
Резултати активности у 2006. години
и стратешки циљеви СНО

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
мај 2007.
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Супервизија осигурања уведена 2004. године
допринела је стабилности бржем развоју

осигурања у Србији, а тренд се наставља...

1740Број друштава за осигурање
152%28,922,911,5Техничке резерве

20,718,615,6Капитал

5646,430,8Укупна имовина

€ 6,9€ 5,6€ 2,9  
Премија животног осигурања по
глави становника

€ 65€ 55€ 38Премија по глави становника

34,331,420,9Премија неживотних осигурања

135,3%43,31,7Премија животних осигурања
69%38,334,722,6Укупна премија

тренд 2004-2006200620052004

19
2004 2005 2006

позитивна 15 11 14
уздржана - 5 3
негативна 7 3 -
позитивна 13 10 9
с резервом 8 5 8
уздржана 1 2 -
негативна - 2 -

Мишљења ревизора

Мишљења актуара
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CARMEL показатељи пословања

206,91-62,44-
Ликвидна актива / Краткорочне обавезе

211,98206,7995,9886,29Краткорочна средства / Краткорочне обавезе

L

-7,883,144,260,95Нето резулат / Укупна актива

--77,6277,02Меродавне штете у самопридржају / 
Меродавна премија у самопридржајуE

4.5415.4424.9495.040Укупно уговорена премија / Број запослених
(у хиљ.дин)M

99,4199,5692,0292,39Меродавна премија у самопридржају / 
Меродавна укупна премијаR

98,2474,2595,1160,63Покривеност техничких резерви прописаним
облицима активе 2

99,32100,16100,2687,08Покривеност техничких резерви прописаним
облицима активе 1

18,3726,7542,9661,53Немат.улагања+некретнине+ХоВ којима се не
тргује+потраживања / Укупна актива

A

34,5059,40--Укупан капитал / Техничке резерве

--178,34200,75Премија у самопридржају / Укупан капитал
C

2006200520062005

Животна
осигурања

Неживотна
осигурањаПоказатељОзнака

групе
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Структура портфеља и peer групе

здравствено: 
пораст за 55%

животно: пораст
са 9,5% на 10,6%

АО: преузима
водеће учешће

пензијско: пренос
на ДПФ

Сртуктура портфеља у 2006

и значајне промене у односу на 2005

Учешће у укупној премији по
peer групама 2006

29.5%

14.8%

12.8%

10.6%

32.3%

ауто одговорност
имовинска осигурања
животна осигурања
остала неживотна осигурања
каско

здравствено: 
пораст за 55%

животно: пораст
са 9,5% на 10,6%

АО: преузима
водеће учешће

пензијско: пренос
на ДПФ

животно: пораст
са 9,5% на 10,6%

пензијско: пренос
на ДПФ

63.4%

21.6%

15.0%
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Uniqa, Копаоник, Grawe, АМС, Сава,
Миленијум, (ДунавТБИ), Глобос,
Енергопројект
Делта,Wiener, Таково 

Дунав, ДДОР
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33%

40%

3%

8%

6%

6% 4%

8%

3%

9%

13%

30%

25%

12%

57%

0%

9%

17%

7%

10%

14%

1%

17%

28%

7%

33%

2005

Структура улагања техничких резерви

2006

живот

неживот

у 2006 обезбеђено покриће, још увек недовољна дисперзија

Недозвољено
Остали облици
Некретнине
Код банака
Акције

Друге дужн. ХоВ
Државне Хов
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Власничка структура – основни подаци

34 млрд 4 млрд 21 млрд 56 млрд 8 хиљ
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Идентификовање

Мерење

Процена

Контрола

Ризик осигурања

Тржишни ризик

Оперативни ризик

АLM ризик

Ризик пласмана

Правни ризик

Репутациони
ризик

У
П
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В
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Њ
Е
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И
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И
Ц
И
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А
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И
З
И
Ц
И
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О
С
Л
О
В
А
Њ
А

Д
О

Провера и праћење усклађености пословања

Процена резултата у односу на циљеве

Утврђивање трошкова неадекватних процедура

Контрола новчаних токова, продајне мреже

Контрола услова, тарифа, пласмана ТР и ГР

Контрола одлука, овлашћења, сукоба интереса

Контрола поузданости и ажурности података

Контрола и развој инструм. управљања ризицима

Спровођење интерних контрола

Организовање, примена и развој
система интерних контрола

ризика

УПРАВА

ЗАПОСЛЕНИ

Управљање ризицима ради заштите интереса
осигураника, корисника и трећих лица-одговорни

управа и запослени
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НБС је одговорна за сигурност и стабилност тржишта
осигурања, актуари имају значајан допринос

остваривању овог циља. Због тога НБС:

је одговорна за лиценцирање актуара
поставља минималне стандарде за обављање послова
овлашћеног актуара
континуирано прати активности актуара
инсистира на континуираној едукацији актуара
пружа едукацију за (критичну) циљну групу у прелазном
периоду
стимулише развој едукативних програма у Србији
подржава и прижељкује - свако унапређење актуарских
стандарда (професионалних, техничких, етичких...)
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Унапређење актуарске струке у Србији, 
лиценцирање

- досадашње активности -

Нови концепт
лиценцирања
актуара

Први ниво– 2 курса, Други ниво–1 курс, Трећи ниво - у току
• Укупно полазника: 45 (I ниво 38 – положило 15 и II ниво 31) 
• 7 полазника тутори
• Међу полазницима 5 овлашћених актуара
• 10 друштава – 18 полазника

AMС – 1,  ДДОР – 3,  Delta Generali – 4,  Дунав – 2, Гарант осигурање - 1
Grawe -1,  Миленијум -1,  Сава осигурање – 2, Wiener – 1,  Uniqa - 2

• НБС – 10 полазника, ПМФ Бгд – 2 полазника, ПМФ НС – 2, 
Економски факултет – 2, IMQF – 2, Агенција за осигурање депозита
– 2 полазника

транспарентан програм

континуирана едукација

1.Основни примене актуарске математике

2. Модели ризика и неживотно осигурање

3. Животно и здравствено осигурање

4. Пензије и моделирање

5. Инвестиције и фин. извештавање
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Изазови

Унапређење корпоративног управљања
Системи управљања ризицима
Адекватан систем интерних контрола – јасно дефинисана
подела одговорности - обезбеђење пуне примене
Друштва сама контролишу своје канале продаје –
репутациони ризик
Побољшање квалитета канала дистрибуције путем банака
Даље јачање транспарентности
Смернице
Раздвајање живот/неживот
Закон о обавезном осигурању у саобраћају
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Допринос супервизије НБС изградњи модерног и
ефикасног сектора осигурања враћање

поверења у осигурање

Помоћ:
- инфо центар
- приговори
- медијација

Едукација:
- Едукативни
материјали

Транспарентост:
-Пуне, релеванте, 
поуздане и благовремене
инфомрације о
финансијским услугама

I Успостављање
адекватне регулативе и
окружења

-Нарочито: солвентност, 
адекватност углагања, 
корпоративно
управљање, 
транспарентност, 
управљање ризицима, 
fit&proper критеријуми,
специфична знања

II Неселективан
приступ супервизији

-Једнак приступ према
свим учесницима
- Консолидација сектора
осигурања

III Заштита корисника
активности спроводи у три

правца....


