезно осигурање моторних возила од одговорности за штете причињене трећим 

лицима 19 

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине 24 

Значајни догађаји по завршетку пословне године 24 

Планирани будући развој Друштва 24 

Активности на истраживању и развоју 25 

Резиме 25 

 

 

    

 

 

 

  
  



Извештај о пословању за 2020. годину 

 

3 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 
 

Табела 1. Општи подаци о Друштву 

 

 

Решењем Народне банке Србије Г. Бр. 4882 од 24.06.2016. године, утврђено је да је Глобос осигурање 

а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), ускладило своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, 

организацију и акте са одредбама Закона о осигурању и испунило услове прописане за обављање свих 

врста неживотних осигурања из члана 9. тог Закона.  

Друштво је компанија која има традицију пословања дугу више од 20 година. Посматрано према свом 

учешћу на тржишту осигурања у укупној премији међу свим осигуравајућим кућама, Друштво заузима 11 

место. Искључиво се бави неживотним осигурањем и 100% је у домаћем власништву.  

Обичним акцијама Друштва се тргује на регулисаном тржишту ХОВ – Open market, преференцијалним на 

MTП-у у складу са Правилима пословања Београдске берзе.  

Графикон 1. Структура акцијског капитала 

  

 

 

 

 

Дана 03.02.2020. дошло до промене у значајном учешћу у Друштву путем куповине акција у блок 

трансакцији на Open market тржишту Београдске берзе, односно British motors d.o.o. Београд је након 

куповине 982.960 акција на Београдској берзи стекао 71,78889% акција са правом гласа. На дан 28.09.2020. 

године, Стицалац поседује 1,197,554 акција Друштва са учешћем права гласа од 87,46141%.  

 

Назив и пословно име Глобос осигурање а.д.о.

Матични број 06936253

ПИБ 100001079

Шифра делатности 6512 - неживотно осигурање

Упис у регистар привредних субјеката Решење БД 10393/2005 од 04.05.2005. године

Седиште Друштва

Адреса: Булевар Михаjла Пупина 165д, Нови Београд

Е-пошта: office@globos.rs

Интернет адреса: www.globos.rs

Основни капитал Друштва 515.918.537 РСД

Извршни одбор
Синиша Пратљачић - председник ИО

Бранко Павловић - члан ИО

Надзорни одбор

Петар Гаврановић - председник НО

Жељка Ћоровић - члан НО

Ратко Бановић - члан НО

96%

4%
обичне преференцијалне

494,746,405.21 РСД

21,172,131.35 РСД
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Организациона структура 

 

Графикон 2. Организациона структура у Друштву 

 

 

 

Кадровска структура 

 

Графикон 3. Стручна спрема запослених у 2019. и 2020. години 

 

 

 

 

Средња 

стручна 

спрема, 10

Виша 

стручна 

спрема, 5Висока 

стручна 

спрема, 25

Укупан број 

запослених у 2019. 

40

НК, ПК, 

ВКВ, 15

Средња 

стручна 

спрема, 245

Виша 

стручна 

спрема, 41

Висока 

стручна 

спрема, 84

Докторске 

студије, 1

Укупан број 

запослених у 2020. 

386
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Регионална заступљеност у 2020. години 
       Графикон 4. Регионална заступљеност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфељ осигурања и његова структура у 2020. години 
Табела 2. Обим и структура броја закључених осигурања по врстама осигурања 

 

Графикон 5. Обим и структура портфеља премије осигурања на бази фактурисане бруто премије  

 

31.12.2020 31.12.2019

01 Осигурање од последица незгоде 2,324 1,069

02 Добровољно здравствено осигурање 42 22

03 Осигурање моторних возила 4,985 2,998

07 Осигурање робе у превозу 9 2

08 Осигурање имовине од пожара и неких других опасности 599 488

09 Остала осигурања имовине 1,184 1,052

10.01 Осигурање од одговорности због употребе моторних возила 123,106 11

10.02 Осигурање одговорности превозника за робу приликом транспорта 5 5

13 Осигурање од опште одговорности 405 375

15 Осигурање јемства 76 183

16 Осигурање финансијских губитака 8 3

18 Осигурање помоћи на путовању 30 0

132,773 6,208

Врсте осигурања

УКУПНО

Број осигурања

Незгода

ДЗО

Каско

Роба у превозу

Имовина

Остала 

имовина

АО

Општа 

одговорност
Јемство

Фин. губици Помоћ на 

путовању

Укупна премија у 2020. 

2,05 милијарди динара

Друштво је присутно у већим градовима Србије и 

послови из делатности Друштва се обављају у 

организационим секторима у Београду, Новом Саду, 

Крагујевцу, Ваљеву, Нишу и Новом Пазару, као и преко 

посредника и заступника.  

Као део стратешког плана за наредни период, у плану је 

отварање нових филијала и заступништава у регијама 

где постоји тржишни потенцијал – регионално ширење.  

Друштво путем мреже својих филијала и продајних 

места врши територијалну дисперзију ризика, али и како 

би услуге и производи Друштва били доступнији 

постојећим и потенцијалним осигураницима на 

територији целе Републике Србије. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 

Макроекономска кретања у Србији у 2020. години 
Табела 3. Макроекономски индикатори у Србији у периоду 2018. – 2020. година 

 

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, економска активност је у условима 

глобалне пандемије у 2020. години смањена за 1,1% у односу на 2019. годину. Део услужног сектора пре 

свега туризaм, саобраћај и угоститељство, који је током пандемије највише погодио економију највише је 

и допринео негативном кретању бруто домаћег производа. Посматрано с расходне стране, највећи 

негативан допринос потекао је од приватне потрошње и мањим делом фиксних инвестиција и нето извоза. 

Дефицит текућег рачуна платног биланса у 2020. години износио је 4,2% БДП-а и нижи је за 37,3% у 

поређењу са 2019. годином, и у потпуности је покривен нето приливом страних директних инвестиција 

(2,9 милијарди евра).  

Инфлација је у последњих седам година релативно стабилна и креће се око 2% у просеку, док је просечна 

базна инфлација износила 1,5%, што указује на постојање ценовне стабилности. Инфлација је током 2020. 

остала ниска и стабилна и износила је 1,6% и била је вођена ценама воћа и поврћа и нафтних деривата. 

Стопа незапослености у 2020. години је, ако се посматра просек три тромесечја, износила 8,7% и смањена 

је у односу на 2019. годину. Према последње објављеним подацима Републичког завода за статистику, 

стопа незапослености је у Т4 2020. године износила 9,9%. Економска подршка државе секторима који су 

највише погођени кризом изазваном пандемијом вируса допринела је да домаће тржиште рада избегне 

веће и теже последице. 

Од јула до новембра 2020. године Народна банка Србије није мењала ниво референтне каматне стопе 

(1,25%), док је у децембру Извршни одбор НБС одлучио да спусти референтну каматну стопу за 25 базних 

поена на 1,0%, пружајући на тај начин додатну подршку домаћој економији.  

Иако су депрецијацијски притисци, као последица ширења пандемије на глобалном нивоу, били присутни 

током другог и трећег квартала, стабилно кретање динара према евру забележено је током последњег 

квартала 2020. године, па је тако његова вредност, посматрано и на нивоу тромесечја и од почетка 2020. 

године, била готово непромењена и износила је око 117,6 динара за евро. Стабилном кретању курса динара 

највише је допринела Народна банка Србије, обезбеђујући банкама потребну девизну ликвидност у 

условима смањене понуде девиза и ефективног страног новца. 

Захваљујући добрим економским показатељима Србије, који су очувани и током пандемије вируса корона, 

агенција Fitch Ratings у септембру је задржала кредитни рејтинг Србије на корак од инвестиционог, уз 

стабилне изгледе за његово даље повећање. Такву одлуку агенција је донела имајући у виду већу 

отпорност српске економије на ризике. Агенција S&P је такође током 2020. године потврдила кредитни 

рејтинг Србије за дугорочно задуживање у страној валути на нивоу BB+, као и стабилне изгледе за његово 

даље побољшање упркос глобалној кризи изазваној пандемијом. У свом извештају агенција је истакла и 

очување ценовне, финансијске и фискалне стабилности, као и релативну стабилност динара према евру. 

  

 

 

 

 

 

2018 2019 2020

БДП (у млн евра) 42,892.00 45,970.00 46,925.00

БДП, мг. стопе раста 4.40% 4.20% -1.1%

Инфлација (у %) 2.00% 1.90% 1.60%

Стопа незапослености* 12.70% 10.40% 8.70%

Дефицит текућег рачуна (у % БДП-а) 4.80% 6.90% 4.20%

НБС референтна каматна стопа 3.00% 2.25% 1.00%

Средњи курс ЕУР/РСД на 31.12. 118.1946 117.5928 117.5802

* за 2020. односи се на просек три тромесечја

Извор: НБС, Мин. финансија
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Тржиште осигурања у Србији у 2020. години 

Табела 4. Показатељи тржишта осигурања у Србији у периоду 2018. – 2020. година 

 

Крајем трећег квартала 2020. године број друштава за осигурање и реосигурање није промењен у односу 

на 2019. годину. Пословима осигурања бави се 16 друштава, а пословима реосигурања 4 друштва. 

Укупна премија свих друштава за осигурање закључно са трећим кварталом 2020. године је износила 80,7 

милијарди динара, што је за 2,2% више у односу на исти период претходне године. У укупној премији 

доминира неживотно осигурање са 77,6%, односно премија неживотног осигурања износила је 62,6 

милијарди динара. Када је реч о структури укупне премије неживотних осигурања највећа учешћа су код 

аутоодговорности 43%, имовинских осигурања 24% и каска 13%. 

Током прва три квартала 2020. године, сектор осигурања је остварио раст билансне суме од 7,0%, уз раст 

капитала од 12,8% (у поређењу са истим периодом 2019).  

Резултати пословања у 2020. години 

Остварена бруто премија Друштва 

Друштво је у 2020. години остварило значајан раст бруто премије осигурања од преко 2,0 милијарде 

динара, што је готово осам пута више од остварене премије у 2019. години. По свим врстама осигурања 

Друштво је остварило раст, а очекивано највећи раст бруто премије забележен је код осигурања од 

аутоодговорности за 1,6 милијарди динара и учешћем у укупној премији од 77,5%.  

У односу на 2019. годину, фактурисана реализација премије осигурања и премије саосигурања укупно на 

дан 31.12.2020. године виша је за 1,8 милијарди динара. Премија саосигурања је у односу на претходну 

годину виша за 78,3 милиона динара, док је фактурисана премија осигурања без саосигурања виша за 1,7 

милиона динара. 

Табела 5. Укупно обрачуната премија и учешћа по врстама осигурања 

 

У 2020. години укупно је наплаћено 2,0 милијарде динара премије, што чини више од 91% укупно 

фактурисане премије осигурања и саосигурања. 

2018 2019 30.09.2020

Број осигуравајућих друштава 20 20 20

Број друштава у већинском страном власништву 15 15 15

Укупна премија (у млрд. динара) 99.9 107.5 80.7

Реално повећање премије (у %) 5.20% 5.50% 2.20%

Учешће неживотних осигурања у ук. премији 76.20% 76.70% 77.6%

Техничке резерве ( у млрд. динара) 197.3 202.5 208.4

Билансна сума ( у млрд. динара) 279.0 299.7 313.3

Извор: НБС

01 Незгода 12,442 0.61% 6,130 2.36%

02 Добровољно здравствено осигурање 26,373 1.29% 1,342 0.52%

03 Моторна возила 279,213 13.63% 178,767 68.70%

07 Роба у превозу 1,390 0.07% 273 0.10%

08 Имовина 26,240 1.28% 18,288 7.03%

09 Остала имовина 54,037 2.64% 30,017 11.54%

10 Аутоодговорност 1,588,120 77.54% 1,291 0.50%

13 Општа одговорност 14,683 0.72% 6,310 2.42%

15 Јемство 45,020 2.20% 17,574 6.75%

16 Финансијски губици 573 0.03% 223 0.09%

18 Помоћ на путовању 117 0.01% 0 0.00%

2,048,208 100% 260,215 100%УКУПНО

Врсте осигурања

Обрачуната 

укупна премија у 

2020. 

(у 000 дин.)

Учешће у укупној 

премији у 2020.

Обрачуната 

укупна премија у 

2019.

(у 000 дин.)

Учешће у 

укупној премији 

у 2019.



Извештај о пословању за 2020. годину 

 

8 

 

Посматрајући раст премије по врстама осигурања у поређењу са 2019., са изузетком осигурања од 

аутоодговорности и каско, где је забележен процентуални раст мерен у хиљадама, Друштво је остварило 

значајан раст премије и код осигурања јемства, добровољног здравственог осигурања и остале имовине 

(кумулативно готово 80 милиона динара).  

Табела 6. Поређење премије и годишњег плана за 2020. годину 

 

Уколико упоредимо укупно остварену премију на дан 31.12.2020 са Планом премије за 2020. закључујемо 

да је Друштво остварило и премашило план за 179,3 милиона динара односно 9,6%. Посматрано по 

врстама осигурања план је највише пребачен код осигурања јемства за 137,6%, док је с друге стране код 

врсте осигурања 18 – помоћ на путовању реализација плана била најмања с обзиром на директан утицај 

глобалне пандемије на путовања (учешће ове врсте осигурања је испод 1% укупне премије). Посматрано 

према учешћима које свака врста осигурања има у укупној премији, истичемо да је код врсте осигурања 

10 – осигурање од аутоодговорности, где је обрачуната премија 1,6 милијарди динара (77,5% учешћа) план 

остварен и пребачен за 9,2%. Такође, и код врсте осигурања 03 – аутокаско план је остварен и пребачен за 

11,4%. 

Преглед обрачунатих и исплаћених штета и примљених приговора 

Обрачунате и ликвидиране штете у извештајном периоду износиле су 224,2 милиона динара и све 

обрачунате штете су и исплаћене. У поређењу са 2019. годином када су износиле 152,3 милиона динара, 

ликвидиране штете биле су веће за 47,2% односно 71,9 милиона динара. 

Највећи број штета пријављен је код осигурања моторних возила - аутокаско и то 1151, док је у истом 

периоду претходне године тај број износио 975. Износ исплаћених штета код осигурања аутокаска у овом 

периоду је 134,5 милиона динара, а у истом периоду претходне године износиле су 127,7 милиона динара. 

Износ бруто премије аутокаска у 2020. години био је 199,4 милиона динара, па закључујемо да је премија 

за 71,7 милиона динара већа од ликвидираних штета. 

Друштво благовременом проценом, ликвидацијом и исплатом штета и даље држи степен ажурности 

решавања штета на веома високом нивоу и тиме одржава свој углед на тржишту осигурања и користи 

своју највећу конкурентску предност. Овај показатељ је у извештајном периоду износио је 98,01%, док је 

на 31.12.2019. износио 98,83%. 

Табела 7. Рекапитулација штета за период 01.01. – 31.12.2020. године 

 

01 Незгода 12,442 8,595 3,847 44.8

02 Добровољно здравствено осигурање 26,373 26,487 -114 -0.4

03 Моторна возила 279,213 250,635 28,578 11.4

07 Роба у превозу 1,390 1,884 -494 -26.2

08 Имовина 26,240 27,071 -831 -3.1

09 Остала имовина 54,037 65,091 -11,054 -17.0

10 Аутоодговорност 1,588,120 1,454,824 133,296 9.2

13 Општа одговорност 14,683 13,440 1,243 9.2

15 Јемство 45,020 18,944 26,076 137.6

16 Финансијски губици 573 949 -376 -39.6

18 Помоћ на путовању 117 1,000 -883 -88.3

2,048,208 1,868,920 179,288 9.6

Врсте осигурања
Обрачуната премија у 

2020.

(у 000 дин)

Годишњи план за 2020.

(у 000 дин)

Разлика између 

премије и плана

(у 000 дин)

УКУПНО

Поређење у односу 

на план 

(у %)

01 Незгода 6 50 56 47 7 96.43%

02
Добровољно здравствено 

осигурање
0 32 32 31 1 100.00%

03 Моторна возила 8 1143 1151 976 151 97.91%

07 Роба у превозу 0 2 2 2 0 100.00%

08 Имовина 0 15 15 9 6 100.00%

09 Остала имовина 0 167 167 161 6 100.00%

10 Аутоодговорност 0 845 845 633 198 98.34%

13 Општа одговорност 2 12 14 7 1 57.14%

15 Јемство 0 29 29 29 0 100.00%

16 2,295 2,311 1,895 370 98.01%УКУПНО

Број 

одбијених

Степен 

ажурности 

решавања

Врсте осигурања
Резервисане 

штете

Број 

пријављених

Пријављене + 

резервисане

Број 

ликвидираних
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Табела 8. Ликвидиране штете (без трошкова) на дан 31.12.2020. год у поређењу са планом  

 

Износ ликвидираних штета у односу на пројекцију за 2020. био је нижи за 12,1%. По врстама осигурања, 

ликвидиране штете су једино биле нешто веће од плана код осигурања аутоодговорности и то за 9,0%, док 

је по свим осталим врстама осигурања износ ликвидираних штета био испод пројекције за 2020. годину.  

На основу података из Регистра примљених приговора осигураника Друштва за 2020. годину, корисници 

услуга осигурања Друштва поднели су укупно 90 приговора, од чега је 6 приговора остало нерешено 

тачније датуми решавања тих приговора су у 2021. години. Сви поднети приговори односе се искључиво 

на одлучивање Друштва у вези са уговором о осигурању или његовим извршењем – висина и исплата 

понуђене накнаде. 

У току 2020. године пријављено је 2311 штета, а 2265 штета је решено. Учешће броја приговора у броју 

пријављених штета је 3,89%, док је учешће броја приговора у броју решених штета 3,97%. 

Статус примљених приговора је следећи: 

✓ Прихваћено – 24 приговора (26,67%) 

 Одбијено  – 66 приговора (73,33%) 

Ако би посматрали број прихваћених приговора за целу 2020. годину и број решених штета добијамо 

показатељ од 1,05%. 

С обзиром да је проценат поднетих приговора у односу на ликвидиране штете 4,75%, сматрамо да је 

задовољство корисника услуга осигурања на високом нивоу и да Друштво посебну пажњу поклања 

процесу утврђивања права корисника услуга осигурања из уговорног односа. 

Посматрајући све изнете податке о примљеним приговорима корисника услуга осигурања током целе 

извештајне године закључујемо да број поднетих приговора није висок у односу на пријављене и решене 

штете, али је свакако циљ Друштва да се и даље усавршава и побољшава своје пословање и однос према 

осигураницима и ради на даљем смањењу броја приговора. 

Саосигурање и реосигурање 

Друштво континуирано штити свој портфељ водећи политику саосигурања и реосигурања ради 

остваривања дугорочних позитивних ефеката. Друштво је у извештајном периоду примењивало Одлуку о 

самопридржају, а саосигурање и реосигурање непокривених вишкова ризика извршено је под условима и 

на начин предвиђен Правилником о саосигурању и реосигурању. Такође, као активан саосигуравач 

Друштво константно настоји да обезбеди бољу дисперзију ризика и повећа своје учешће на тржишту 

осигурања. У извештајном периоду уговорено је пасивно саосигурање са Триглав осигурањем а.д.о. и 

Дунав осигурањем а.д.о. Премија дата у саосигурање у извештајном периоду је износила 11,3 милиона 

динара и то по врстама осигурања 13 и 15. 

У извештајном периоду премија за реосигурање износила је 65,7 милиона динара, док је учешће 

реосигуравача у штетама (решеним и резервисаним) износило 6,0 милиона динара, што није значајно 

утицало на промену износу комбинованог рација. 

У извештајном периоду на снази су били следећи уговори о реосигурању: 

➢ Уговор о пропорционалном ексцедентном реосигурању са аутоматским покрићем изнад 

максималног самопридржаја са Дунав Ре а.д.о. 

01 Незгода 3,001 4,000 75.0%

02 Добровољно здравствено осигурање 2,216 8,000 27.7%

03 Моторна возила 134,478 145,000 92.7%

07 Роба у превозу 117 1,000 11.7%

08 Имовина 412 5,000 8.2%

09 Остала имовина 15,453 24,000 64.4%

10 Аутоодговорност 65,403 60,000 109.0%

13 Општа одговорност 1,692 5,000 33.8%

15 Јемство 1,409 3,000 47.0%

224,181 255,000 87.9%УКУПНО

Врсте осигурања
Износ ликвидираних 

штета на 31.12.2020

(у 000 дин)

Годишњи план за 2020.

(у 000 дин)

Поређење у односу на 

план (у %)
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➢ Уговор о ексцедентном реосигурању са аутоматским покрићем 100% изнад максималног 

самопридржаја са Wiener Re а.д.о.  

➢ Уговор о аутоматском пропорционалном реосигурању моторних возила (каско) са Дунав Ре а.д.о. 

➢ Уговор са Europe Re са покрићем од 100% за осигурања од основних и допунских ризика од 

земљотреса према полиси Swiss Visual Pro о пропорционалном квотном реосигурању који је 

важио до 15.03.2020. 

➢ Уговор о непропорционалном реосигурању на бази вишка штете са аутоматским покрићем 

закључен са Дунав Ре а.д.о. 

➢ Факултативни уговор о пропорционалном реосигурању закључен са Дунав Ре а.д.о. који се односи 

на добровољно здравствено осигурање, као и осигурање од опште одговорности,  

➢ Факултативни уговор о непропорционалном реосигурању закључен са Дунав Ре а.д.о. који се 

односи на осигурање од опште одговорности и осигурање моторних возила. 

Табела 9. Преглед премије, провизије и штета реосигурања за период 01.01. – 31.12.2020 

 

Преглед трошкова спровођења осигурања 

Трошкови спровођења осигурања у 2020. години износили су 307,5 милиона динара и били су за 170% 

виши у односу на 2019. годину, док су у односу на планиране били већи за 16,5%.  

У оквиру трошкова спровођења осигурања, а у складу са очекивањима трошкови прибаве били су већи за 

169 милиона динара у поређењу са крајем 2019. године, пре свега услед раста провизија заступницима и 

посредницима због нових послова. Укупне провизије су биле веће за 192% односно 40 милиона динара, 

од чега су трошкови провизија за аутокаско осигурање били већи за 12,5% и износили укупно 19,3 

милиона динара. Посматрано у односу на укупно остварену бруто премију осигурања и саосигурања, 

трошкови провизија износе свега 3%. 

Трошкови спровођења осигурања у 2020. у укупној бруто премији учествују са 15% (у 2019. 43,8%). 

Трошкови управе били су већи за 27,8 милиона динара или 33% у односу на крај 2019. године, услед 

повећања осталих трошкова управе за 217% (53,6 милиона динара).  

Током 2020. године дошло је до додатног запошљавања како у продајној сили, тако и у администрацији, 

што је довело до раста укупних трошкова зарада. 

Табела 10. Преглед трошкова спровођења осигурања по врстама из биланса успеха 

 

  

02 Добровољно здравствено осигурање 13,077 0 0 0

03 Моторна возила 23,754 2,707 2,310 2,350

07 Роба у превозу 109 29 25 0

08 Имовина 12,300 3,221 298 0

09 Остала имовина 12,227 3,107 990 0

10 Аутоодговорност 3,731 0 0 0

13 Општа одговорност 513 0 0 0

65,711 9,064 3,623 2,350

Удео реосигуравача у 

ликвидираном износу 

штета

(у 000 дин)

УКУПНО

Удео реосигуравача у 

резервисаном износу 

штета

(у 000 дин)

Врсте осигурања
Премија дата у 

реосигурање

(у 000 дин)

Провизија реосигурања у 

обрачунском периоду 

(у 000 дин)

Остварено 

31.12.2020

Остварено 

31.12.2019

(у 000 дин) (у 000 дин)

Трошкови прибаве 201,570 32,411 521.9% 188,035 107.2%

Провизије 60,760 20,825 191.8% 58,510 103.8%

Остали трошкови прибаве 431,292 39,073 1003.8% 346,327 124.5%

Трошкови управе 111,662 83,848 33.2% 80,008 139.6%

Амортизација 3,065 6,129 -50.0% 2,433 126.0%

Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови 6,717 7,230 -7.1% 3,379 198.8%

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 23,617 45,795 -48.4% 23,561 100.2%

Остали трошкови управе 78,263 24,694 216.9% 50,636 154.6%

Остали трошкови спровођења осигурања 0 360 - 0 -

Провизија од реосигуравача и ретроцесинара 5,750 2,565 124.2% 4,000 143.8%

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 307,482 114,054 169.6% 264,043 116.5%

Позиција
Поређење 

2020/2019

План 

31.12.2020

% 

оствареног 

плана
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Профитабилност пословања 

У структури укупних прихода из Биланса успеха Друштва, пословни приходи на дан извештавања износе 

789 милиона динара и већи су за 224% у односу на остварене приходе у 2019. години. Највећи део 

пословних прихода чине Приходи од премије осигурања и саосигурања који су забележили раст од 220%. 

Укупни приходи од инвестирања средстава осигурања износили су 16,4 милиона динара и повећани су за 

30% у односу на 2019. годину. Посматрано по појединачним ставкама, највећи раст остварен је код 

прихода од камата за 39%, док су приходи од закупнина инвестиционих некретнина били готово 

непромењени у поређењу са крајем претходне године (0,1%). 

Табела 11. Приходи од инвестирања средстава осигурања - преглед остварења на дан 31.12.2020. год и 

остварења на дан 31.12.2019. године 

 

Пословни (функционални) расходи у извештајном периоду износе 427,6 милиона динара и већи су за 267 

милиона динара у поређењу са крајем 2019. године.  

Посматрано према структури пословних расхода, у оквиру расхода накнада штета и уговорених износа, 

ликвидиране штете неживотних осигурања повећане су у односу на исти период претходне године за 73 

милиона динара односно за 50,5% и износе 217,5 милиона динара. С друге стране, ликвидиране штете - 

удели у штетама саосигурања биле су за 1 милион динара мање, односно за 13,8%. Расходи накнада штета 

и уговорених износа на 31.12.2020 износили су 230,4 милиона динара и били су за 70,5 милиона динара 

већи (44,1%). Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари смањени су за 6,3 

милиона динара (33,6%). 

Расходи по основу инвестирања средстава осигурања се односе само на негативне курсне разлике из 

активности инвестирања и на 31.12.2020 износе свега 98 хиљадa динара, односно у поређењу са 2019. 

мањи су за 833 хиљаде динара. 

Табела 12. Преглед и поређење укупних прихода и укупних расхода по врстама из биланса успеха Друштва 

 

Добитак из инвестиционе активности Друштва на дан 31.12.2020 износиo je 16,3 милиона динара и већи 

је за 39,8% односно 4,6 милиона динара у поређењу на 2019. годином. 

Бруто пословни резултат Друштва на дан 31.12.2020. године износио је 361,4 милиона динара и у 

поређењу са 2019. годином био је већи за 335% односно за 278 милиона динара. Такође, остварени бруто 

пословни резултат већи је за 29,2% у односу на постављени план. 

Табела 13. Структура финансијског резултата 

 

Остварено 

31.12.2020

Остварено 

31.12.2019

(у 000 дин) (у 000 дин)

Приходи од улагања у непокретности 2,730 2,726 0.1% 4

Приходи од закупнина инвестиционих некретнина 2,730 2,726 0.1% 4

Приходи од камата 13,505 9,728 38.8% 3,777

Позитивне курсне разлике из активности инвестирања 123 104 18.3% 19

Укупни приходи од инвестирања средстава осигурања 16,358 12,558 30.3% 3,800

Позиција
Поређење 

2020/2019

Разлика у 

односу на 2019.

(у 000 дин)

Остварено 

31.12.2020

Остварено 

31.12.2019

(у 000 дин) (у 000 дин)

Пословни приходи 788,985 243,674 545,311 796,143 99.1%

Пословни расходи 427,560 160,581 266,979 516,395 82.8%

Добитак - Бруто пословни резултат 361,425 83,093 278,332 279,748 129.2%

Приходи од инвестирања средстава осигурања 16,358 12,558 3,800 14,070 116.3%

Расходи по инвестирања средстава осигурања 98 931 -833 98 100.0%

Добитак из инвестиционе активности 16,260 11,627 4,633 13,972 116.4%

Трошкови спровођења осигурања 307,482 114,054 193,428 264,044 116.5%

Пословни добитак - Нето пословни резултат 70,203 - - 29,676 236.6%

Пословни губитак - Нето пословни резултат - 19,334 - - -

Позиција

Разлика у 

односу на 

2019.

План 

31.12.2020

(у 000 дин)

% 

оствареног 

плана

у 000 дин.

2020. година 2019. година

Добит пре опорезивања 2,350 -

Нето добитак 4,164 -

Губитак пре опорезивања - 10,432

Нето губитак - 10,580
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Структура биланса стања 

Биланс стања Друштва израђен је у складу са Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима 

финансијских извештаја за друштва за осигурање. У датој форми биланс стања показује све позиције са 

потребним структурама за извештајну 2020. годину. 

Укупна актива је на крају 2020. године износила 2,5 милијарди динара, односно била је за 187% виша него 

крајем 2019. године. У структури активе највише су заступљени краткорочна потраживања, финансијски 

пласмани и готовина (39%), од чега се највећи део односи на пласмане (71%). У категорији краткорочних 

пласмана најзначајнији део представљају орочени депозити код пословних банака, хартије од вредности 

расположиве за продају и дужничке хартије од вредности - обвезнице Републике Србије. У односу на 2019. 

годину финансијски пласмани (27,51% укупне активе у 2020.) су остварили раст од 276% због раста 

портфеља Друштва. Структура и износи пласмана задовољавају услове за покриће техничких резерви 

прописаних Законом о осигурању. Мањи део краткорочних потраживања, финансијских пласмана и 

готовине чине потраживања, а у оквиру ове групе највећи део представљају потраживања за премију 

осигурања (7% укупне активе). Разграничени трошкови прибаве су, узроковани растом преносне премије 

и трошкова прибаве, крајем 2020. године износили 318,0 милиона динара, са учешћем у укупној активи 

од 13%. Техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесинара су значајно 

порасле у односу на претходну годину (451%) због раста обима премије и њихово учешће у укупној активи 

је износило 2%. 

Акцијски капитал Друштва се у 2020. у поређењу са 2019. није мењао и износи 515,9 милиона динара. 

Обртна имовина била је за милијарду динара већа услед већих финансијских пласмана (за 503,6 милиона 

динара), разграничених трошкова прибаве осигурања (за 290,5 милиона динара) и готовине (за 80,2 

милиона динара). Такође и краткорочни депозити код банака били су већи за 173,6 милиона динара. 

Потраживања за премију чине 6,8% износа укупне активе и били су већи у односу на 2019. за 84,8 милиона 

динара. 

Када је реч о потраживањима Друштва који су на 31.12.2020. износила 173,7 милиона динара и у оквиру 

којих су највећа потраживања за премију осигурања и саосигурања (169,5 милиона динара), повећање од 

готово 100% у односу на 31.12.2019. године, искључиво је последица вишеструко већег раста фактурисане 

премије током 2020. године (за више од 1,7 милијарди динара). Проценат наплате фактурисане премије из 

редовног пословања који је износио 97%, али ће Друштво у наредном периоду тежити што бољој наплати 

потраживања и самим тим расту овог процента. 

У структури пасиве највише су заступљене техничке резерве. Преносна премија је порасла за 789% 

односно 1,2 милијарде динара и чини 55,6% укупне пасиве, док су резервисане штете повећане за 132%. 

Укупан капитал и резерве чине 23% укупне пасиве. 

Пасивна временска разграничења била су на дан 31.12.2020. већа за 1,2 милијарде динара у односу на 

31.12.2019. године. У структури укупне пасиве Друштва пасивна временска разграничења чине 55,75%. 

Раст ПВР-а од 689% крајем 2020. године највише је резултат раста резерви за преносне премије 

неживотних осигурања и саосигурања које су износиле 1,4 милијарде динара и у много мањој мери 

резервисаних штета (192,6 милиона динара). Истовремено, резерве за неистекле ризике биле су мање за 

17,4 милиона динара.  

Графикон 6. Структура активе                       Графикон 7. Структура пасиве 
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Техничке резерве 

Техничке резерве се, уз капитал, сматрају кључним фактором одржавања солвентности Друштва и 

њиховим адекватним формирањем се смањује изложеност Друштва ризику несолвентности. Сматрамо да 

је Друштво у обрачуну и формирању техничких резерви користило прописане и препоручене методе 

обрачуна, статистичке и актуарске поступке моделирања, формирало их у складу са законским одредбама 

и интерним Правилницима и да су оне обрачунате и формиране на довољном нивоу који неће знатно 

утицати на солвентност Друштва. 

Техничке резерве, као гарант стабилности Друштва на дан 31.12.2020  износиле су 1,58 милијарди динара, 

и у односу на крај 2019. повећане су за 510,5%, односно 1,32 милијарде динара. 

Планиране техничке резерве за 2020. годину износиле су 1,50 милијарди динара, што указује да су 

техничке резерве у извештајној години биле веће за 5,3% у односу на 2019. годину. Појединачно 

посматрано, највеће одступање планских и остварених вредности забележено је код резерви за преносне 

премије које су биле више за 160 милиона динара, што је у складу и са већом оствареном од планиране 

премије. С друге стране, резерве за неистекле ризике на 31.12.2020 биле су ниже за 17,2 милиона динара 

од планираних. 

Резервисане штете су повећане у односу на крај 2019. и то за 131,6%, односно за 109,4 милиона динара. 

Приликом обрачунавања резервисаних штета нису се умањивале решене штете за износ наплаћених 

регресних потраживања у циљу добијања њихове реалније пројекције. Приликом израде пројекције за ову 

врсту резерви у обзир су узете пријављене а нерешене штете (RBNS), као и настале а непријављене (IBNR). 

Резерве за неистекле ризике, које представљају додатак у односу на износ очекиваних штета и трошкова 

и покривају резерве за преносне премије, бележе велико смањење од 17,4 милиона динара. Ове резерве 

обрачунавају се као производ преносне премије и комбинованог рација на дан извештавања за врсте 

осигурања код којих је комбиновани рацио већи од 1 и односе се на уговоре који су на снази у тренутку 

процене.  

Обзиром да је комбиновани рацио код готово свих врста осигурања био испод 100%, осим код аутокаско 

осигурања моторних возила, где је премија и преносна премија Друштва у 2020. била друга 

најзаступљенија у портфељу на нивоу од 105,5% (мање у односу на претходну годину) и резерве за 

неистекле ризике су у складу са тим биле очекивано значајно мање.  

Највећи утицај на раст техничких резерви током 2020. потекао је од резерви за преносне премије које су 

на дан 31.12.2020. износиле 1,39 милијарди динара, и биле су преко осам пута, односно за 1,23 милијарди 

динара веће у односу на стање 31.12.2019, као резултат значајног раста фактурисане премије Друштва. 

Табела 14. Преглед структуре и износа техничких резерви на датуме извештавања 

 

Табела 15. Преглед струкутуре и износа техничких резерви и поређење са годишњим планом 

 

  

Структура техничких резерви
Остварено 

31.12.2019

План 

31.12.2020

Остварено 

31.12.2020

Разлика 

2020/2019

Разлика 

2020/2019

(у 000 дин) (у 000 дин) (у 000 дин) (у 000 дин) (у %)

Резерве за преносне премије 155,963 1,227,346 1,387,292 1,231,329 789.5%

Резервисане штете 83,171 256,008 192,592 109,421 131.6%

Резерве за бонусе и попусте 106 207 793 687 648.1%

Резерве за неистекле ризике 20,136 19,881 2,696 -17,440 -86.6%

Резерве за изравнање ризика 0 0 0 0 -

Укупно 259,376 1,503,442 1,583,373 1,323,997 510.5%

Структура техничких резерви

Остварено 

31.12.2020

План 

31.12.2020

(у 000 дин) (у 000 дин)

Резерве за преносне премије 1,387,292 1,227,346 113.0% 159,946

Резервисане штете 192,592 256,008 75.2% -63,416

Резерве за бонусе и попусте 793 207 383.1% 586

Резерве за неистекле ризике 2,696 19,881 13.6% -17,185

Резерве за изравнање ризика 0 0 - 0

Укупно 1,583,373 1,503,442 105.3% 79,931

Разлика у односу 

на план

(у 000 дин)

% оствареног 

плана
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Резерве за преносне премије 

Друштво је утврдило преносне премије на основу Правилника о формирању и начину обрачунавања и 

висини преносних премија. Ради утврђивања што реалнијег резултата Друштво се одлучило да преносне 

премије формира према времену трајања осигурања (метода „Pro-rata-temporis“), односно 

разграничавањем премије по сваком дану трајања осигурања обухватајући и последњи дан обрачунског 

периода.  

Резерве за преносне премије осигурања и саосигурања Друштва на дан 31.12.2020. године износе 1,4 

милијарде динара, док су на 31.12.2019. ове резерве износиле 156 милиона динара. 

Табела 16. Структура резерви за преносне премије Друштва  

 

Средства превентиве 

У оквиру других пасивних разграничења иисказују се обрачунати доприноси за превентиву, а њихово 

трошење, односно коришћење је у складу са актима Друштва. 

Табела 17. Средства превентиве 

 

Друштво је формирање и коришћење средстава превентиве регулисало Правилником о превентиви. Ови 

извори током 2020. године имају смањење, односно трошење које је такође у складу са Правилником о 

превентиви и то у износу од 2,58 милиона динара, а повећање истих износи 36,4 милиона динара. Разлика 

је укинута у корист прихода Одлуком у износу од 33,8 милиона динара, па је салдо на дан 31.12.2020. 

године нула динара. 

Инвестирање техничке и гарантне резерве 

Друштво инвестира средства осигурања у складу са чланом 132. Закона о осигурању, Одлуком Народне 

банке Србије о инвестирању средстава и Инвестиционом политиком.  

На дан 31.12.2020. године Друштво је, у складу са поменутом регулативом, инвестирало средства 

техничке резерве у износу од 1,6 милијарди динара и средства гарантне резерве у износу од 532,8 милиона 

динара након чега је остало слободно 377,0 милиона динара.  

Такође, приликом инвестирања водило се рачуна о дисперзији облика депоновања и улагања и постизања 

приноса остварених улагањем, како се не би угрозила реална вредност уложених средстава. 

 

 

 

 

2020. 2019. Поређење 2020/2019

01 Незгода 6,805 3,177 214.2%

02 Добровољно здравствено осигурање 11,019 864 1275.3%

03 Моторна возила 166,311 86,510 192.2%

07 Роба у превозу 481 36 1336.1%

08 Имовина 13,533 7,960 170.0%

09 Остала имовина 17,915 8,358 214.3%

10 Аутоодговорност 1,105,667 1,092 -

13 Општа одговорност 5,295 2,302 230.0%

15 Јемство 59,963 45,550 131.6%

16 Финансијски губици 212 114 186.0%

18 Помоћ на путовању 91 0 -

1,387,292 155,963 889.5%УКУПНО

Преносна премија на 31.12.

(у 000 дин)Врсте осигурања

у 000 дин.

 Средства превентиве 31.12.2020 31.12.2019.

Почетно стање 0 0

Повећање (к-то 496) 36.391 2.604

Трошење  (к-то 496) (2.577) (627)

Укидање (к-то 638) (33.814) (1.977)

Стање 0 0
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Гарантна резерва и маргина солвентности 

Како би се адекватно обезбедило трајно измиривање обавеза, Друштво према члану 124. Закона о 

осигурању формира гарантну резерву. Гарантни капитал осигуравајућих друштава не сме бити мањи од 

износа прописаних чланом 27. Закона о осигурању, зависно од групе осигурања коју друштво обавља у 

складу са издатом дозволом за рад (3.200.000 евра односно 376.256.640 динара на дан 31.12.2020. године). 

Гарантни капитал Друштва  на дан 31.12.2020. године износи 568.706.752,86 динара и значајно је виши од 

износа прописаног чланом 27. Закона о осигурању за обављање послова неживотног осигурања. 

Такође, на дан 31.12.2020. године, Друштво је обезбедило довољан ниво солвентног капитала, чиме је 

постигнута финансијска стабилност и обезбеђени су адекватни капацитети за преузимање ризика. Нижи 

рацио солвентности у поређењу са крајем 2019. резултат је раста захтеване маргине солвентности услед 

значајног раста укупног портфеља Друштва. 

Табела 18. Маргина солвентности 

 

Табела 19. Преглед структуре гарантне резерве и вредности показатеља адекватности капитала 

Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године 

 

 

 

у 000 дин.

Солвентност на дан 31.12. 2019 2020

Расположива маргина солвентности (гарантна резерва) 520,519 532,763

Захтевана маргина солвентности за неживотна осигурања 46,126 365,696

Рацио солвентности 1128.5% 145.7%

I ПРИМАРНИ КАПИТАЛ (1+2+3) 617,674

1 Уплаћени основни капитал по основу обичних акција 494,746

2 Ревалоризационе резерве с нереализованим резултатима 120,846

3 Нераспоређени добитак текуће године, до 50% 2,082

II ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 21,172

III ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ПРВИ ДЕО (4+5) 70,139

4 Нематеријална имовина (улагања) 1,995

5 Губитак текуће године и непокривени губитак ранијих година 68,144

IV ГАРАНТНИ КАПИТАЛ (I+II-III) 568,707

V ОДБИТНЕ СТАВКЕ, ДРУГИ ДЕО 24,033

6 Неликвидна средства 24,033

VI ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ (I+II-III-V) 544,674

7 Одбитак за случај из члана 124. став 6. тачка 1) Закона 11,911

VII
ГАРАНТНА РЕЗЕРВА, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ, РАСПОЛОЖИВА МАРГИНА 

СОЛВЕНТНОСТИ (VI - 7)
532,763

VIII
ЗАХТЕВАНА МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 

ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. Закона ‒ Образац ЗМС-НО/РЕ)
365,713

IX

РАЗЛИКА РАСПОЛОЖИВЕ И ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА 

НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ (члан 126. став 9. и члан 127. став 2. 

Закона) VII-VIII ≥ 0

167,050

X

ОДНОС ЗАХТЕВАНЕ МАРГИНЕ СОЛВЕНТНОСТИ ЗА НЕЖИВОТНА 

ОСИГУРАЊА/РЕОСИГУРАЊЕ И ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА (члан 128. став 1. 

Закона) VIII/IV ≤ 3

0.6431

XI ИЗНОС ПРОПИСАН ЧЛАНОМ 27. ЗАКОНА (у складу с важећом дозволом за рад) 376,257

XII
РАЗЛИКА ГАРАНТНОГ КАПИТАЛА И ИЗНОСА ПРОПИСАНОГ ЧЛАНОМ 27. 

ЗАКОНА (члан 128. став 2. Закона) IV-XI ≥ 0
192,450

износ у 000 дин

(осим под X)
ОПИС

Ред. 

бр.
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

Друштво је дужно да идентификује, процењује и мери ризике којима је изложено у свом пословању и да 

управља тим ризицима на начин којим ће се обезбедити трајно одржавање степена изложености ризицима 

на нивоу који неће угрозити имовину и пословање друштва, односно који ће обезбедити заштиту интереса 

осигураника, корисника осигурања, трећих оштећених лица и других поверилаца друштва – у складу са 

Законом и другим прописима, као и својим актима. 

Под ризицима се подразумева вероватноћа настанка негативних ефеката на пословни и финансијски 

резултат и положај друштва. 

Друштво је дужно да својим актима пропише, организује и примени управљање ризицима које ће 

омогућити свеобухватно и превентивно идентификовање ризика, као и њихово мерење и процену. 

Друштво је усвојило следеће процедуре везане за ризике: 

✓ Процедуру за идентификовање, процену, мерење и управљање ризицима; 

✓ Процедуру за праћење и контролу правног ризика. 

Друштво је израдило Стратегију управљања ризицима која је саставни део пословне стратегије и утврђује 

стандарде функционисања система за управљање ризицима у Друштву. Постављањем јединствених 

стандарда створен је ефикасан ток процеса управљања ризицима. Стратегија управљања ризицима садржи 

приказ правних оквира и норми, начела политике управљања ризицима, као и циљеве управљања 

ризицима и приказује везу између процене укупно потребне солвентности и ризичног профила Друштва. 

Главни циљ сопствене процене ризика и солвентности је антиципативни приказ сопствених ризика, при 

чему се узимају у обзир стратешки и финансијски циљеви и циљеви у погледу ризика утврђени у 

пословној стратегији, као и ограничења ризика која су утврђена у Стратегији управљања ризицима. На тај 

начин Друштво добија свеобухватан преглед постојећих ризика уз помоћ којег врши избор и примену 

адекватних и економичних акција којима ће смањити или елиминисати ризик. 

Извештај о сопственој процени ризика и солвентности (ORSA) представља један од кључних елемената 

процеса у вези са управљањем ризицима и оквира за управљање ризицима који је успостављен у Друштву. 

Стрес тестови уз анализу сценарија који су саставни део ORSA извештаја су дизајнирани да процене 

могуће економске губитке у различитим ситуацијама кретања на тржишту која могу имати ефекте на 

портфолио Друштва. Губици и промене портфолиа су процењени на бази различитих сценарија који су 

дизајнирани на бази историјских кретања, субјективних процена и у тренутку симулације актуелних 

макроекономских услова. 

Управљање ризицима у Друштву је у складу с прописима, правилима струке, добрим пословним 

обичајима и пословном етиком. 

Друштво испуњава високе захтеве у погледу квалитета података кроз јединствен интегрални систем 

Premium, егзактне дефиниције појединих података, сигурно чување података, аутоматизовано 

извештавање и сарадњу између свих функција система управљања. 

Друштво је у свом пословању изложено следећим основним врстама ризика: 

• ризику осигурања,  

• тржишном ризику, 

• ризику неиспуњења обавеза друге уговорне стране,  

• ризику ликвидности,  

• оперативном ризику,  

• правном ризику,  

• другим значајним ризицима. 

Праћење свих ризика и адекватна диверсификација ризичног профила је кључна за Друштво, уз узимање 

у обзир свих регулаторних захтева у вези са инвестирањем средстава осигурања, као и реосигурањем. 

Управљање ризиком осигурања 

Ризик осигурања проистиче из немогућности друштва да апсорбује преузете ризике својствене делатности 

осигурања. Овај ризик нарочито обухвата: 

1) ризик неадекватно одређене премије; 

2) ризик неадекватног образовања техничких резерви друштва; 

3) ризик осигурања који произилази из катастрофалних догађаја. 

Овлашћени актуар је дао мишљење да је премија осигурања из Тарифа Друштва које су у примени, 

утврђена у складу са актуарском струком и свим прописима и да обезбеђује трајно испуњење свих обавеза 

Друштва из уговора о осигурању, односно реосигурању. У циљу идентификовања и смањења штетних 
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последица ових врста ризика, Друштво анализира своје пословање по врстама осигурања, континуирано 

прати техничке резултате, врши проверу адекватности премија и спроводи обуке запослених у циљу 

исправне примене прописаних Тарифа. 

Концепт Solvency II посебно истиче значај ризика неадекватног образовања техничких резерви, с обзиром 

на велики утицај неадекватно обрачунатих техничких резерви на солвентност и адекватност капитала 

сваког друштва, јер су техничке резерве највећа ставка у билансу на страни обавеза. Техничке резерве се, 

уз капитал сматрају кључним фактором одржавања солвентности Друштва и њиховим адекватним 

формирањем се смањује изложеност Друштва ризику несолвентности. Провера адекватности резервисања 

обавеза за штете кроз анализу довољности резервисаних износа указује run off анализа. Друштво је у 

обрачуну и формирању техничких резерви користило прописане и препоручене методе обрачуна, 

статистичке и актуарске поступке моделирања, формирало их у складу са законским одредбама и 

интерним Правилницима, што је потврђено и мишљењем овлашћеног актуара. 

Сви осигурани ризици који на основу процене стручне службе за осигурање превазилазе утврђене износе 

максималног самопридржаја предају се у реосигурање, па се на тај начин врши изравнавање непокривених 

вишкова изнад сопственог самопридржаја. 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. 

Реосигурање и саосигурање су један од метода смањења ризика осигурања на прихватљив ниво. То 

подразумева закључење уговора о реосигурању и саосигурању (пасивном) којима Друштво део или 

поједине, укупне ризике преноси на другу страну/е. Преношењем примљених ризика у реосигурање и 

саосигурање Друштво, дељењем са другим странама, одговара на ове ризике остајући у оквиру 

дефинисаних лимита за преузимање ризика.  

Тржишни ризик 

При анализи тржишног ризика Друштво прати и сагледава ризике који су резултат неповољних кретања 

и тенденција на тржишту осигурања и финансијском тржишту на којима Друштво активно учествује. На 

тржишту осигурања Друштво пласира услуге и остварује пословне приходе, док се на финансијском 

тржишту пласирају слободна средства техничких и гарантних резерви у циљу њихове даље 

капитализације. 

  Девизни ризик 

Девизним ризиком мери се осетљивост имовине и обавеза у односу на волатилност курса, при чему је 

девизни ризик Друштва ограничен улагањима која су валутно и рочно максимално усклађени са валутно 

дефинисаним обавезама Друштва из уговора о осигурању. С обзиром да су овом ризику изложене све 

позиције у оквиру активе и пасиве индексиране у страној валути, Друштво управља овим ризиком како би 

се ограничили могући губици услед промене девизног курса, одржао прихватљив ниво адекватности 

капитала и очувала ликвидност.  

         Ризик промене каматних стопа  

Утицај промене тржишних каматних стопа на финансијски резултат и финансијско стање Друштва 

произилази из методологије вредновања средстава из инвестиционог портфолија и обавеза Друштва које 

су осетљиве на волатилност каматних стопа и утицаја те промене на њихову вредност. У процесу 

идентификовања каматног ризика Друштво, пре свега, прати трансакције којима се врши депоновање и 

улагање средстава техничких резерви, као и средстава гарантне резерве, константно имајући у фокусу 

хоризонталну и вертикалну усклађеност активе и пасиве. Друштво инвестира средства осигурања у складу 

са Одлуком НБС о инвестирању и Инвестиционом политиком.  

Износ промена каматне стопе за квантификацију овог ризика процењује се у складу са кретањем 

референтне каматне стопе НБС која тренутно износи 1,0% и налази се на најнижем нивоу у режиму 

таргетирања инфлације. 

Ризик неиспуњења обавеза друге уговорне стране 

Ризик неиспуњења обавезе друге уговорне стране је ризик немогућности Друштва да у целини или 

делимично наплати потраживања по разним основама, нарочито од уговарача осигурања по основу 

обрачунате премије, учешћа саосигуравача и реосигуравача, као и од банака (депозитара) код којих 

Друштво држи средства. Овај ризик нарочито долази до изражаја када су у питању пласмани средстава 

техничких резерви, који би у случају неиспуњења обавеза других уговорних страна могли угрозити 

способност Друштва да измирује своје обавезе према уговарачима осигурања, осигураницима и 

корисницима осигурања, што би угрозило ликвидност и солвентност Друштва. 
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Друштво поштује прописе Народне банке Србије о изложености другој уговорној страни за улагање 

средстава техничке резерве, па је ризик по овом основу минимизиран.  

Ризик ликвидности  

Управљање ликвидношћу, а самим тим и ризиком ликвидности, Друштво спроводи управљање 

временском неусклађеношћу прилива и одлива средстава у пословању. Одливима се управља преко 

планирања извршавања предстојећих обавеза, као и праћења непланираних и непредвиђених расхода. 

Када је реч о приливу средстава, која се посматрају највећим делом преко наплате потраживања, Друштво 

при планирању и процени узима у обзир и вероватноћу измирења обавеза дужника тј. кредитни ризик. 

Под ризиком ликвидности сматра се немогућност друштва да уновчи своја улагања и другу имовину како 

би у целини и благовремено подмирило своје доспеле и будуће финансијске обавезе. Друштво процењује 

висину ризика ликвидности преко CARMEL показатеља ликвидности за извештајни период.  

Ликвидност Друштва анализирана преко CARMEL показатеља ликвидности на задовољавајућем је нивоу 

и на основу ових показатеља Друштво је изложено веома малом нивоу ризика ликвидности.  

Табела 20. Структура ликвидних средстава 

 

Оперативни ризик  

Оперативни ризик може проистећи из пропуста у раду запослених и органа друштва, неодговарајућих 

унутрашњих процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима, као и 

услед непредвидивих спољних догађаја.  

Показатељи квалитета управљачке структуре се углавном заснивају на праћењу међусобних односа 

премије, броја запослених, трошкова зарада и активе Друштва. Органи управе Друштва и лица којима је 

поверено руковођење појединим деловима Друштва настојали су да током 2020. године кроз свој рад 

доследно примењују усвојена правила пословања, годишњи и средњорочни Пословни план и важећу 

законску регулативу, штитећи при томе интересе акционара и доприносећи јачању и развоју Друштва, 

што уједно укључује и заштиту интереса осигураника, запослених и управе. 

Оквир за процес управљања оперативним ризиком коме је Друштво изложено је дизајниран на такав начин 

да детектује постојеће или будуће оперативне ризике и сходно томе дефинише одговарајуће активности 

како би исти били избегнути или потенцијални губици умањени. Тиме се обезбеђује да се ризици правилно 

усмеравају, као и да се истим системски управља.  

Континуирано се прати и квартално квантификује и ризик погрешног и економски штетног уговарања 

послова, преко праћења наплате фактурисане и доспеле премије и преко појединачне исправке вредности 

и индиректног отписа потраживања за фактурисану премију.        

Чињеницa која највише говори да је оперативни ризик минимизиран јесте резултат пословања Друштва у 

посматраном периоду, где је укупна премија порасла готово осам пута у односу на 2019. годину.   

Правни ризик  

Правни ризик je могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал друштва због 

неусклађености пословања и аката друштва с прописима, уговора који се не могу у целини или делимично 

извршити (нпр. ништави уговори), као и могућих губитака из спорова, ризика од налагања мера од стране 

НБС или санкција другог надлежног органа и осталих правних ризика који зависе од природе, обима и 

сложености пословања друштва. 

Друштво у својој организацији има као независтан орган функцију контроле усклађености пословања. Она 

је задужена за управљање ризицима усклађености, у оквиру којих се налази и правни ризик. Контрола 

усклађености пословања Друштва обухвата контролу пословања Друштва у складу са прописима и 

извештавање о томе, процену могућег утицаја промене у правном окружењу на пословање Друштва, као 

и идентификовање и процену правног ризика. Правни ризик се квантификује у Друштву на основу 

у 000 дин.

Структура ликвидних средстава 31.12.2020

Готовина и готовински еквиваленти 107,206

Краткорочна потраживања + краткорочни пласмани + готовина 969,041

Обртна имовина - залихе 1,330,888

Краткорочне обавезе 191,506

Пасивна временска разграничења + резервисане штете 1,582,580
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трошкова које Друштво има или би могло имати због губитка у судском поступку, као и због потреба 

усклађивања са променама обавезујућих правних прописа. 

За управљање и минимизацију правног ризика Друштво примењује следеће мере: 

- доношење адекватних интерних аката на основу којих се успостављају делотворне процедуре за 

ублажавање прекомерне изложености правном ризику; 

- стално праћење и приступ бази ажурираних прописа;  

- активности функције за усклађеност пословања и активности лица задуженог за праћење и 

правовремено информисање о настанку/могућности настанка правног ризика; 

- ангажовање адвоката специјализованих за одређене области (послове осигурања) и активно учешће 

Друштва у поступцима где није директно тужено, већ је у улози умешача, чиме обезбеђује контролу 

над спором, а такође и посредно учествује у креирању судске праксе; 

- адекватно резервисање за могући настанак правног ризика. 

Друштво посебну пажњу придаје квалитету и конзистентности података потребних за израчунавање 

укупно потребне солвентности, али и података потребних за квантификацију сопствене процене ризика и 

солвентности (ORSA извештај) преко стрес тестова за препознату врсту ризика. 

Маркетиншке активности у 2020. години 

Друштво је кренуло са маркетинг активностима у марту 2020. године када су урађене измене основних 

елемената идентитета у визуелном смислу, кроз дефинисање маркетиншких елемената и брендова, како 

би се Глобос осигурање а.д.о. диференцирало од конкуренције. 

Креиран је савремен, једноставан и разумљив website, са свим неопходним елементима уз избегавање 

претрпаности. 

Прва 360° кампања „Е сад је каско!“ је лансирана на телевизијским станицама, OOH-у, на радију, у 

дигиталним медијима, кроз print у локалним медијима. 

Током извештајне године, Друштво се оглашавало и на друштвеним мрежама, у локалним часописима, на 

локалном OOH-у, као и такси возилима. 

Oбавезно осигурање моторних возила од одговорности за штете 

причињене трећим лицима 

Највећи појединачни програм осигурања на домаћем тржишту осигурања и у Друштву је обавезно 

осигурање моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, који је током 2020. 

учествовао са 77,6% укупне премије. Остварена бруто премија по овој врсти осигурања у 2020. је износила 

1,6 милијарди динара, а с обзиром да је Друштво врсту осигурања 10 уврстило у свој портфељ у новембру 

2019. године није меродавно поређење са 2019. годином. 

У наставку је приказан биланс успеха у обављању послова осигурања од аутоодговорности са приказаним 

финансијским резултатом, као и подаци са оствареном премијом, трошковима спровођења осигурања и 

штетама током 2020. године. 

 

БИЛАНС УСПЕХА АО 

у периоду 01.01. – 31.12.2020. године 

 

- у хиљадама динара - 

Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 

1 2 3 5 6 

  А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ       

  
I.ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) 

ПРИХОДИ (1002+1009+1014+1015) 
1001 505,798  6,424  

  
1.Приходи од премија осигурања и саосигурања 

(1003+1004-1005-1006-1007+1008) 
1002 490,692  6,360  

600, део 602 
  1.1. Обрачуната премија животних осигурања и 

саосигурања 
1003 0  0  
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610, 613 
  1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања и 

саосигурања 
1004 1,602,802  7,601  

део 512, део 

523 
  1.3. Премија пренета у саосигурање – пасивна 1005 563  0  

део 512, део 

523 
  1.4. Премија пренета у реосигурање 1006 3,982  610  

део 60, део 

61 

  1.5. Повећање резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике осигурања и 

саосигурања 

1007 1,107,565  655  

део 60, део 

61 

  1.6. Смањење резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике осигурања и 

саосигурања 

1008 0  24  

  
2.Приходи од премија реосигурања и 

ретроцесија (1010-1011-1012+1013) 
1009 0  0  

део 602, 

614, 615 

  2.1. Обрачуната премија реосигурања и 

ретроцесија 
1010 0    

део 512, део 

523 

  2.2. Премија пренета ретроцесијом реосигурања и 

ретроцесија 
1011 0    

део 60, део 

61 

  2.3. Повећање резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике реосигурања и 

ретроцесија 

1012 0    

део 60, део 

61 

  2.4. Смањење резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике реосигурања и 

ретроцесија 

1013 0    

606, део 

609, 650, 

део 659 

3.Приходи од послова непосредно повезаних с 

пословима oсигурања 
1014 14,616  10  

део 609, 

639, 64, део 

653, 655, 

део 659 

4. Остали пословни приходи 1015 490  54  

  

II.ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) 

РАСХОДИ (1017+1026+1034-1035-1044+1045-

1046+1047+1048) 

1016 296,547  3,491  

  

1.Расходи за дугорочна резервисања и 

функционалне доприносе 

(1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025) 

1017 142,120  90  

500 
  1.1. Математичка резерва животних осигурања - 

повећање 
1018 0    

506 
  1.2. Математичка резерва неживотних осигурања 

- повећање 
1019 0    

502   1.3. Допринос за превентиву 1020 31,937  78  

503   1.4. Доприноси прописани посебним законима 1021 0    

504   1.5. Допринос Гарантном фонду 1022 17,770  2  

505   1.6. Резервисања за изравнање ризика 1023 0  0  

507 

  1.7. Резервисања за осигурања код којих су 

осигураници прихватили да учествују и 

инвестиционом ризику, резервисања за бонусе и 

попусте и повећања других техничких резерви 

1024 0  0  

509 
  1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања и 

функционалне доприносе 
1025 92,413  10  

  
2.Расходи накнада штета и уговорених износа 

(1027+1028+1029+1030+1031-1032-1033) 
1026 73,879  1,512  
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510 
  2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи 

животних осигурања 
1027 0    

520   2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања 1028 67,095  1,349  

део 513, део 

524 

  2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама 

саосигурања 
1029 0  0  

део 513, део 

524 

  2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама 

реосигурања и ретроцесија 
1030 0    

део 53, део 

54, део 55 

  2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и 

исплате накнада штета и уговорених износа 
1031 6,784  163  

део 603, 

620, 621 

  2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади 

штета 
1032 0    

део 603, 

622, 623, 

624, 625 

  2.7. Приходи од учешћа реосигурања и 

ретроцесија у накнади штета 
1033 0  0  

  
3. Резервисане штете – повећање (1036-

1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) › 0 
1034 113,006  1,275  

  
3. Резервисане штете – смањење (1036-

1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) ‹ 0 
1035 0  0  

515 
  3.1. Резервисане штете животних осигурања – 

повећање 
1036 0    

део 604 
  3.2. Резервисане штете животних осигурања – 

смањење 
1037 0    

526 
  3.3. Резервисане штете неживотних осигурања – 

повећање 
1038 129,811  1,603  

630 
  3.4. Резервисане штете неживотних осигурања – 

смањење 
1039 16,805  328  

516, 527 
  3.5. Резервисане штете саосигурања, реосигурања 

и ретроцесија – повећање 
1040 0    

део 604, 632 
  3.6. Резервисане штете саосигурања, реосигурања 

и ретроцесија – смањење 
1041 0    

део 513 

  3.7. Повећање резервисаних штета – удела 

саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара у 

штетама 

1042 0    

635 
  3.8. Смањење резервисаних штета – удела 

реосигуравача, односно ретроцесионара у штетама 
1043 0    

607, 652, 

654 и део 

673 

4.Приходи по основу регреса и продаје 

осигураних оштећених ствари 
1044 0  0  

517, 529 5. Повећање осталих техничких резерви – нето 1045 0  668  

део 604, 

631, 633, 

638 
6. Смањење осталих техничких резерви – нето 1046 32,494  77  

518, 528 7. Расходи за бонусе и попусте 1047 36  23  

део 51, део 

52 
8. Остали пословни расходи 1048     

  
III ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ (1001-1016) 
1049 209,251  2,933  

  
IV. ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ (1016 - 1001) 
1050 0  0  

  
Б.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 
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I ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА 

(1052+1053+1057+1058+1059+1060+1061) 

1051 12,801  343  

660, 661, 

665, део 672 

1.Приходи од зависних и придружених правних 

лица и од заједничких подухвата 
1052 0    

  
2. Приходи од улагања у непокретности (1054 + 

1055 + 1056) 
1053 2,136  74  

део 608, део 

653 

  2.1. Приходи од закупнина инвестиционих 

некретнина 
1054 2,136  74  

део 681 
  2.2. Приходи од усклађивања вредности 

инвестиционих некретнина 
1055 0    

део 670 
  2.3. Приходи од продаје непокретности 

(дезинвестирања) 
1056 0  0  

део 662 3. Приходи од камата 1057 10,569  266  

део 683, део 

686, део 687 

4. Приходи од усклађивања вредности 

финансијских средстава која се исказују по фер 

вредности кроз БУ 

1058 0  0  

део 672 5. Добици од продаје хартија од вредности 1059 0  0  

део 663 
6. Позитивне курсне разлике из активности 

инвестирања 
1060 96  3  

део 671, део 

679, део 

682, део 

686, део 689 

7. Остали приходи по основу инвестиционе 

активности 
1061 0    

  

II. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1063 + 1064 + 1067 

+ 1068 + 1069 + 1070) 

1062 77  26  

560, 561, 

565, део 572 

1.Расходи из односа са зависним и придруженим 

правним лицима и из заједничких подухвата 
1063 0    

  
2. Расходи по основу улагања у непокретности 

(1065 + 1066) 
1064 0  0  

део 581 
  2.1. Расходи по основу обезвређења 

инвестиционих некретнина 
1065 0  0  

део 570 
  2.2. Губици при продаји непокретности 

(дезинвестирању) 
1066 0    

део 583, део 

586, део 587 

3. Расходи по основу усклађивања вредности 

фин средстава која се исказују по фер вредности 

кроз БУ 

1067 0  0  

део 572 4. Губици при продаји хартија од вредности 1068 0  0  

део 563 
5. Негативне курсне разлике из активности 

инвестирања 
1069 77  26  

део 571, део 

579, део 

582, део 

586, део 589 

6. Остали расходи по основу инвестиционе 

активности 
1070 0    

  
III ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ (1051-1062) 
1071 12,724  317  

  
IV ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ (1062-1051) 
1072 0  0  

  
В ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 

(1074+1079+1084-1085) 
1073 191,272  5,306  

  1. Трошкови прибаве (1075 + 1076 - 1077 + 1078) 1074 104,987  1,929  

део 542   1.1. Провизије 1075 17,722  392  
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део 53,део 

54, део 55 
  1.2. Остали трошкови прибаве 1076 321,714  1,537  

274 
  1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – 

повећање 
1077 235,295    

274 
  1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – 

смањење 
1078 846    

  2. Трошкови управе (1080 + 1081 + 1082 + 1083) 1079 86,394  3,367  

530   2.1. Амортизација 1080 2,399  167  

део 54 
  2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и 

нематеријални трошкови 
1081 5,483  198  

део 55 
  2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични трошкови 
1082 18,479  2,240  

део 53, део 

54, део 55 
  2.4. Остали трошкови управе 1083 60,033  762  

део 53, део 

54, део 55 
3. Остали трошкови спровођења осигурања 1084 0  10  

605, 651 4. Провизија од реосигурања и ретроцесија 1085 109  0  

  

I. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-

1073) ≥ 0 

1086 30,703  0  

  

II ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-

1073) ≤ 0 

1087 0  2,056  

део 66 

III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1088 2,076  43  

део 56 

IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1089 1,436  9  

део 68 

V ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1090 8,059  612  

део 58 

VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1091 14,152  548  

део 67 VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1092 1,975  257  

део 57 VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 1093 47,941  39  

  

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086+1088+1090+1092–

1087–1089–1091–1093) ≥ 0 

1094 0  0  

  

X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086+1088+1090+1092–

1087–1089–1091–1093) ≤ 0 

1095 20,716  1,740  

69 – 59 

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

1096 0    

59 – 69 

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

1097 1,678  80  
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Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1094+1096-1095-1097) 
1098 0  0  

  
Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1095+1097-1094-1096) 
1099 22,394  1,820  

  Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       

721 1. Порез на добитак 1100 0  0  

342 

2. Добитак по основу креирања одложених 

пореских средстава и смањења одложених 

пореских обавеза 

1101 1,420  0  

352 

3. Губитак по основу смањења одложених 

пореских средстава из претходних година и 

креирања одложених пореских обавеза 

1102 0  4  

  Е. НЕТО ДОБИТАК (1098-1099-1100+1101-1102) 1103 0  0  

  
1. Нето добитак који припада мањинским 

улагачима 
1104 0    

  2. Нето добитак који припада већинском власнику 1105 0    

  
Ж. НЕТО ГУБИТАК (1099-1098+1100-

1101+1102) 
1106 20,974  1,824  

  
1. Нето губитак који се приписује мањинским 

улагачима 
1107     

  
2. Нето губитак који се приписује већинском 

власнику 
1108     

  З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1109     

  1. Основна зарада по акцији (у динарима без пара) 1110     

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у 

динарима без пара)  
1111     

 

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине 

У складу са Чланом 87. Закона о заштити животне средине, а на основу Решења Градске управе града 

Београда, Друштво плаћа месечну односно годишњу накнаду за заштиту и унапређивање животне 

средине. 

Поред тога, Друштво развојем дигитализације пословања шири свест код запослених о смањењу броја 

докуменaта у папирној форми. 

Значајни догађаји по завршетку пословне године 

Значајнијих догађаја по завршетку пословне године који могу утицати на финансијски положај и резултат 

Друштва није било. 

Планирани будући развој Друштва 

План Друштва је да се изврши јачање капиталне адекватности кроз обезбеђење профитабилног пословања. 

Такође, план је да се као и до сада сигурно и профитабилно улажу средства, односно да она буду у складу 

са висином приноса уз истовремену рационализацију трошкова и испуњење свих регулаторних захтева. 

Обзиром да је на тржишту осигурања Републике Србије у току имплементација регулативе Solvency II, 

која је у складу са Стратегијом НБС, Друштво ће и у будућем периоду радити на сталном усклађивању 

свог пословања са наведеном регулативом кроз едукацију запослених, иновирањем и усклађивањем 

информационог система са захтевима извештавања, као и својих аката.  

Друштво планира да се у наредном периоду уради ревидирање и побољшање постојећих услова и тарифа 

за одређене производе са циљем прилагођавања потребама тржишта и постизање адекватног нивоа 

конкурентности, уз остварење одрживог резултата. План је да се ради како на унапређењу постојећих 

производа, тако и на увођењу и развоју нових производа Друштва. 

Крајем 2020. године Друштво је оформило тим за продају и преузимање ризика корпоративног осигурања 

имовине, јавних набавки, саосигурања и реосигурања, где се очекују значајни премијски ефекти. У плану 
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је и формирање тима за успостављање новог канала продаје осигурања преко банака, као и тима за 

сарадњу са лизинг кућама, брокерима и посредницима/заступницима, а све у циљу бржег реаговања на 

захтеве клијената за понудама и полисама.  

План Друштва је континуирани развој и дигитализација како сектора продаје осигурања, тако и сектора 

штета у одређеном обиму, као и побољшање постојећег информационог система. 

Такође, Друштво ће првенствено тежити таквом управљању ризицима којим би се обезбедила заштита 

дугорочне стабилности и сигурности пословања уз одржавање задовољавајућег нивоа профитабилности, 

континуирано водећи рачуна о заштити интереса осигураника и свих заинтересованих лица. Како би 

остварило боље и сигурније управљање ризицима, Друштво ће првенствено радити на појачаном систему 

интерних контрола и превентивном деловању на ризике, односно спречавању њиховог настанка. 

Активности на истраживању и развоју 

У 2021. години, као и у претходним годинама, циљ Друштва ће бити пословање са усвојеним актима 

система менаџмента квалитетом Друштва који је у складу са структуром и захтевима међународног 

стандарда ISO 9001:2015 и управљање информационим системом на начин који омогућава сигурно и 

стабилно пословање.  

И у наредном периоду, Управа Друштва ће доносити одлуке са циљем очувања ликвидности и 

стабилности пословања, веће профитабилности и раста тржишног учешћа. У условима неизвесности, како 

на међународном, тако и на домаћем тржишту, одлуке ће се базирати на доступним подацима и проценама 

за тржиште осигурања и инвестирања у будућем периоду. Друштво ће редовно анализирати 

макроекономске показатеље, као и кретања на тржишту осигурања и у складу са тим правити пројекције 

циљева за наредну годину. 

Резиме 

Друштво је на крају извештајне 2020. године исказало нето добитак у износу од 4,2 милиона динара, након 

оствареног нето губитка крајем 2019. године.  

На позитиван резултат утицали су: 

- премија осигурања је била готово осам пута већа (за 1,7 милијарди динара) у поређењу са 2019. и 

изноисла је 2,05 милијарди динара; од тога је премија врсте осигурања 10 – аутоодговорност 

износила 1,6 милијарди динара; 

- значајније већa меродавнa премијa у 2020. допринела је да рацио штета буде доста мањи у односу 

на 2019. годину и на 31.12.2020. је износио 42,04%. Овај показатељ је био мањи код свих врста 

осигурања. Самим тим и комбиновани рацио је био мањи у поређењу са 2019. годином. 

Техничке резерве Друштва на дан 31.12.2020. године износе 1,58 милијарди динара и од почетка године 

техничке резерве Друштва порасле су за више од пет пута.  

Током целог периода Друштво је испуњавало доспеле обавезе поштујући временске оквире и самим тим 

било солвентно и ликвидно. 

У извештајном периоду Друштво је обезбедило адекватност капитала: 

✓ гарантни капитал већи је од законски прописаног; 

✓ расположива маргина солвентности је и даље доста виша од законски захтеване, и  

✓ у потпуности је обезбеђена покривеност обрачунатих техничких резерви. 
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ПРИЛОГ 

БИЛАНС СТАЊА 

на дан 31.12.2020. године 

- у хиљадама динара - 

Група 

рачуна, 

рачун 

Позиција AOП 

И з н о с 

Текућа 

година 

Претходна 

година 

1 2 3 5 6 

  А К Т И В А       

00 А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 0001 0 0 

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА 

(0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022) 
0002 1,129,096 522,657 

01, осим 012, 

013 и дeлa 

019 

I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

(ИМОВИНА) 
0003 1,996 1,168 

012, део 019 II ГУДВИЛ 0004 0 0 

013, део 019 III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА 0005 13,444 6,318 

02 
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМА (0007+0008) 
0006 320,539 315,920 

020, 022, 

023, 025, 

026, део 027, 

део 028, део 

029 

1. Некретнине, постројења и опрема који служе 

за обављање делатности 
0007 251,147 235,216 

024, део 027, 

део 028, део 

029 
2. Инвестиционе некретнине 0008 69,392 80,704 

021, део 027, 

део 028, део 

029 
V БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0009 0 0 

03, осим 037 
VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ (0011+0015) 
0010 793,117 199,251 

  1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014) 0011 0 0 
030, осим 

039 
     а) зависних правних лица 0012 0 0 

031, део 039 
     б) придружених прав. лица и заједничким 

подухватима 
0013 0 0 

део 038, део 

039 
     в) осталих правних лица 0014 0 0 

  
2. Остали дугорочни финансијски пласмани 

(0016+0019+0020) 
0015 793,117 199,251 

036, део 039 
  2.1. Инвестиције које се држе до доспећа 

(0017+0018) 
0016 780,835 187,462 

део 036, део 

039 
     а) Дужничке ХоВ са фиксним приносом 0017 0 0 

део 036, део 

039 

     б) Остале ХоВ и инвестиције које се држе до 

доспећа 
0018 780,835 187,462 

033, део 039   2.2. Депозити код банака 0019 0 0 

део 038, део 

039 

  2.3. Остали непоменути дугорочни 

финансијски пласмани 
0020 12,282 11,789 

04, осим 040 VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА 0021 0 0 
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040 VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0022 0 0 

  
В. ОБРТНА ИМОВИНА 

(0024+0025+0026+ 0045+0046+0049) 
0023 1,364,081 346,837 

10, 13, 15 I ЗАЛИХЕ 0024 33,193 2,634 

14 

II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА 

ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

0025 0 0 

  

III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И 

ГОТОВИНА 

(0027+0032+0033+0044) 

0026 969,041 308,561 

  1. Потраживања (0028+0029+0030+0031) 0027 173,736 97,113 

део 20, део 

21 

  1.1. Потраживања за премију осигурања, 

саосигурања и 

           реосигурања 

0028 169,462 84,672 

део 20, део 

21 

  1.2. Потраживања од реосигуравача и 

ретроцесионара 
0029 802 448 

део 21   1.3. Потраживања за регресе 0030 1,461 3,169 

22, осим 223   1.4. Остала потраживања 0031 2,011 8,824 

223 
2. Потраживања за више плаћен порез на 

добитак 
0032 2,319 2,326 

  
3. Финансијски пласмани 

(0034+0038+0042+0043) 
0033 685,780 182,164 

233, део 239 

  3.1. Финансијска средства расположива за 

продају 

          (0035+0036+0037) 

0034 10,373 11,660 

део 233, део 

239      а) Дужничке ХоВ расположиве за продају 0035 0 0 

део 233, део 

239      б) Власничке ХоВ расположиве за продају 0036 0 0 

део 233, део 

239 

     в) Остале ХоВ и финанс. средства 

расположива за продају 
0037 10,373 11,660 

236, део 239 

  3.2. Финансијска средства која се исказују по 

фер вредности 

           кроз биланс успеха (0039+0040+0041) 

0038 0 0 

део 236, део 

239 

     а) Дужничке ХоВ које се исказују по фер 

вредности кроз БУ 
0039 0 0 

део 236, део 

239 

     б) Власничке ХоВ које се исказују по фер 

вредности кроз БУ 
0040 0 0 

део 236, део 

239 

     в) Остале ХоВ и финанс. средства које се 

исказују по фер 

          вредности кроз БУ 

0041 0 0 

232, део 239   3.3. Краткорочни депозити код банака 0042 299,000 125,415 

235, 238, део 

239 

  3.4. Остали краткорочни финансијски 

пласмани 
0043 376,407 45,089 

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 0044 107,206 26,958 

26 IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0045 0 0 

  
V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048) 
0046 318,253 27,736 

274 1. Разграничени трошкови прибаве осигурања 0047 317,970 27,487 
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270, 271, 

272, 273, 279 2. Друга активна временска разграничења 0048 283 249 

  

VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ 

НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, 

РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА 

(0050+0051+0052) 

0049 43,594 7,906 

275 

1. Резерве за преносне премије које падају на 

терет саосигуравача, реосигуравача и 

ретроцесионара 

0050 41,244 7,480 

276 
2. Резервисане штете које падају на терет 

саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 
0051 2,350 426 

277 
3. Остале техничке резерве које падају на терет 

саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 
0052 0 0 

  Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023) 0071 2,493,177 869,494 

88 Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 0 0 

 

  П А С И В А       

  

А. КАПИТАЛ 

(0402+0407+0408+0411+ 0412- 0413+0414-

0417- 0420+0421) 

0401 572,784 566,630 

  
I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

(0403+0404+0405+0406) 
0402 515,919 515,919 

300 1. Акцијски капитал 0403 515,919 515,919 

303, 304 2. Државни и друштвени капитал 0404 0 0 

301, 302 3. Улози друштва за узајамно осигурање 0405 0 0 

309 4. Остали капитал 0406 0 0 

31 II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 0407 0 0 

  III РЕЗЕРВЕ (0409+0410) 0408 0 0 

305 1. Емисиона премија 0409 0 0 

306, 307 2. Законске, статутарне и друге резерве 0410 0 0 

320 

IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТ. 

ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0411 132,636 129,358 

32, осим 320 V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ 0412 0 0 

33 VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ 0413 11,791 10,503 

34, осим 342 
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

(0415+0416) 
0414 4,164 0 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0415 0 0 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0416 4,164 0 

35, осим 352 
VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА 

(0418+0419) 
0417 68,144 68,144 

350 1. Губитак из ранијих година 0418 68,144 57,564 

351 2. Губитак текуће године 0419 0 10,580 

037, 237 IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0420 0 0 
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  X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0421 0 0 

  
Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 

(0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457) 
0422 1,920,393 302,864 

  
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

(0424+0425+0426+ 0427+0428+0429) 
0423 796 245 

400, 403 1. Математичка резерва 0424 0 0 

401 

2. Резерве за осигурања код којих су 

осигураници прихватили да учествују у 

инвестиционом ризику 

0425 0 0 

402 3. Резерве за изравнање ризика 0426 0 0 

405 4. Резерве за бонусе и попусте 0427 793 106 

407 5. Друге техничке резерве осигурања 0428 0 0 

406, 409 6. Друга дугорочна резервисања 0429 3 139 

  
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0431+0432+0433) 
0430 127,822 6,880 

411 
     а) према матичним и зависним правним 

лицима 
0431 0 0 

412 
     б) према осталим повезаним правним 

лицима 
0432 0 0 

410, 413, 

414, 415, 

417, 419 
     в) остале дугорочне обавезе 0433 127,822 6,880 

416 III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0434 17,689 18,335 

  
IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0436+0440+0441+ 0442+0443) 
0435 191,506 18,134 

  
1. Краткорочне финансијске обавезе 

(0437+0438+0439) 
0436 56,505 2,908 

420 
     а) према матичним и зависним правним 

лицима 
0437 0 0 

421 
     б) према осталим повезаним правним 

лицима 
0438 0 0 

od 422 do 

429, осим 

427 
     в) остале краткорочне финансијске обавезе 0439 56,505 2,908 

427 

2. Обавезе по основу сталних средстава 

намењених продаји и средстава пословања 

које се обуставља 

0440 0 0 

43 
3. Обавезе по основу штета и уговорених 

износа 
0441 7,218 0 

44, 45, 46, 

47, осим 474 
4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе 0442 127,783 15,226 

474 5. Обавезе за порез из резултата 0443 0 0 

  
V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450) 
0444 1,389,988 176,099 

  
1. Резерве за преносне премије 

(0446+0447+0448) 
0445 1,387,292 155,963 

490, део 492      а) животних осигурања и саосигурања 0446 0 0 

491, део 492      б) неживотних осигурања и саосигурања 0447 1,387,292 155,963 
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део 492      в) реосигурања и ретроцесија 0448 0 0 

део 497 2. Резерве за неистекле ризике 0449 2,696 20,136 

496, 498, 499 
3. Друга пасивна временска разграничења 

(0451+0452) 
0450 0 0 

део 499 
     a) одложени приходи по основу регресних 

потраживања 
0451 0 0 

496, 498, део 

499 

     б) остала непоменута пасивна временска 

разграничења 
0452 0 0 

  
VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 

(0454+0455+0456) 
0453 192,592 83,171 

493, део 495      а) животних осигурања и саосигурања 0454 0 0 

494, део 495      б) неживотних осигурања и саосигурања 0455 192,592 83,171 

део 495 
     в) удели у штетама реосигурања и 

ретроцесија 
0456 0 0 

део 497 
VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ 

ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА 
0457 0 0 

35, осим 352 
В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА 
0458 0 0 

  Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458) 0459 2,493,177 869,494 

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0460 0 0 
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БИЛАНС УСПЕХА 

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године 

- у хиљадама динара - 

Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Износ 

Текућа 

година 

Претходна 

година 

1 2 3 5 6 

  А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ       

  
I.ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) 

ПРИХОДИ (1002+1009+1014+1015) 
1001 788,985  243,674  

  
1.Приходи од премија осигурања и 

саосигурања (1003+1004-1005-1006-1007+1008) 
1002 773,743  241,694  

600, део 602 
  1.1. Обрачуната премија животних осигурања и 

саосигурања 
1003 0  0  

610, 613 
  1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања и 

саосигурања 
1004 2,048,208  260,214  

део 512, део 

523 
  1.3. Премија пренета у саосигурање – пасивна 1005 2,814  0  

део 512, део 

523 
  1.4. Премија пренета у реосигурање 1006 40,323  11,799  

део 60, део 

61 

  1.5. Повећање резерви за преносне премије и резерви 

за неистекле ризике осигурања и саосигурања 
1007 1,231,328  16,710  

део 60, део 

61 

  1.6. Смањење резерви за преносне премије и резерви 

за неистекле ризике осигурања и саосигурања 
1008 0  9,989  

  
2.Приходи од премија реосигурања и 

ретроцесија (1010-1011-1012+1013) 
1009 0  0  

део 602, 

614, 615 
  2.1. Обрачуната премија реосигурања и ретроцесија 1010 0  0  

део 512, део 

523 

  2.2. Премија пренета ретроцесијом реосигурања и 

ретроцесија 
1011 0  0  

део 60, део 

61 

  2.3. Повећање резерви за преносне премије и резерви 

за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија 
1012 0  0  

део 60, део 

61 

  2.4. Смањење резерви за преносне премије и резерви 

за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија 
1013 0  0  

606, део 

609, 650, 

део 659 

3.Приходи од послова непосредно повезаних с 

пословима oсигурања 
1014 14,616  11  

део 609, 

639, 64, део 

653, 655, 

део 659 

4. Остали пословни приходи 1015 626  1,969  

  

II.ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) 

РАСХОДИ (1017+1026+1034-1035-1044+1045-

1046+1047+1048) 

1016 427,560  160,581  

  

1.Расходи за дугорочна резервисања и 

функционалне доприносе 

(1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025) 

1017 148,334  3,036  
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500 
  1.1. Математичка резерва животних осигурања - 

повећање 
1018 0  0  

506 
  1.2. Математичка резерва неживотних осигурања 

- повећање 
1019 0  0  

502   1.3. Допринос за превентиву 1020 36,391  2,604  

503   1.4. Доприноси прописани посебним законима 1021 1,071  420  

504   1.5. Допринос Гарантном фонду 1022 17,770  2  

505   1.6. Резервисања за изравнање ризика 1023 0  0  

507 

  1.7. Резервисања за осигурања код којих су 

осигураници прихватили да учествују и 

инвестиционом ризику, резервисања за бонусе и 

попусте и повећања других техничких резерви 

1024 689  0  

509 
  1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања и 

функционалне доприносе 
1025 92,413  10  

  
2.Расходи накнада штета и уговорених износа 

(1027+1028+1029+1030+1031-1032-1033) 
1026 230,378  159,848  

510 
  2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи 

животних осигурања 
1027 0  0  

520   2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања 1028 217,478  144,514  

део 513, део 

524 

  2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама 

саосигурања 
1029 6,704  7,776  

део 513, део 

524 

  2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама 

реосигурања и ретроцесија 
1030 0  0  

део 53, део 

54, део 55 

  2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и 

исплате накнада штета и уговорених износа 
1031 9,820  8,530  

део 603, 

620, 621 

  2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади 

штета 
1032 0  0  

део 603, 

622, 623, 

624, 625 

  2.7. Приходи од учешћа реосигурања и 

ретроцесија у накнади штета 
1033 3,623  972  

  
3. Резервисане штете – повећање (1036-

1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) › 0 
1034 107,071  0  

  
3. Резервисане штете – смањење (1036-

1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) ‹ 0 
1035 0  3,223  

515 
  3.1. Резервисане штете животних осигурања – 

повећање 
1036 0  0  

део 604 
  3.2. Резервисане штете животних осигурања – 

смањење 
1037 0  0  

526 
  3.3. Резервисане штете неживотних осигурања – 

повећање 
1038 151,149  16,837  

630 
  3.4. Резервисане штете неживотних осигурања – 

смањење 
1039 41,728  19,634  
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516, 527 
  3.5. Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија – повећање 
1040 0  0  

део 604, 632 
  3.6. Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија – смањење 
1041 2,350  426  

део 513 

  3.7. Повећање резервисаних штета – удела 

саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара у 

штетама 

1042 0  0  

635 
  3.8. Смањење резервисаних штета – удела 

реосигуравача, односно ретроцесионара у штетама 
1043 0  0  

607, 652, 

654 и део 

673 

4.Приходи по основу регреса и продаје 

осигураних оштећених ствари 
1044 12,526  18,873  

517, 529 5. Повећање осталих техничких резерви – нето 1045 6,137  16,902  

део 604, 

631, 633, 

638 
6. Смањење осталих техничких резерви – нето 1046 57,395  2,329  

518, 528 7. Расходи за бонусе и попусте 1047 5,561  5,220  

део 51, део 

52 
8. Остали пословни расходи 1048 0  0  

  
III ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ (1001-1016) 
1049 361,425  83,093  

  
IV. ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ (1016 - 1001) 
1050 0  0  

  
Б.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 
      

  

I ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА 

(1052+1053+1057+1058+1059+1060+1061) 

1051 16,358  12,558  

660, 661, 

665, део 672 

1.Приходи од зависних и придружених правних 

лица и од заједничких подухвата 
1052 0  0  

  
2. Приходи од улагања у непокретности (1054 + 

1055 + 1056) 
1053 2,730  2,726  

део 608, део 

653 

  2.1. Приходи од закупнина инвестиционих 

некретнина 
1054 2,730  2,726  

део 681 
  2.2. Приходи од усклађивања вредности 

инвестиционих некретнина 
1055 0  0  

део 670 
  2.3. Приходи од продаје непокретности 

(дезинвестирања) 
1056 0  0  

део 662 3. Приходи од камата 1057 13,505  9,728  

део 683, део 

686, део 687 

4. Приходи од усклађивања вредности 

финансијских средстава која се исказују по фер 

вредности кроз БУ 

1058 0  0  

део 672 5. Добици од продаје хартија од вредности 1059 0  0  
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део 663 
6. Позитивне курсне разлике из активности 

инвестирања 
1060 123  104  

део 671, део 

679, део 

682, део 

686, део 689 

7. Остали приходи по основу инвестиционе 

активности 
1061 0  0  

  

II. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1063 + 1064 + 

1067 + 1068 + 1069 + 1070) 

1062 98  931  

560, 561, 

565, део 572 

1.Расходи из односа са зависним и 

придруженим правним лицима и из 

заједничких подухвата 

1063 0  0  

  
2. Расходи по основу улагања у непокретности 

(1065 + 1066) 
1064 0  0  

део 581 
  2.1. Расходи по основу обезвређења 

инвестиционих некретнина 
1065 0  0  

део 570 
  2.2. Губици при продаји непокретности 

(дезинвестирању) 
1066 0  0  

део 583, део 

586, део 587 

3. Расходи по основу усклађивања вредности 

фин средстава која се исказују по фер 

вредности кроз БУ 

1067 0  0  

део 572 4. Губици при продаји хартија од вредности 1068 0  0  

део 563 
5. Негативне курсне разлике из активности 

инвестирања 
1069 98  931  

део 571, део 

579, део 

582, део 

586, део 589 

6. Остали расходи по основу инвестиционе 

активности 
1070 0  0  

  
III ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ (1051-1062) 
1071 16,260  11,627  

  
IV ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ (1062-1051) 
1072 0  0  

  
В ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 

(1074+1079+1084-1085) 
1073 307,482  114,054  

  1. Трошкови прибаве (1075 + 1076 - 1077 + 1078) 1074 201,570  32,411  

део 542   1.1. Провизије 1075 60,760  20,825  

део 53,део 

54, део 55 
  1.2. Остали трошкови прибаве 1076 431,292  39,073  

274 
  1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – 

повећање 
1077 317,970  27,487  

274 
  1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – 

смањење 
1078 27,488  0  

  2. Трошкови управе (1080 + 1081 + 1082 + 1083) 1079 111,662  83,848  

530   2.1. Амортизација 1080 3,065  6,129  

део 54 
  2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и 

нематеријални трошкови 
1081 6,717  7,230  
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део 55 
  2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични трошкови 
1082 23,617  45,795  

део 53, део 

54, део 55 
  2.4. Остали трошкови управе 1083 78,263  24,694  

део 53, део 

54, део 55 
3. Остали трошкови спровођења осигурања 1084 0  360  

605, 651 4. Провизија од реосигурања и ретроцесија 1085 5,750  2,565  

  

I. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-

1073) ≥ 0 

1086 70,203  0  

  

II ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-

1073) ≤ 0 

1087 0  19,334  

део 66 

III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1088 2,653  1,568  

део 56 

IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1089 1,836  337  

део 68 

V ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1090 10,298  22,416  

део 58 

VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1091 18,085  20,084  

део 67 VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1092 2,525  9,740  

део 57 VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 1093 61,263  1,458  

  

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086+1088+1090+1092–

1087–1089–1091–1093) ≥ 0 

1094 4,495  0  

  

X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086+1088+1090+1092–

1087–1089–1091–1093) ≤ 0 

1095 0  7,489  

69 – 59 

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

1096 0  0  

59 – 69 

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

1097 2,145  2,943  

  
Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1094+1096-1095-1097) 
1098 2,350  0  

  
Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1095+1097-1094-1096) 
1099 0  10,432  

  Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       
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721 1. Порез на добитак 1100 0  0  

342 

2. Добитак по основу креирања одложених 

пореских средстава и смањења одложених 

пореских обавеза 

1101 1,814  0  

352 

3. Губитак по основу смањења одложених 

пореских средстава из претходних година и 

креирања одложених пореских обавеза 

1102 0  148  

  Е. НЕТО ДОБИТАК (1098-1099-1100+1101-1102) 1103 4,164  0  

  
1. Нето добитак који припада мањинским 

улагачима 
1104     

  2. Нето добитак који припада већинском власнику 1105     

  
Ж. НЕТО ГУБИТАК (1099-1098+1100-

1101+1102) 
1106 0  10,580  

  
1. Нето губитак који се приписује мањинским 

улагачима 
1107     

  
2. Нето губитак који се приписује већинском 

власнику 
1108     

  З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1109     

  1. Основна зарада по акцији (у динарима без пара) 1110     

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у 

динарима без пара)  
1111     

 

 

 

 

 

 






