
НАЦРТ 

На пснпву члана 11. став 4. и члана 246.  Закпна п привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.  
36/11, 99/11) Скупштина акципнара Акципнарскпг друштва за псигураое ''Такпвп'', Крагујевац, на 
седници пдржанпј __________2012. гпдине, дпнела је: 

СТАТУТ 

АКЦИПНАРСКПГ ДРУШТВА  ЗА ПСИГУРАОЕ ''ТАКПВП,  

КРАГУЈЕВАЦ, ДР ЗПРАНА ЂИНЂИЋА 15А 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Акципнарскп друштвп за псигураое "Такпвп", Крагујевац ( у даљем тексту: Друштвп) је пснпванп 
22.07.1992. гпдине, и уписанп у регистар решеоем Привреднпг суда у Крагујевцу брпј Фи-3270/92, брпј 
регистарскпг улпшка 1-6935-00, а преведенп у регистар Агенције за привредне регистре ппд брпјем БД. 
10691/2005 пд 06.05.2005. гпдине. 

Друштвп има матични брпј 06084184 и ПИБ 101457935. 

Члан 2. 

Пвим статутпм уређује се управљаое друштвпм и друга питаоа у складу са Закпнпм п 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.  36/11, 99/11), а нарпчитп: 

1) Ппслпвнп име и седиште Друштва; 
2) Претежна делатнпст Друштва; 
3) Правна фпрма и  пдгпвпрнпст за пбавезе; 
4) Пгранак Друштва; 
5) Импвина Друштва; 
6) Ппдаци п висини уписанпг и уплаћенпг пснпвнпг капитала; 
7) Битни елементе издатих акција; 
8) Врсте и класе акција и других хартија пд вреднпсти кпје је друштвп пвлашћенп да изда; 
9) Дан дивиденде; 
10) Начин заступаоа Друштва; 
11) Ппступак сазиваоа Скупштине; 
12) Пдређиваое пргана Друштва, састав и оихпв делпкруг, ближе уређиваое начина 

именпваоа и пппзива тих чланпва, кап и начина пдлучиваоа тих пргана; 
13) Унутрашои надзпр и интерна ревизија; 
14) Управљаое Друштвпм пп правилима п управљаоу ризицима; 
15) Сппљни надзпр; 
16) Акти и друга дпкумента Друштва; 
17) Расппдела дпбити, правп на дивиденду и ппкриће губитка; 



18) Фпрмираое резерви Друштва; 
19) Статусне прпмене; 
20) Престанка Друштва и пренпс ппртфеља псигураоа; 
21) Измене статута и 
22) Друга питаоа за кпја је пвим или ппсебним закпнпм пдређенп да их садржи статут 

акципнарскпг друштва. 
 

ППСЛПВНП ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНПСТ ДРУШТВА 

Члан 3. 

Друштвп ппслује ппд ппслпвним именпм: Акципнарскп друштвп за псигураое ''Такпвп'.  

Скраћени назив друштва гласи : ''Такпвп псигураое'' а.д.п., Крагујевац. 

Ппслпвнп име Друштва је на српскпм језику, на ћириличнпм или латиничнпм писму. 

Пдлуку п прпмени ппслпвнпг имена и седишта Друштва дпнпси Надзпрни пдбпр Друштва. 

Члан 4. 

Друштвп у свпм ппслпваоу упптребљава жиг, печат и штамбиљ, у складу са пдлукпм п пблику 
садржини и упптреби жига, печата и штамбиља. 

У ппслпвнпм прпмету, службеним пднпсима и ппслпвнпј преписци са трећим лицима сва 
ппслпвна писма и други дпкументи Друштва, укључујући и пне у електрпнскпј фпрми, садрже 
ппслпвнп или скраћенп ппслпвнп име, седиште, матични брпји и ппрески идентификаципни брпј 
Друштва. 

Члан 5. 

Седиште друштва је на следећпј адреси: Крагујевац, Др Зпрана Ђинђића 15а 

Члан  6. 

Претежна делатнпст кпјпм ће се Друштвп бавити је: 

65.12 Неживптнп псигураое, кпје пбухвата: 

 Пружаое услуга псигураоа, псим услуга живптнпг псигураоа: 
- пд несрећа и ппжара 
- здравственп псигураое 
- псигураое путника 
-  псигураое импвине 
- псигураое мптпрних впзила, брпдпва, авипна, трансппртнп псигураое 
- пд нпвчаних губитака и пд пдгпвпрнпсти  
- стандардизпване гаранцијске шеме, кпје функципнишу у складу са принципима 
неживптнпг псигураоа кпји се пднпсе а прпцену ризика, фпрмираое резерви итд. 



 
66.21 Обрада пдштетних захтева и прпцеоиваое ризика штета кпја пбухвата пружаое 
административних услуга псигураоа кап штп су пбрада и намиреое пдштетних захтева, кпја 
пбухвата: 

 Пбрада пдштетних захтева: 
- ликвидација штета 
- разматраое и пцеоиваое ризика 
- испитиваое пдштетних захтева, прпцена ризика и штета 
- ликвидација хаварија у ппмпрскпм псигураоу и других губитака ппкривених 
 псигураоем 

 Намиреое пдштетних захтева, т.ј. пбрачун и исплата накнада из псигураоа и с тим 
ппвезане активнпсти. 

 
66.29  Остале ппмпћне делатнпсти у псигураоу и пензијским фпндпвима, кпја пбухвата: 

 ппмпћне делатнпсти кпје су укључене у пружаое услуга псигураоа или пензијских 
фпндпва или су блискп ппвезане са пвим услугама, псим финансијскпг ппсредпваоа, пбраде 
пдштетних захтева и услуга заступника и ппсредника у псигураоу: 

- административни ппслпви у вези са пштећеним стварима и пстацима пштећених ствари 
- актуарске услуге. 

ПРАВНА ФПРМА И  ПДГПВПРНПСТ ЗА ПБАВЕЗЕ 

Члан 7. 

Друштвп ппслује кап јавнп акципнарскп друштвп. 

Друштвп пдгпвпра за свпје пбавезе целпкупнпм свпјпм импвинпм. 

Акципнари Друштва не пдгпварају за пбавезе Друштва, псим у случајевима предвиђеним 
закпнпм. 

ПГРАНАК ДРУШТВА 

Члан 8. 

Друштвп мпже пбразпвати један или више пгранака, кап издвпјени прганизаципни деп, прекп 
кпга Друштвп пбавља делатнпст у складу са закпнпм. 

Пгранак Друштва, нема свпјствп правнпг лица, а у правнпм прпмену иступа у име и за рачун 
Друштва. 

Пгранак се пбразује пдлукпм Надзпрнпг пдбпра, кпја пдлука садржи: ппслпвнп име и матични 
брпј друштва, адресу пгранка, претежну делатнпст пгранка, личнп име пднпснп ппслпвнп име 
заступника пгранка и пбим пвлашћеоа, пднпснп пграничеоу пвлашћеоа заступника и пгранка у 
правнпм прпмету. 

Пгранак има адресу - седиште ппслпваоа и заступника. 



Заступник пгранка ппступа у складу са пграничеоима свпјих пвлашћеоа, кпја су утврђена 
пдлукпм Надзпрнпг пдбпра.  

Пгранак и заступник пгранка се региструју у надлежнпм регистру. 

ИМПВИНА ДРУШТВА 

Члан 9. 

Импвина Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, кап у друга права Друштва. 

За пбављаое ппслпва Друштва, Друштвп кпристи средства пбезбеђена улпзима акципнара, 
пстварена ппслпваоем Друштва кап и средстава пбезбеђена на други начин у складу са прппима 
и свпјим актима. 

ПСНПВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ 

Члан 10. 

Пснпвни капитал друштва је 573.324.000, 54 динара (слпвима: петстптинаседамдесетримилипна 
тристадвадесетчетирихиљаде динараипедесетчетирипаре). 

Укупан уписани нпвчани деп пснпвнпг капитала Друштва изнпси: 573.324.000,54 динара (слпвима: 
петстптинаседамдесетримилипна тристадвадесетчетирихиљаде динараипедесетчетирипаре). 

Укупан уплаћени нпвчани деп пснпвнпг капитала Друштва изнпси: 573.324.000,54 динара 
(слпвима:петстптинаседамдесетримилипнатристадвадесетчетирихиљадединараипедесетчетирип
аре). 

Члан 11. 

Друштвп је укупнп издалп 573.324 пбичних акција (брпј акција) нпминалне вреднпсти 1.000,00 
динара. 

Акције гласе на име и на једнаке нпвчане изнпсе 

Свака акција има један глас, пренпс власништва није пграничен, у пптпунпсти су уплаћене и 
регистрпване у Централнпм регистру ISIN  broj: RSTAKOE 91984, CFI kod: ESVUFR.  

   Члан 12. 

Друштвп мпже издавати следеће врсте акција: пбичне и преференцијалне акције. У пквиру сваке 
врсте акција, акције кпје дају иста права чине једну класу акција.  

Члан 13. 

Акција кпје издаје Друштвп се издају у дематеријализпванпј фпрми и гласе на име, а на 
регистрацију у Централнпм регистру, деппу и клирингу хартија пд вреднпсти (у даљем тексту: 



Централни регистар) оихпвпг издаваоа, закпнитих ималаца, пренпса акција, пренпса права из 
акција, пграничеоа права из акција и уписа права трећих лица на акцијама, примеоују се пдредбе 
закпна кпјима се уређује тржиште капитала.  

Пдлука п издаваоу акција пднпснп других хартија пд вреднпсти мпра да садржи све оихпве битне 
елементе у складу са прпписима кпјим се уређује тржиште капитала. 

Акципнарпм се у пднпсу према  Друштву и трећим лицима сматра лице кпје је кап закпнити 
ималац акције уписанп у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицаоа 
акције. 

Централни регистар акципнару на оегпв захтев, у складу са правилима ппслпваоа Централнпг 
регистра, издаје пптврду п акцијама чији је пн закпнити ималац, са свим ппдацима у вези са тим 
акцијама п кпјима евиденцију впди Централни регистар. 

На издаваое дпказа п власништву над акцијама примеоују се прпписи кпјима се уређује тржиште 
капитала. 

Члан 14. 

На акције, услпве и начин  ппвећаоа и смаоеоа пснпвнпг капитала, примеоиваће се пдредбе 
Закпна п привредним друштвима, пднпснп закпна кпји уређује капитал, и других ппдзакпнским 
аката. 

Члан 15. 

Власник акције мпже распплагати акцијама у складу за Закпнпм  п привредним друштвима и 
закпнпм кпјим се уређује тржиште хартија пд вреднпсти. 

Члан  16. 

Власници пбичних акција имају права у складу са закпнпм и пвим статутпм, а ппсебнп: 

- правп учешћа у  гласаоу на Скупштини, такп да једна акција даје правп на један глас   
- правп на исплату дивиденде, 
- правп пречег стицаоа пбичних акција и других финансијских инструмената 

заменљивих за пбичне акције, из нпвих емисија, 
- правп распплагаоа акцијама свих врста у складу са закпнпм, 
- и друга права у складу са прпписима. 

Члан 17. 

Друштвп мпже стицати сппствене акције ппд услпвима и на начин предвиђен закпнпм. 

Члан 18. 

Друштвп мпже заппсленима у Друштву  давати зајмпве, кредите, авансе и сл., ради стицаоа акција у 
Друштву, у складу са пвим угпвпрпм и закпнским прпписима.  



ДАН ДИВИДЕНДЕ 

Члан 19 

Акципнари кпји имају правп на дивиденду, пднпснп правп на исплату пп пснпву смаоеоа 
капитала или пп пснпву ликвидаципнпг пстатка јесу акципнари према списку акципнара - 
јединственпј листи акципнара Централнпг регистра на дан 31.12. (дан дивиденде). 

Акципнар кпји пренесе свпје акције пп пснпву кпјих је стекап правп на дивиденду ппсле дана 
дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава тп правп. 

НАЧИН  ЗАСТУПАОА  ДРУШТВА 

Члан 20. 

Генерални директпр  представља и заступа Друштвп пред трећим лицима у свим ппслпвима 

кпји представљају извршаваое делатнпсти Друштва, те је пбавезан да ппштује сва пграничеоа 

пвлашћеоа предвиђена закпнским прпписима и ппштим актима Друштва.  

Члан 21. 

Друштвп пптписује Генерални директпр. 

Генерални директпр мпже пвластити пдређена лица из реда заппслених у Друштву да 

пптписују пдређена акта из делпкруга свпг раднпг места. 

Лица кпја заступају и пптписују Друштвп, дужна су да ппступају савеснп и лпјалнп, са пажопм 

дпбрпг привредника, у разумнпм увереоу  да делују  у најбпљем интересу Друштва. 

Члан 22. 

Укпликп лица кпја имају пвлашћеое према Друштву, прекпраче границу пвлашћеоа  и из личнпг 

интереса злпупптребе ппзиције или ппслпвне мпгућнпсти Друштва, пдгпвпрна су за накнаду штете у 

складу са пвим угпвпрпм, угпвпрпм п раду и  закпнским прпписима. 

ПРГАНИ ДРУШТВА 

Члан 23. 

Управљаое друштвпм је двпдпмнп. 

Пргани друштва су: скупштина акципнара, извршни пдбпр и надзпрни пдбпр. 

Друштвп има Генералнпг директпра и Секретара Друштва. 

Управу Друштва чине Извршни пдбпр, Надзпрни пдбпр и Генерални директпр Друштва. 



 

СКУПШТИНА 

Састав скупштине и права акципнара 

Члан 24. 

Скупштину чине сви акципнари друштва. 

Акципнар има правп да учествује у раду Скупштине, штп ппдразумева правп да гласа п питаоима 
п кпјима гласа оегпва класа акција и правп на учешће у расправи п питаоима на дневнпм реду 
скупштине, укључујући и правп на ппднпшеое предлпга, ппстављаое питаоа кпја се пднпсе на 
дневни ред скупштине и дпбијаое пдгпвпра, у складу са пвим статутпм и ппслпвникпм скупштине. 

За личнп учешће у раду скупштине, акципнар мпра ппседпвати минимум 100 акција пд укупнпг 
брпја акција. 

Акципнари кпји ппјединачнп не ппседују брпј акција прпписан претхпдним ставпм пвпг члана, 
имају правп да у раду скупштине учествују прекп заједничкпг пунпмпћника или да гласају у 
пдсуству. 

Надлежнпст скупштине 

Члан 25. 

Скупштина пдлучује п: 

1) изменама статута; 
2) ппвећаоу или смаоеоу пснпвнпг капитала, кап и свакпј емисији хартија пд 

вреднпсти; 
3) дпнпси пдлуке п расппдели дпбити и ппкрићу губитка; 
4) брпју пдпбрених акција; 
5) прпменама права или ппвластица билп кпје класе акција; 
6) статусним прпменама и прпменама правне фпрме; 
7) пренпсу ппртфеља, удруживаоу са другим друштвима за псигураоу;  
8) стицаоу и распплагаоу импвинпм велике вреднпсти уз мпгућнпст пренпшеоа 

пвлашћеоа Надзпрнпм пдбпру; 
9) расппдели дпбити и ппкрићу губитака; 
10) усвајаоу финансијских извештаја, гпдишоег извештаја п ппслпваоу са мишљеоем 

пвлашћенпг  актуара и Надзпрнпг пдбпра, кап извештаја ревизпра са кпментарпм 
Надзпрнпг пдбпра; 

11) усвајаоу извештаја Надзпрнпг пдбпра, 
12) накнадама чланпвима надзпрнпг пдбпра, пднпснп правилима за оихпвп 

пдређиваое, укључујући и накнаду кпја се исплаћује у акцијама и другим 
хартијама пд вреднпсти друштва; 

13) именпваоу и разрешеоу чланпва Надзпрнпг пдбпра, 
14) ппкретаоу ппступка ликвидације, пднпснп ппднпшеоу предлпга за стечај друштва; 



15) избпру пвлашћенпг независнпг ревизпра и накнади за оегпв рад; 
16) дпнпси ппслпвник п свпм раду; 
17) другим питаоима кпја су у складу са закпнпм стављена на дневни ред седнице 

Скупштине; 
18) другим питаоима у складу са закпнпм и статутпм. 

Седнице скупштине 

Члан 26. 

Седнице скупштине мпгу бити редпвне или ванредне. 

Пдржаваое редпвне и ванредне седнице Скупштине  

Члан 27 

Редпвна седница скупштине пдржава се једнпм гпдишое, најкасније четири месеца пп завршетку 
ппслпвне гпдине. 

Ванредна седница скупштине пдржава се пп пптреби, псим у  случају када се приликпм израде 
гпдишоих или других финансијских извештаја кпје друштвп израђује у складу са закпнпм утврди 
да друштвп ппслује са губиткпм услед кпјег је вреднпст нетп импвине друштва ппстала маоа пд 
50% пснпвнпг капитала друштва, када се пбавезнп сазива.  

Дан акципнара  

Члан 28. 

Правп на учешће у раду седнице скупштине имају акципнари  према списку акципнара кпји се 
утврђује на пснпву извпда из јединствене евиденције акципнара Централнпг регистра, на дан 
акципнара, кпји  пада на десети дан пре дана пдржаваоа седнице. 

Акципнар са списка из става 1. пвпг члана кпји накпн дана акципнара на треће лице пренесе свпје 
акције задржава правп да учествује у раду те седнице Скупштине пп пснпву акција кпје је 
ппседпвап на дан акципнара. 

Ппступак сазиваоа Скупштине 

Члан 29. 

Редпвну седницу Скупштине сазива Надзпрни пдбпр, упућиваоем писменпг ппзива,  акципнарима 
кпји имају правп на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана пдржаваоа 
седнице. 

Ванредну седницу сазива Надзпрни пдбпр на пснпву свпје пдлуке или пп захтеву акципнара кпји 
имају најмаое 5% пснпвнпг капитала друштва, пднпснп акципнара кпји имају најмаое 5% акција 
са правпм гласа пп тачкама дневнпг реда кпји се предлаже. 



Захтев из претхпднпг става пвп члана мпра да садржи све ппдатке п свакпм ппднпсипцу захтева у 
складу са закпнпм и пбразлпжени предлпг дневнпг реда седнице.  Ппднпсипци захтева мпгу бити 
акципнари кпји су тп свпјствп стекли најмаое три месеца пре ппднпшеоа захтева и кпји тп 
свпјствп задрже дп дпнпшеоа пдлуке пп захтеву.  Дневни ред ванредне седнице мпже бити 
утврђен искључивп према предлпгу дневнпг реда из захтева, псим тачака кпје нису у делпкругу 
пдлучиваоа скупштине. 

Ппзив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана пдржаваоа седнице. 

Ппзив за седницу Скупштине 

Члан 30. 

Ппзив акципнарима за седницу Скупштине (у даљем тексту: ппзив за седницу) садржи нарпчитп: 

1) дан слаоа ппзива; 
2) време и местп пдржаваоа седнице; 
3) предлпг дневнпг реда седнице, са јаснпм назнакпм п кпјим тачкама дневнпг 

реда се предлаже да скупштина дпнесе пдлуку и навпђеоем  укупнпг брпја 
акција и већини кпја је пптребна за дпнпшеое те пдлуке; 

4) пбавештеое п начинима на кпји се мпгу преузети материјали за седницу; 
5) ппуку п правима акципнара у вези са учешћем у раду скупштине и јаснп и 

прецизнп пбавештеое п правилима за оихпвп пствариваое, у складу са 
закпнпм, статутпм и ппслпвникпм скупштине; 

6) фпрмулар за даваое пунпмпћја, чија фпрма није пбавезна;  
7)  пбавештеое п дану акципнара и пбјашоеое да самп акципнари кпји су 

акципнари друштва на тај дан имају правп на учешће у раду скупштине. 

Пбавештеое из става 1. тачка 7) пвпг члана нарпчитп садржи: 

1) ппдатке п правима акципнара на предлагаое дневнпг реда и правима на ппстављаое 
питаоа, уз навпђеое рпкпва у кпјима се та права мпгу кпристити, при чему тп 
пбавештеое мпже да садржи и самп те рпкпве ппд услпвпм да је у оему јаснп 
наведенп да су детаљне инфпрмације п кпришћеоу тих права дпступне на интернет 
страници Друштва; 

2)  ппис прпцедуре за гласаое прекп пунпмпћника,  
3) ппис прпцедуре за гласаое у пдсуству, кап и за гласаое електрпнским путем накпн 

ступаоа на снагу прпписа кпјима се уређује електрпнскп пптписиваоа. 

Ппзив за седницу упућује се лицима кпја су акципнари друштва на дан на кпји је надзпрни пдбпр 
дпнеп пдлуку п сазиваоу скупштине и тп пбјављиваоем на интернет страници друштва и на 
интернет страници регистра привредних субјеката.  

Друштвп је дужнп да ппзив за седницу пбјави и на интернет страници регулисанпг тржишта, 
пднпснп мултилатералне тргпвачке платфпрме где су укључене оегпве акције. 



Пбјава на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката, кап и 
на интернет странице регулисанпг тржишта, пднпснп мултилатералне тргпвачке платфпрме мпра 
трајати најмаое дп дана пдржаваоа седнице. 

Друштвп није дужнп да у ппзиву за седницу наведе елементе из става 1. тач. 4), 6) и 7) пвпг члана, 
акп у ппзиву за седницу назначи интернет странице са кпјих се мпгу преузети ти ппдаци, пднпснп 
дпкументи. 

Материјали за седницу Скупштине мпрају се ставити на распплагаое акципнарима истпвременп 
са слаоем ппзива: 

1) личним преузимаоем или путем пунпмпћника, у седишту Друштва у редпвнп 
раднп време или 

2) на интернет страници Друштва, такп да их акципнари мпгу преузети у целпсти. 

Квпрум 

Члан 31. 

Квпрум за седницу Скупштине чини пбична већина пд укупнпг брпја гласпва класе акција са 
правпм гласа пп предметнпм питаоу.  

У квпрум се рачунају и гласпви акципнара кпји су гласали у пдсуству. 

Квпрум на седници скупштине утврђује се пре ппчетка рада скупштине. 

Већина за пдлучиваое 

Члан 32. 

Скупштина дпнпси пдлуке пбичнпм већинпм гласпва присутних акципнара кпји имају правп гласа 
пп пдређенпм питаоу.  

Скупштина дпнпси  пдлуке п прпмени правне фпрме, статуснпј прпмени и спрпвпђеоу ппступка 
ликвидације друштва трпчетвртинскпм већинпм гласпва присутних акципнара. 

Ппнпвљена седница 

Члан 33. 

Акп је седница Скупштине акципнарскпг друштва пдлпжена збпг недпстатка квпрума, мпже бити 
ппнпвп сазвана са истим дневним редпм такп да се пдржи најкасније 30, а најраније 15 дана 
рачунајући пд дана непдржане седнице (ппнпвљена седница). 

Ппзив за ппнпвљену седницу упућује се акципнарима најкасније десет дана пре дана предвиђенпг 
за пдржаваое ппнпвљене седнице.  



Акп је дан пдржаваоа ппнпвљене седнице унапред пдређен у ппзиву за непдржану седницу, 
ппнпвљена седница ће бити пдржана на тај дан. 

Дан из става 3. пвпг члана не мпже бити дан кпји пада раније пд псмпг ни касније пд тридесетпг 
дана рачунајући пд дана непдржане седнице. 

Дан акципнара непдржане седнице важи и за ппнпвљену седницу.         

Квпрум за ппнпвљену  седницу чини једна трећина пд укупнпг брпја гласпва акција са правпм 
гласа пп предметнпм питаоу. 

Пдлука на ппнпвљенпј седници дпнпсе се вечинпм, прппанпм закпнпм пднпснп статутпм, кпја не 
мпже бити маоа пд једне четвртине пд укупнпг брпја гласпва акција са правпм гласа пп 
предметнпм питаоу.  

Дневни ред 

Члан 34. 

На седницама скупштина мпже се пдлучивати и расправљати самп п тачкама дневнпг реда 
утврђених  пдлукпм п сазиваоу седнице скупштине кпју дпнпси Надзпрни пдбпр. 

Један или више акципнара кпји ппседују најмаое 5% акција са правпм гласа мпгу надзпрнпм 
пдбпру, предлпжити дпдатне тачке за дневни ред седнице п кпјима предлажу да се расправља, 
кап и дпдатне тачке п кпјима се предлаже да скупштина дпнесе пдлуку, укпликп пбразлпже тај 
предлпг. 

Предлпг из става 2. пвпг члана даје се писаним путем, уз навпђеое ппдатака п ппднпсипцима 
захтева, а мпже се упутити друштву најкасније 20 (двадесет) дана пре дана пдржаваоа редпвне 
седнице скупштине, пднпснп 10 (десет) дана пре пдржаваоа ванредне седнице скупштине. 

Друштвп  је дужнп да пвај предлпг пбјави на интернет страници Друштва најкасније нареднпг дана 
пд дана пријема предлпга. 

Укпликп надзпрни пдбпр прихвати предлпг за дпдатне тачке дневнпг реда , Друштвп је у пбавези 
да нпви дневни ред без пдлагаоа дпстави акципнарима кпјим имају правп учешћа у раду 
скупштине. 

Председник Скупштине 

Члан 35. 

Седницпм скупштине председава Председник скупштине 

Председник скупштине бира се на ппчетку сваке седнице, на пснпву предлпга надзпрнпг пдбпра 
или захтева акципнара за сазиваое ванредне седницу скупштине.  

Председник скупштине се бира већинпм гласпва присутних акципнара. 



Пунпмпћје за гласаое 

Члан 36. 

Акципнар има правп да путем пунпмпћја пвласти пдређенп лице да у оегпвп име учествује у раду 
скупштине, укључујући и правп да у оегпвп име гласа (у даљем тексту: пунпмпћје за гласаое). 

Пунпмпћник из става 1. пвпг члана има иста права у ппгледу учешћа у раду седнице скупштине кап 
и акципнар кпји га је пвластип. 

Акп је пунпмпћје за гласаое издатп већем брпју лица, сматраће се да је свакп пд пунпмпћника 
ппнапспб пвлашћен за гласаое. 

Акп седници приступи више пд једнпг пунпмпћника истпг акципнара пп пснпву истих акција, 
Друштвп ће кап пунпмпћника прихватити лице са најкаснијим датумпм на пунпмпћју за гласаое, а 
акп има више пд једнпг пунпмпћја за гласаое кпја имају исти најкаснији датум Друштвп је 
пвлашћенп да кап пунпмпћника прихвати самп једнп пд тих лица. 

Пунпмпћје за гласаое даје се у писанпј фпрми и садржи нарпчитп: име, пднпснп ппслпвнп име 
акципнара, име пунпмпћника, са свим ппдацима закпна; брпј, врсту и класу акција за кпје се 
пунпмпћје издаје и друге ппдатке у складу са Закпнпм п привредним Друштву.  

Акп физичкп лице даје пунпмпћје за гласаое пнп мпра бити пверенп у складу са закпнпм кпјим се 
уређује пвера пптписа. 

Друштвп дпставља акципнарима фпрмулар за даваое пунпмпћја са инструкцијама пп свакпј тачки 
дневнпг реда,  чија фпрма није пбавезна, па ће се сматрати пунпважним и пунпмпћја за гласаое 
кпја нису дата у фпрми преппрученпј пд стране Друштва. 

Друштвп ће  пмпгућити даваое пунпмпћја за гласаое електрпнским путем, ступаоем на снагу 
прпписа кпјим се уређује електрпнски пптпис. 

Акп пунпмпћје за гласаое садржи упутства или налпге за пствариваое права гласа, пунпмпћник је 
дужан да ппступа пп оима, а акп пунпмпћје не садржи упутствп пунпмпћник је дужан да гласа 
савеснп и у најбпљем интересу акципнара. 

Акп је у пунпмпћју за гласаое наведенп да се даје за једну седницу скупштине, пнп важи и за 
ппнпвљену седницу. 

Акп у пунпмпћју за гласаое није наведенп да се даје за једну седницу Скупштине, пнп важи и за 
све наредне седнице Скупштине дп пппзива, пднпснп дп истека перипда на кпји је датп. 

Пунпмпћје за гласаое није пренпсивп. 

Акп је пунпмпћник правнп лице, пнп правп гласа врши прекп свпг закпнскпг заступника или другпг 
за тп ппсебнп пвлашћенпг лица, кпје мпже искључивп бити члан пргана тпг правнпг лица или 
оегпв заппслени. 



Акп је једнп лице пвлашћенп пд стране више акципнара кап пунпмпћник за гласаое, пнп мпже 
вршити правп гласа различитп за свакпг пд тих акципнара. 

Члан 37. 

Гласаое у пдсуству 

Акципнари мпгу да гласају писаним путем без присуства седници, на фпрмулару за гласаое, без 
пбавезе пвере пптписа у складу са закпнпм кпјим се уређује пвера пптписа. 
 
Акципнар кпји је гласап у пдсуству сматра се присутним на седници приликпм пдлучиваоа п 
тачкама дневнпг реда пп кпјима је гласап 
 

Ппсебнп банке кпје впде збирне 
или кастпди рачуне  

Члан 38. 

Банка кпја впди збирне или кастпди рачуне, кпја се у јединственпј евиденцији акципнара впди кап 
акципнар у свпје име а за рачун свпјих клијената, сматра се пунпмпћникпм за гласаое у пднпсу на 
те свпје клијенте, ппд услпвпм да приликпм приступаоа на седницу презентује писанп пунпмпћје 
за гласаое, пднпснп налпг за заступаое издат пд стране тих клијената. 

Банка из става 1. пвпг члана мпже вршити правп гласа у пднпсу на свакпг пд свпјих клијената 
ппсебнп. 

Измена или пппзив пунпмпћја за гласаое 

Члан 39. 

Акципнар мпже да измени или пппзпве пунпмпћје у свакпм тренутку дп дана пдржаваоа седнице 
писаним путем, ппд услпвпм да п тпме дп дана пдржаваоа седнице пбавести пунпмпћника и 
друштвп. 

Измена или пппзив пунпмпћја за гласаое врши се схпднпм применпм пдредаба  даваоу 
пунпмпћја. 

Сматра се да је пунпмпћје пппзванп акп акципнар личнп приступи седници Скупштине. 

Правп на ппстављаое питаоа и дпбијаоа пдгпвпра 

Члан 40. 

Акципнар кпји има правп на учешће у раду скупштине има правп чланпвима надзпрнпг пдбпра, 
ппстави питаоа кпја се пднпсе на тачке дневнпг реда седнице, кап и друга питаоа у вези са 
друштвпм самп у мери у кпјпј су пдгпвпри на та питаоа неппхпдни за правилну прпцену питаоа 
кпја се пднпсе на тачке дневнпг реда седнице. 



Акп се на седници скупштине матичнпг друштва расправља и п кпнсплидпванпм финансијскпм 
извештају, правп на ппстављаое питаоа ппстпји и у пднпсу на ппслпваое ппвезаних друштава 
кпја су укључена у кпнсплидпвани финансијски извештај. 

Члан надзпрнпг пдбпра дужан је да акципнару пружи пдгпвпр на ппстављенп питаое из става 1. 
пвпг члана тпкпм седнице. 

Изузетнп пд става 3. пвпг члана, пдгпвпр се мпже ускратити акп: 

1) би се разумнп мпглп закључити да би даваоем пдгпвпра мпгла бити нанета штета 
Друштву или са оиме ппвезанпм лицу; 

2) би даваоем пдгпвпра билп учиоенп кривичнп делп; 
3)  је пдгпварајућа инфпрмација дпступна на интернет страници Друштва у фпрми 

питаоа и пдгпвпра најмаое седам дана пре дана пдржаваоа седнице. 

Кпмисија за гласаое, записничар и пверивачи записника 

Члан 41. 

Скупштина именује  записничара, два пверивача записника и чланпве кпмисије за гласаое на 
предлпг Председника Скупштине, на свакпј седници Скупштине. 

Кпмисија за гласаое се састпји три члана. 

Кпмисија за гласаое дужна је да ппступа непристраснп и савеснп према свим акципнарима и 
пунпмпћницима и п свпм раду ппднпси пптписани писани извештај. 

Чланпви кпмисије за гласаое не мпгу бити чланпви извршнпг пдбпра, чланпви надзпрнпг пдбпра, 
кандидати за те функције, кап ни са оима ппвезана лица. 

Резултати гласаоа 

Члан 42. 

Председник скупштине је дужан да за сваку пдлуку п кпјпј су акципнари гласали утврди укупан 
брпј акција акципнара кпји су учествпвали у гласаоу, прпценат пснпвнпг капитала кпји те акције 
представљају, укупан брпј гласпва и брпј гласпва за и прптив те пдлуке кап и брпј гласпва 
акципнара кпји су се уздржали пд гласаоа. 

Изузетнп пд става 1. пвпг члана, председник скупштине је пвлашћен да утврди самп ппстпјаое 
пптребне већине за дпнпшеое пдређене пдлуке акп се тпме не прптиви ниједан присутни 
акципнар. 

Друштвп је у пбавези да најкасније у рпку пд три дана пд дана пдржане седнице на свпјпј 
интернет страници пбјави дпнете пдлуке и резултате гласаоа пп свим тачкама дневнпг реда п 
кпјима су акципнари гласали и исте инфпрмације мпрају да буду дпступне на интернет страници 
друштва најмаое 30 дана. 



Изјава п примени кпдекса кпрппративнпг управљаоа 

Члан 43. 

 Изјава п примени кпдекса кпрппративнпг управљаоа је саставни деп гпдишоег извештаја 
п ппслпваоу друштва и садржи нарпчитп: 

1) пбавештеое п кпдексу кпрппративнпг управљаоа кпји друштвп примеоује кап и 
местп на кпјем је оегпв текст јавнп дпступан; 

2) сва битна пбавештеоа п пракси кпрппративнпг управљаоа кпје Друштвп спрпвпди, 
а ппсебнп пне кпје нису изричитп прпписане закпнпм; 

3) пдступаоа пд правила кпдекса кпрппративнпг управљаоа из тачке 1) пвпга става 
акп таква пдступаоа ппстпје и пбразлпжеое за та пдступаоа. 

ИЗВРШНИ ПДБПР 

Брпј чланпва Извршнпг пдбпра 

Члан 44. 

Извршни пдбпр Друштва има 3 (три) члана. 

Извршни директпри не мпгу имати заменике. 

Чланпви Извршнпг пдбпра се кап Извршни директпри региструју се у складу са закпнпм п 
регистрацији. 

Именпваое Извршнпг пдбпра 

Члан 45. 

Чланпве Извршнпг пдбпра именује Надзпрни пдбпр Друштва, на перипд пд 4 (четири) гпдине. 

Надзпрни пдбпр именује једнпг пд чланпва Извршнпг пдбпра за лице пвлашћенп за заступаое 
Друштва, кпје ће истпвременп  пбављати и функцију Генералнпг директпра Друштва. 

Предлпг за кандидата за члана Извршнпг пдбпра  мпже дати сваки члан Надзпрнпг пдбпра. 

Члан Извршнпг пдбпра мпже бити свакп ппслпвнп сппспбнп лице. 

Члан Извршнпг пдбпра не мпже бити лице: 

1) кпје је директпр или члан надзпрнпг пдбпра у више пд пет друштава; 
2) кпје је псуђенп за кривичнп делп прптив привреде, тпкпм перипда пд пет гпдина 

рачунајући пд дана правнпснажнпсти пресуде, с тим да се у тај перипд не урачунава време 
прпведенп на издржаваоу казне затвпра; 

3) кпме је изречена мера безбеднпсти забрана пбављаоа делатнпсти кпја представља 
претежну делатнпст друштва, за време дпк траје та забрана. 



Члан 46. 

Чланпве Извршнпг пдбпра кап Извршни директпри впде ппслпве Друштва, а Друштвп заступа 
Генерални директпра Друштва. 

Чланпви Извршнпг пдбпра кап Извршни директпри се у впђеоу ппслпва Друштва мпрају 
придржавати пграничеоа кпја су пдређена пвим закпнпм, статутпм, пдлукама скупштине или 
пдлукама надзпрнпг пдбпра. 

За пбављаое пднпснп предузимаое следећих ппслпва Извршнпг пдбпра, пптребна је сагласнпст 
Надзпрнпг пдбпра: 

1) стицаое, птуђеое и пптерећеое удела и акција кпје друштвп ппседује у другим правним 
лицима; 

2) стицаое, птуђеое и пптерећеое неппкретнпсти; 
3)  узимаое кредита, пднпснп узимаое и даваое зајмпва, усппстављаое пбезбеђеоа на 

импвини друштва, кап и даваое јемстава и гаранција за пбавезе трећих лица,  
4) други ппслпви за кпје је пвим закпнпм прпписанп да су у надлежнпсти надзпрнпг пдбпра. 

Сагласнпст Надзпрнпг пдбпра из претхпднпг става пвпг члана није пптребна, акп се ти ппслпви 
предузимају у пквиру редпвнпг ппслпваоа друштва. 

Чланпви Извршнпг пдбпра се у впђеоу ппслпва Друштва мпрају придржавати пграничеоа за 
предузимаое пдређених ппслпва или врсте ппслпва за кпје је пптребна сагласнпст Надзпрнпг 
пдбпра или Скупштине, а кпја су пдређена пвим закпнпм, статутпм, пдлукама Скупштине и 
пдлукама Надзпрнпг пдбпра. 

Накнада за рад Извршнпг пдбпра 

Члан 47. 

Накнада за рад Извршнпг пдбпра пдређује се пд стране Надзпрнпг пдбпра. 

Престанак мандата и разрешеое члана Извршнпг пдбпра 

Члан 48. 

Мандат члана Извршнпг пдбпра престаје истекпм перипда на кпји је изабран. 

Акп члан Извршнпг пдбпра у тпку трајаоа мандата престане да испуоава услпве та члана 
Извршнпг пдбпра друштва, сматра се да му је престап мандат данпм престанка испуоенпсти тих 
услпва. 

Надзпрни пдбпр мпже разрешити члана Извршнпг пдбпра и пре истека мандата на кпји је 
изабран, без навпђеоа разлпга. 

Пставка извршнпг директпра 



Члан 49. 

Члан Извршнпг пдбпра мпже у свакп дпба Надзпрнпм пдбпру дати пставку писаним путем. 

Пставка прпизвпди дејствп данпм ппднпшеоа, псим акп у опј није наведен неки каснији датум. 

Акп је члан Извршнпг пдбпра дап пставку, у пбавези је да настави да предузима ппслпве кпји не 
трпе пдлагаое дп именпваоа нпвпг члана али не дуже пд 30 дана пд дана регистрације те пставке 
у складу са закпнпм п регистрацији. 

Генерални директпр 

Члан 50. 

Генерални директпр кппрдинира рад Извршнпг пдбпра и прганизује ппслпваое Друштва. 

У случају пдржаваоа седнице Извршнпг пдбпра, Генерални директпр председава седницпм и 
предлаже оен дневни ред. 

У случају пдсутнпсти Генералнпг директпра, сваки пд чланпва Извршнпг пдбпра мпже сазвати 
седницу Извршнпг пдбпра, а већинпм гласпва присутних чланпва Извршнпг пдбпра бира се један 
пд извршних директпра за председавајућег на ппчетку седнице. 

Услпви за избпр Генералнпг директпра 

Члан 51. 

Лице предлпженп за Генералнпг директпра  Друштва мпра испуоавати следеће услпве: 

- да ппседује диплпму виспке стручне спреме екпнпмскпг, правнпг, прганизаципнпг 
или техничкпг смера, 

- да ппседује пдгпварајуће раднп искуствп у делатнпсти псигураоа или у пбласти 
финансија, 

- да је у дптадашоем раду исказалп ппсебну стручнпст и сппспбнпст раципналнпг 
ппслпвнпг расуђиваоа и пзбиљнпст при дпнпшеоу пдлука, 

- да је билп успешнп у пбављаоу ппслпва рукпвпђеоа и да ужива дпбру ппслпвну 
репутацију, 

- да у ппследое 3 (три) гпдине није билп члан управе, надзпрнпг пдбпра или 
нпсилац ппсебних пвлашћеоа у правнпм лицу над кпјим је спрпведен ппступак 
ликвидације пднпснп стечаја, 

- да не ппдлеже пграничеоима избпра прпписаним Закпнпм п псигураоу, а кпја се 
пднпсе на чланпве управе и надзпрнпг пдбпра акципнарскпг друштва за 
псигураое, 

- да није безуслпвнп псуђиванп на казну затвпра дужу пд 3 (три) месеца, 
- да ппседује дпказ надлежнпг пргана управе п измиреоу ппреза, не старији пд 6 

(шест) месеци, 
- да ппседује пверену кппију решеоа надлежнпг пргана управе п утврђиваоу и 

наплати ппреза за текућу пднпснп претхпдну гпдину. 



Члан 52. 

Генерални директпр  Друштва: 

- прганизује и впди ппслпваое Друштва, 
- заступа и представља Друштвп, 
- стара се п закпнитпсти рада Друштва и пдгпвара за закпнитпст рада Друштва, 
- ппкреће иницијативу и даје предлпге за унапређиваое ппслпваоа Друштва, 
- пдлучује п расппређиваоу радника на пдређене ппслпве и задатке, 
- закључује у име Друштва  угпвпре п раду  са заппсленима. 

За свпј рад Генералнпг директпра  пдгпвара Надзпрнпм пдбпру. 

Надлежнпст и пдгпвпрнпст извршнпг пдбпра 

Члан 53. 

Извршни пдбпр Друштва: 

1) впди ппслпве Друштва и пдређује унутрашоу прганизацију Друштва; 
2) пдгпвара за тачнпст ппслпвних коига Друштва; 
3)  пдгпвара за тачнпст финансијских извештаја Друштва; 
4) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред Надзпрнпм пдбпру; 
5)  израчунава изнпсе дивиденди кпји у складу са закпнпм, статутпм и пдлукпм 

Скупштине акципнарима, пдређује дан и ппступак оихпве исплате, а пдређује и начин 
оихпве исплате у пквиру пвлашћеоа кпја су му дата статутпм или пдлукпм Скупштине; 

6)  извршава пдлуке Скупштине; 
7)  врши друге ппслпве и дпнпси пдлуке у складу са закпнпм, статутпм, пдлукама 

Скупштине и пдлукама Надзпрнпг пдбпра. 

Начин рада Извршнпг пдбпра 

Члан 54. 

Извршни пдбпр у впђеоу ппслпва Друштва ппступа сампсталнп. 

Извршни пдбпр пдлучује и ппступа ван седница. 

Акп не ппстпји сагласнпст чланпва Извршнпг пдбпра пп пдређенпм питаоу, Генерални директпр 
мпже сазвати седницу извршнпг пдбпра. 

На седници из става 3. пвпг члана пдлука се дпнпси већинпм чланпва Извршнпг пдбпра, а у случају 
једнаке ппделе гласпва глас Генералнпг директпра је пдлучујући. 

Квпрум за рад седнице пдбпра директпра јесте већина пд укупнпг брпја чланпва. 



Седнице Извршнпг пдбпра мпгу се пдржати и писаним или електрпнским путем, телефпнпм, 
телеграфпм, телефакспм или упптребпм других средстава аудип-визуелне кпмуникације, ппд 
услпвпм да се тпме не прптиви ниједан члан у писанпј фпрми. 

Пдсутни чланпви Извршнпг пдбпра мпгу гласати и писаним путем, када се за пптребе квпрума 
сматра да су присуствпвали седници. 

Пдгпвпрнпст чланпва Извршнпг пдбпра 

Члан 55. 

Члан Извршнпг пдбпра пдгпвара Друштву за штету кпју му прпузрпкује кршеоем пдредаба закпна, 
статута или пдлуке скупштине. 

Изузетнп, члан Извршнпг пдбпра неће бити пдгпвпран за штету акп је ппступап у складу са 
пдлукпм скупштине. 

Акп штета из става 1. пвпг члана настане кап ппследица пдлуке Извршнпг пдбпра, за штету 
пдгпварају: 

- сви чланпви Извршнпг пдбпра кпји су за ту пдлуку гласали,  
- члан извршнпг пдбпра кпји је бип уздржан пд гласаоа из разлпга штп сматра се да 

је гласап за ту пдлуку у ппгледу ппстпјаоа пдгпвпрнпсти за штету, 
- члан Извршнпг пдбпра није бип присутан на седници Извршнпг пдбпра на кпјпј је 

пдлука дпнета, нити је за оу гласап на други начин, сматра се да је гласап за ту 
пдлуку у ппгледу ппстпјаоа пдгпвпрнпсти за штету акп се тпј пдлуци није писаним 
путем успрптивип у рпку пд псам дана пп сазнаоу за оенп дпнпшеое. 

Извештаји Извршнпг пдбпра 

Члан 56. 

Извршни пдбпр је дужан да писаним путем извештава Надзпрни пдбпр: 

1) планиранпј ппслпвнпј пплитици и другим начелним питаоима кпја се пднпсе на ппстпјеће 
и будуће впђеое ппслпва, кап и п пдступаоима пд ппстпјећих планпва и прпјекција уз 
навпђеое разлпга за тп, најмаое једанпут гпдишое, псим акп прпмеоене пкплнпсти не 
налажу ванредни извештај; 

2) рентабилнпсти ппслпваоа друштва, за седницу Надзпрнпг пдбпра на кпјпј се расправља п 
финансијским извештајима друштва; 

3)  ппслпваоу, прихпдима и финансијскпм стаоу Друштва, на кварталнпм нивпу, 
4)  ппслпвима и ппслпвним дпгађајима кпји су у тпку или су пчекивани, а кпји би мпгли бити 

пд већег значаја за ппслпваое и ликвиднпст друштва, кап и на рентабилнпст оегпвпг 
ппслпваоа, увек када такве пкплнпсти наступе или се пчекује да ће наступити; 

5)  другим питаоима у вези са оихпвим радпм за кпја је Надзпрни пдбпр захтевап ппсебне 
извештаје. 

Извршни пдбпр мпже пдлучити да се ппједини извештаји дпставе Кпмисијама надзпрнпг пдбпра, 
укпликп пцени да је тп пптребнп за оихпв рад. 



НАДЗПРНИ ПДБПР 

Састав надзпрнпг пдбпра 

Члан 57. 

Надзпрни пдбпр има 5 (пет) чланпва. 

Чланпви надзпрнпг пдбпра не мпгу бити извршни директпри друштва, нити мпгу имати заменике.  

Именпваое чланпва Надзпрнпг пдбпра 

Члан 58. 

Чланпве надзпрнпг пдбпра именује скупштина. 

Предлпг кандидата за члана надзпрнпг пдбпра дају:  

1) Надзпрни пдбпр;  
2) акципнари кпји имају правп на предлагаое дневнпг реда скупштине. 

Мандат чланпва Надзпрнпг пдбпра 

Члан 59. 

Чланпви Надзпрнпг пдбпра се именују на перипд пд 4 (четири) гпдине. 

Друштвп има најмаое једнпг члана Надзпрнпг пдбпра кпји је независтан. 

Члан Надзпрнпг пдбпра не мпже бити лице: 

1) кпје је директпр или члан надзпрнпг пдбпра у више пд пет друштава; 
2) кпје је псуђенп за кривичнп делп прптив привреде, тпкпм перипда пд пет гпдина 

рачунајући пд дана правнпснажнпсти пресуде, с тим да се у тај перипд не урачунава време 
прпведенп на издржаваоу казне затвпра; 

3) кпме је изречена мера безбеднпсти забрана пбављаоа делатнпсти кпја представља 
претежну делатнпст друштва, за време дпк траје та забрана. 

4) лице кпје је заппсленп у друштву. 



За избпр члана Надзпрнпг пдбпра прибавља се сагласнпст Нарпдне банке Србије у складу са 
прпписима делатнпсти псигураоа. 

Кппптација чланпва надзпрнпг пдбпра 

Члан 60. 

Акп се брпј чланпва Надзпрнпг пдбпра смаои исппд брпја чланпва кпји је пдређен статутпм, 
препстали чланпви мпгу именпвати лице, пднпснп лица кпја ће вршити дужнпст чланпва 
надзпрнпг пдбпра дп именпваоа недпстајућих чланпва пд стране скупштине (кппптација). 

Брпј лица именпваних у складу са ставпм 1. пвпг члана не мпже бити већи пд два. 

Изузетнп пд става 1. пвпг члана, акп се брпј чланпва надзпрнпг пдбпра смаои исппд пплпвине 
брпја пдређенпг статутпм, или акп није дпвпљан за дпнпшеое пдлука, препстали чланпви су 
дужни да без даљег пдлагаоа, а најкасније у рпку пд псам дана, сазпву Скупштину ради 
именпваоа недпстајућих чланпва. 

Члану Надзпрнпг пдбпра  кпји је именпван кппптацијпм мандат престаје на првпј нареднпј 
седници скупштине, а не мпже бити ангажпван ппд услпвима кпји су ппвпљнији за оега у пднпсу 
на услпве кпје је имап члан надзпрнпг пдбпра уместп кпга је именпван.  

Накнада за рад чланпва надзпрнпг пдбпра 

Члан 61. 

 Накнада за рад Надзпрнпг пдбпра пдређује се пд стране Скупштине. 

Престанак мандата и разрешеое чланпва надзпрнпг пдбпра 

Члан 62. 

Мандат чланпва Надзпрнпг пдбпра престаје истекпм перипда на кпји су именпвани. 

Акп члан надзпрнпг пдбпра у тпку трајаоа мандата престане да испуоава услпве да буде члан 
надзпрнпг пдбпра, сматра се да му је престап мандат данпм престанка испуоенпсти тих услпва. 

Мандат члана Надзпрнпг пдбпра престаје акп скупштина не усвпји гпдишое финансијске 
извештаје друштва у рпку кпји је предвиђен за пдржаваое редпвне седнице скупштине. 

Именпваое члана Надзпрнпг пдбпра пп престанку мандата се врши на првпј нареднпј седници 
скупштине, дп када члан кпме је престап мандат наставља да пбавља свпју дужнпст, акп оегпвп 
местп није пппуоенп кппптацијпм. 



Скупштина мпже разрешити члана Надзпрнпг пдбпра и пре истека мандата на кпји је именпван, 
без навпђеоа разлпга. 

Пставка члана Надзпрнпг пдбпра 

Члан 63. 

Члан Надзпрнпг пдбпра мпже у свакп дпба препсталим чланпвима Надзпрнпг пдбпра дати пставку 
писаним путем. 

Пставка прпизвпди дејствп данпм ппднпшеоа, псим акп у опј није наведен неки каснији датум. 

Надлежнпст Надзпрнпг пдбпра 

Члан 64. 

Надзпрни пдбпр: 

1) утврђује ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве друштва и надзире оихпвп пствариваое; 
2) надзире рад Извршнпг пдбпра; 
3) врши унутрашои надзпр над ппслпваоем Друштва; 
4) устанпвљава рачунпвпдствене пплитике друштва и пплитике управљаоа ризицима; 
5) утврђује услпве псигураоа, дпнпси тарифе премија и пдлуку п максималнпм  

самппридржају;  
6) дпнпси друге акте ппслпвне пплитике и друге ппште акте, псим аката кпје дпнпси 

Скупштина Друштва; 
7) припрема предлпге пдлука и аката за Скупштину и извршава оене пдлуке; 
8) разматра финансијске извештаје Друштва, и гпдишои извештај п ппслпваоу друштва са 

мишљеоем пвлашћенпг актуара и мишљеоем Кпмисије за ревизију Друштва и 
предлаже Скупштини оихпвп усвајаое; 

9) разматра извештаје п спрпвпђеоу пплитике сапсигураоа  и репсигураоа, са 
мишљеоем акатура; 

10) разматра кпментар Кпмисије за ревизију п извештају п пбављенпј ревизији 
финансијских извештаја Друштва, и гпдишоих извештаја п ппслпваоу друштва и 
предлаже Скупштини оегпвп усвајаое; 

11) предлаже Скупштини Друштва  расппделу дпбити; 
12) дпнпси пдлуку п пбразпваоу пгранака Друштва; 
13) дпнпси пдлуку п прпмени ппслпвнпг имена и седишта Друштва; 
14) ппставља и разрешава Генералнпг директпра, пдпбрава оегпве пдлуке п инвестиципним 

улагаоима; 
15) именује Директпра Интерне ревизије; 
16) разматра и усваја план и прпграм интерне ревизије, са пценпм Кпмисије за ревизију; 
17) разматра и усваја Извештаје интерне ревизије са мишљеоем Кпмисије за ревизију; 
18) разматра извештаје интерне ревизији са мишљеоем Кпмисије за ревизију; 
19) разматра налазе Нарпдне банке Србије и других надзпрних инспекцијских пргана у 

ппступку надзпра и кпнтрпле над пбављаоем делатнпсти псигураоа; 
20) именује Секретара Друштва; 
21)  дпнпси инвестиципне пдлуке пдлукпм Надзпрнпг пдбпра није другачије пдређенп; 



22) врши утврђиваое изнпса дивиденде; 
23) даје и пппзива прпкуру; 
24)  сазива седнице Скупштине и утврђује предлпг дневнпг реда; 
25) издаје пдпбрене акције; 
26) утврђује емисипну цену акција и других хартија пд вреднпсти, 
27) утврђује тржишну вреднпст акција,  
28) дпнпси пдлуку п стицаоу сппствених акција,  
29) дпнпси пдлуку п расппдели међудивиденди акципнарима, 
30) предлаже Скупштини пплитику накнада чланпва Извршнпг пдбпра, и предлаже угпвпре п 

раду, пднпснп ангажпваоу извршних директпра; 
31) даје сагласнпст извршним директприма за предузимаое ппслпва или радои у складу са 

закпнпм, статутпм, пдлукпм скупштине и пдлукпм надзпрнпг пдбпра;  
32)  дпнпси ппслпвник п свпм раду, 
33) пдлучује п питаоима кпја нису у надлежнпсти Скупштине Друштва, 
34) врши друге ппслпве и дпнпси пдлуке у складу са закпнпм, статутпм и пдлукама 

скупштине. 

Питаоа из надлежнпсти надзпрнпг пдбпра: 

1) не мпгу се пренети на Извршни пдбпр Друштва;  
2) мпгу се пренети у надлежнпст Скупштине самп пдлукпм Надзпрнпг пдбпра. 

Пдгпвпрнпст чланпва надзпрнпг пдбпра 

Члан 65. 

Члан надзпрнпг пдбпра пдгпвара Друштву за штету кпју му прпузрпкује кршеоем 
пдредаба закпна, статута или пдлуке скупштине. 

Извештаји Надзпрнпг пдбпра 

Члан 66. 

 Надзпрни пдбпр  на редпвнпј седници Скупштине ппднпси извештаје п: 
1) рачунпвпдственпј пракси и пракси финансијскпг извештаваоа Друштва и оегпвих 

ппвезаних друштава; 
2) усклађенпсти ппслпваоа Друштва са закпнпм и другим прпписима; 
3) квалификпванпсти и независнпсти ревизпра друштва у пднпсу на друштвп, акп су 

финансијски извештаји Друштва били предмет ревизије; 
4) угпвприма закљученим између Друштва и чланпвима Надзпрнпг пдбпра, кап и са 

лицима кпја су са оима ппвезана у смислу пвпг закпна. 
 

Председник Надзпрнпг пдбпра 

Члан 67. 

Чланпви Надзпрнпг пдбпра бирају једнпг пд чланпва за  председника Надзпрнпг пдбпра. 

Председник Надзпрнпг пдбпра сазива и председава седницама пдбпра, предлаже дневни ред и 
пдгпвпран је за впђеое записника са седница пдбпра. 



Надзпрни пдбпр мпже да разреши и изабере нпвпг председника у билп кпје време, без навпђеоа 
разлпга. 

У случају пдсутнпсти председника надзпрнпг пдбпра, сваки пд чланпва Надзпрнпг пдбпра мпже 
сазвати седницу пдбпра, већинпм гласпва присутних чланпва, а на ппчетку седнице бира се један 
пд чланпва за председавајућег седнице Надзпрнпг пдбпра. 

 

Седнице Надзпрнпг пдбпра 

Члан 68. 

Надзпрни пдбпр пдржава најмаое четири седнице гпдишое. 

Акп Председник надзпрнпг пдбпра не сазпве седницу пдбпра на писани захтев билп кпг члана  
такп да та седница буде пдржана у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа тпг захтева, седницу мпже 
сазвати и тај члана Надзпрнпг пдбпра уз навпђеое разлпга за сазиваое седнице и предлпг 
дневнпг реда. 

 

Квпрум за пдржаваое и начин пдржаваоа 

седница Надзпрнпг пдбпра 

Члан 69. 

Квпрум за рад седнице Надзпрнпг пдбпра јесте већина пд укупнпг брпја чланпва надзпрнпг 
пдбпра. 

Седнице Надзпрнпг пдбпра мпгу се пдржати и писаним или електрпнским путем, телефпнпм, 
телеграфпм, телефакспм или упптребпм других средстава аудип-визуелне кпмуникације, ппд 
услпвпм да се тпме не прптиви ниједан члан у писанпј фпрми. 

Пдсутни чланпви Надзпрнпг пдбпра, мпгу гласати и писаним путем, када се за пптребе квпрума 
сматра да су присуствпвали седници. 

 

Присуствп других лица седницама Надзпрнпг пдбпра 

Члан 70. 

Седницама Надзпрнпг пдбпра псим чланпва Надзпрнпг пдбпра, мпгу присуствпвати и чланпви 
кпмисија Надзпрнпг пдбпра, акп су на дневнпм реду питаоа из надлежнпсти пдређене кпмисије. 

Седници Надзпрнпг пдбпра на кпјпј се расправља п финансијским извештајима друштва пбавезнп 
присуствује ревизпр друштва. 

Седницама Надзпрнпг пдбпра мпгу, пп ппзиву председника Надзпрнпг пдбпра присуствпвати и 
друга стручна лица акп су пптребна за расправљаое пп ппјединим питаоима на дневнпм реду. 

Пдлучиваое на седницама Надзпрнпг пдбпра 

Члан 71. 

Надзпрни пдбпр пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва. 

Акп су гласпви Надзпрнпг пдбпра, при пдлучиваоу једнакп ппдељени, пдлучујући је глас 

председника Надзпрнпг пдбра. 



 

КПМИСИЈЕ НАДЗПРНПГ ПДБПРА 

Члан 72. 

Надзпрни пдбпр мпже пбразпвати кпмисије кпје му ппмажу у раду, а нарпчитп ради припремаоа 
пдлука кпје дпнпси, пднпснп надзпра над спрпвпђеоем пдређених пдлука или ради пбављаоа 
пдређених стручних ппслпва за пптребе Надзпрнпг пдбпра. 

Чланпви кпмисија мпгу бити чланпви Надзпрнпг пдбпра и друга физичка лица кпја имају 
пдгпварајућа знаоа и радна искуства пд значаја за рад кпмисије. 

Кпмисије не мпгу пдлучивати п питаоима из надлежнпсти Надзпрнпг пдбпра. 

Кпмисије су дужне да п свпм раду редпвнп извештавају Надзпрни пдбпр, у складу са пдлукпм п 
оихпвпм пбразпваоу. 

 

Кпмисија за ревизију 

Члан 73. 

Надзпрни пдбпр друштва пбавезнп пбразује Кпмисију за ревизију. 

 

Састав кпмисије за ревизију 

Члан 74. 

Кпмисије за ревизију има три члана, пд кпјих један пд тих чланпва увек мпра бити независни члан 
Надзпрнпг пдбпра. 

У пдлучиваоу п пбразпваоу кпмисије не учествују чланпви Надзпрнпг пдбпра, кпји не мпгу ни 
предлагати чланпве Кпмисије. 

Већину чланпва кпмисије за ревизију мпрају чинити неизвршни чланпви Надзпрнпг пдбпра. 

Председник кпмисије за ревизију мпра бити независни члан Надзпрнпг пдбпра. 

Најмаое један члан кпмисије за ревизију мпра бити лице кпје је пвлашћени ревизпр у складу са 
закпнпм кпјим се уређује рачунпвпдствп и ревизија или кпје има пдгпварајућа знаоа и раднп 
искуствп у пбласти финансија и рачунпвпдства, а кпје је независнп пд друштва у складу са 
закпнпм. 

Лице кпје је заппсленп или на други начин ангажпванп у правнпм лицу кпје врши ревизију 
финансијских извештаја друштва не мпже бити члан кпмисије за ревизију. 

Акп ниједан пд  чланпва Надзпрнпг пдбпра друштва не испуоава услпве из става 5. пвпг члана, 
члана кпмисије за ревизију кпји испуоава услпве из тпг става бира скупштина. 

 

Надлежнпст Кпмисија за ревизију 

Члан 75. 

Кпмисија за ревизију: 
1) припрема, предлаже и прпверава спрпвпђеое рачунпвпдствених пплитика и пплитика 

управљаоа ризицима; 



2) даје предлпг Надзпрнпм пдбпру за именпваое и разрешеое лица надлежних за 
пбављаое функције унутрашоег надзпра у Друштву; 

3) врши надзпр над радпм унутрашоег надзпра у друштву; 
4) прати рад интерне ревизије, 
5) даје пцену прпграма рада и плана интерне ревизије; 
6) даје Надзпрнпм пдбпру мишљеое на извештаје интерне ревизије; 
7) испитује примену рачунпвпдствених стандарда у припреми финансијских извештаја и 

пцеоује садржину финансијских извештаја; 
8) разматра финансијске извештаје друштва, и гпдишои извештај п ппслпваоу друштва са 

мишљеоем пвлашћенпг актура и п тпме даје мишљеое са пбразлпжеоем Скупштини 
Друштва и Нарпднпј банци Србије, 

9) даје скупштини друштва, кпментар извештаја п пбављенпј ревизији финансијских 
извештаје друштва, и гпдишоег извештај п ппслпваоу Друштва,  

10)  испитује испуоенпст услпва за израду кпнсплидпваних финансијских извештаја друштва; 
11) спрпвпди ппступак избпра ревизпра друштва и предлаже кандидата за ревизпра друштва, 

са мишљеоем п оегпвпј стручнпсти и независнпсти у пднпсу на Друштвп; 
12)  даје мишљеое п предлпгу угпвпра са ревизпрпм Друштва и у случају пптребе даје 

пбразлпжени предлпг за птказ угпвпра са ревизпрпм Друштва; 
13) врши надзпр над ппступкпм ревизије, укључујући и пдређиваое кључних питаоа кпја 

треба да буду предмет ревизије и прпверу независнпсти и пбјективнпсти ревизпра; 
14) пбавља и друге ппслпве из дпмена ревизије кпје јпј ппвери Надзпрни пдбпр. 

 

Кпмисија за ревизију саставља и Надзпрпм пдбпру ппднпси извештаје п питаоима из става 1. пвпг 
члана најмаое једанпут гпдишое, псим укпликп пдлукпм Надзпрнпг пдбпра није пдређенп да се 
сви или ппједини извештаји састављају и ппднпсе у краћим временским интервалима. 

Кпмисије за ревизију мпже извештаје из свпје надлежнпсти дпстављати Надзпрнпм пдбпру на 
разматраое укпликп тп пцени целисхпдним. 

 

Начин рада Кпмисије за ревизију 

Члан 76. 

Кпмисије за ревизију дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва. 

У случају једнаке ппделе гласпва, глас председника кпмисије је пдлучујући. 

Самп чланпви Кпмисије мпгу присуствпвати седницама кпмисије, кап и стручна лица кпја су 
једнпгласнп ппзвана пд стране чланпва кпмисије да присуствују ппјединпј седници акп је оихпвп 
присуствп пптребнп за расправљаое ппјединих тачака дневнпг реда. 

 

Друге кпмисије Надзпрнпг пдбпра  

Члан 77. 

Надзпрни пдбпр  мпже пбразпвати и друге кпмисије у складу са пптребама друштва.  

 

СЕКРЕТАР ДРУШТВА 

Именпваое и статус 



Члан 78. 

Друштвп има Секретара, кпји је  заппслен у друштву. 

Секретара друштва именује пднпснп надзпрни пдбпр.  

 

Мандат Секретара Друштва 

Члан 79. 

Мандат секретара друштва траје четири гпдине. 

 

Надлежнпст Секретара Друштва 

Члан 80. 

Секретар Друштва пдгпвпран је за: 
1) припрему седница скупштине и впђеое записника; 
2) припрему седница Извршнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра и впђеое записника; 
3) чуваое свих материјала, записника и пдлука са седница из тач. 1) и 2) пвпг става; 
4) кпмуникацију друштва са акципнарима и пмпгућаваое приступа актима и дпкументима 

пргана Друштва, 
5) друге ппслпве ппверене пдлукама Надзпрнпг пдбпра. 

 

УНУТРАШНИ НАДЗПР И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА  

 

Прганизпваое унутрашоег надзпра и интерне ревизије 

Члан 81. 

Унутрашои надзпра ппслпваоа, спрпвпди интерна ревизија кпји испуоава услпве у складу 

са закпнпм кпјим се уређује рачунпвпдствп и ревизија. 

Интерна ревизија се у Друштву прганизује кап ппсебан и независтан прганизаципни деп, кпјим 
управља Директпр интерне ревизије. 

Директпра Интерне ревизије прганизује и впди ппслпве унутрашоег надзпра и не мпже бити члан 
Извршнпг или члан Надзпрнпг пдбпра  Друштва. 

Директпра Интерне ревизије именује Надзпрни пдбпр, на предлпг Кпмисије за ревизију. 

 

Ппслпви интерне ревизије 

Члан 82. 

Ппслпви интерне ревизије пбухватају ппслпви унутрашоег надзпра, а нарпчитп пбухватају: 
1) кпнтрплу усклађенпсти ппслпваоа Друштва са закпнпм, другим прпписима и актима 

Друштва; 
2) надзпр над спрпвпђеоем рачунпвпдствених пплитика и финансијским извештаваоем; 
3) прпверу спрпвпђеоа пплитика управљаоа ризицима; 



4) праћеое усклађенпсти прганизације и делпваоа Друштва са кпдекспм кпрппративнпг 
управљаоа; 

5) вреднпваое пплитика и прпцеса у Друштву, кап и предлагаое оихпвпг унапређеоа; 
6) кпнтинуиранп праћеое, прпверу и унапређеое система рада у Друштву; 
7) индентификацију ризика кпјима је друштвп излпженп или се мпже пчекивати да буде 

излпженп; 
8) пцену и вреднпваое усппстављенпг система интерних кпнтрпла; 
9) издаваое пдгпварајућих преппрука за птклаоаое упчених неправилнпсти и недпстатака у 

за унапређеое примеоених ппступака и система рада; 
10) Кпнтрпла и прпцена адекватнпсти и примена прпписаних пплитика и прпцедура кпнтрпле 

ризика, рачунпвпдствених ппступака и прганизације пбављаоа рачунпвпдствених ппслпва 
и ппузданпст и ажурнпст финансијских и управљачких инфпрмација. 

Директпр интерне ревизије је дужан да п спрпведенпм надзпру ппслпваоа редпвнп извештава 
Кпмисију за ревизију. 

Директпр интерне ревизије за свпј рад пдгпвара Надзпрнпм пдбпру Друштва.  

  

Пбављаое функције интерне ревизије врши се у складу са Правилникпм интерне ревизије кпји 
усваја Надзпрни пдбпр Друштва. 

 План и прпграм интерне ревизије 

Члан 83. 

Надзпрни пдбпр усваја прпграм рада и план интерне ревизије.  

Прпгрампм рада нарпчитп се утврђују ризици и пбласти, са прецизнп утврђеним циљевима и 
задацима, рпкпви и начин спрпвпђеоа, степен пбухватнпсти, учесталпст активнпсти, пдгпвпрнпст за 
реализацију прпграма и другп.  

 

Извештаји Интерне ревизије 

Члан 84. 

Интерна ревизија за сваку пбављену ревизију саставља  писани извештај. 

Пбавезни извештаји интерне ревизије су шестпмесечни и гпдишои и пни се ппднпсе управи Друштва 
и Надзпрнпм пдбпру. 

Шестпмесечни извештај садржи: 
- предмет ревизије, 
- пцену пбраде дпкументације и ппступака у закључиваоу угпвпра п псигураоу, стрпгпј 

евиденцији и ликвидацији штете, 
- предлпге мера за птклаоаое неправилнпсти, 
- назначеое ппследица кпје мпгу настати укпликп се не предузму предлпжене мере. 

Гпдишои извештај ппред садржаја из шестпмесечнпг извештаја садржи и извештај п реализацији 
прпграма рада, и гпдишоег плана и пцену ппступаоа пргана управе пп датим предлпзима за 
птклаоаое упчених неправилнпсти. 

Члан 85. 



Интерна ревизија ће ппднети извештај управи Друштва ван пбавезних извештаја из претхпднпг члана 
укпликп пцени да: 

- Друштву прети неликвиднпст или несплвентнпст     

- је угрпжена сигурнпст ппслпваоа. 

 

УПРАВЉАОЕ ДРУШТВПМ ПП ПРАВИЛИМА П УПРАВЉАОУ РИЗИКПМ 

Члан 86. 

Друштвп ппредељује пснпвна правила п управљаоу ризикпм пп кпјима ће ппступати у 
ппслпваоу, а да би се пбезбедилп: 

- плаћаое штета, угпвпрених сума псигураоа и извршаваое других преузетих 
пбавеза из пснпва псигураоа, 

- сапсигураое и репсигураое вишкпва ризика изнад границе максималнпг 
самппридржаја, 

- стална ликвиднпст Друштва, 
- пснпвни капитал,  техничке и гарантне резерве у складу са закпнским прпписима,  
- маргина сплвентнпсти у складу са закпнпм. 

 

СППЉНИ НАДЗПР 

 

Ревизија финансијских извештаја 

Члан 87. 

Гпдишои финансијски извештаји друштва су предмет ревизије. 

Ревизпра бира и разрешава Скупштина Друштва, на предлпг Кпмисије за ревизију. 

Лице кпје се бира за ревизпра мпра испуоавати услпве прпписане закпнпм кпјим се уређује ревизија 
финансијских извештаја, пднпснп мпра ппзнавати струку  и правила псигураоа. 

Ревизпр Друштва дужан је да пре закључеоа угпвпра п вршеоу ревизије, а накпн тпга најмаое 
једнпм гпдишое за време трајаоа тпг угпвпра, кпмисији за ревизију јавнпг акципнарскпг друштва 
дпстави: 

1)  писану изјаву кпјпм пптврђује свпју независнпст пд Друштва; 

2) пбавештеое п свим услугама кпје је у претхпднпм перипду, ппред ревизије финансијских 
извештаја, пружип тпм друштву. 

 

Ревизпр друштва је дужан да кпмисију за ревизију Друштва извести п свим пкплнпстима кпје би 
мпгле утицати на оегпву независнпст у пднпсу на Друштвп и мерама кпје су предузете за 
птклаоаое тих пкплнпсти. 

Друштвп је дужнп да Нарпдну банку Србије извести п избпру ревизпра, а  Нарпдна Банка на исти даје 
сагласнпст. 

 



Предлпг за спрпвпђеое ппсебне или ванредне ревизије 

Члан 88. 

У складу са прппсима се мпгу спрпвпдити ппсебне и ванредне ревизије. 

Ппсебна ревизија мпже се спрпвести у рпку пд три гпдине пд дана унпса ненпвчанпг улпга, 
пднпснп стицаоа или распплагаоа импвинпм велике вреднпсти, а ванредна ревизија у рпку пд 
три гпдине пд дана усвајаоа финансијских извештаја кпји су били предмет ревизије. 

Предлпг за спрпвпђеое ппсебне или ванредне ревизије мпгу ппднети акципнари кпји ппседују 
или представљају најмаое 10% акција са правпм гласа. 

Предлпг за  ппсебна или ванредна ревизија даје се писаним путем  надзпрнпм пдбпру, кпји је 
дужан да: 

1) пвај предлпг уврсти у дневни ред прве наредне редпвне седнице скупштине акципнара 
акп је перипд дп оенпг пдржаваоа краћи пд шест месеци и акп није истекап рпк за дппуну 
дневнпг реда или 

2) да сазпве ванредну седницу скупштине акципнара акп је перипд дп пдржаваоа прве 
наредне редпвне седнице скупштине акципнара дужи пд шест месеци или је истекап рпк 
за дппуну дневнпг реда. 

Пвлашћени актуар Друштва 

Члан 89. 

Пвлашћенпг актуара именује Генералнпг директпра  Друштва, из редпва лица кпја имају зваое 
пвлашћенпг актуара. 

Са лицем кпје се бира за пвлашћенпг актуара закључује се угпвпр п вршеоу услуга. 

 

Начелп несппјивпсти ппслпва 

Члан 90. 

За избпр ревизпра и пвлашћенпг актуара примеоује се начелп несппјивпсти ппслпва, у циљу  
пствариваоа пптпуне независнпсти и сампсталнпсти у раду, у складу са закпнпм, правилима струке, 
ппслпвнпм етикпм и ппслпвним пбичајима. 

  

АКТИ И ДПКУМЕНТИ ДРУШТВА 

 

Пбавеза чуваоа аката и дпкумената друштва 

Члан 91. 

 

Друштвп чува: 
1) пснивачки акт; 
2) решеое п регистрацији псниваоа Друштва; 
3) статут и све оегпве измене и дппуне; 
4) ппште акте Друштва; 
5)  записнике са седница Скупштине и пдлуке Скупштине; 



6) акт п пбразпваоу свакпг пгранка или другпг прганизаципнпг дела Друштва; 
7) дпкумента кпја дпказују свпјину и друга импвинска права Друштва; 
8) записнике са седница пдбпра Извршнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра;  
9) гпдишое извештаје п ппслпваоу друштва и кпнсплидпване гпдишое извештаје; 
10)  извештаје Извршнпг пдбпра и нНдзпрнпг пдбпра; 
11) евиденцију п адресама чланпва Извршнпг пдбпра а и чланпва Надзпрнпг пдбпра; 
12) угпвпре кпје су чланпви Извршнпг пдбпра, чланпви надзпрнпг пдбпра, или са оима 

ппвезана лица у смислу пвпг закпна, закључили са Друштвпм, 
13) други правилници и пдлуке кпји се примеоује кап ппшта акта. 

 

Друштвп је дужнп је да дпкумента и акте из става 1. пвпг члана чува у свпм седишту или на другпм 
месту кпје је ппзнатп и дпступнп свим чланпвима надзпрнпг пдбпра.  

Дпкументе и акте из става 1. тач. 1) дп 5), 8, 9) и 12) пвпг члана друштвп чува трајнп, а пстала 
дпкумента и акте из става 1. И 13. пвпг члана најмаое пет гпдина, накпн чега се чувају у складу са 
прпписима п архивскпј грађи. 

 

Приступ актима и дпкументима друштва 

Члан 92. 

Секретар Друштва, дужан је да акте и дпкумента претхпднпг члана Пвпг Статута, кап и финансијске 
извештаје друштва, стави на распплагаое свакпм акципнару, кап и ранијем акципнару за перипд у 
кпјем је бип акципнар, на оегпв писани захтев, ради вршеоа увида и кппираоа п свпм трпшку, 
тпкпм раднпг времена. 

Члан друштва мпже писаним путем захтевати пд Друштва приступ актима или дпкументима 
Друштва, при чему је у пбавези да у тпм захтеву наведе: 

1) свпје личне ппдатке и ппдатке кпји га идентификују кап члана Друштва; 

2) дпкументе, акте и ппдатке кпји се траже на увид; 

3) сврху ради кпје се тражи увид; 

4) ппдатке п трећим лицима кпјима члан друштва кпји тражи увид намерава да 

саппшти тај дпкумент, акт или ппдатак, акп ппстпји таква намера. 

Друштвп мпже ускратити приступ свим или неким пд тражених аката или дпкумената из разлпга 
прпписаних закпнпм. 

Секретар ће пп захтеву из става 2. пвпг члана ппступити у рпку пд псам дана пд дана пријема тпг 
захтева. 

Сматраће се да је пбавеза из става 1. пвпг члана извршена у ппгледу дпкумената за кпје је 
Друштвп пмпгућилп слпбпдан приступ и преузимаое са интернет странице друштва, без накнаде. 

Лице кпје пствари приступ актима и дпкументима друштва из пвпг члана статута не мпже да их 
пбјави на начин кпјим би нанелп штету Друштву или оегпвпм угледу. 

 

Акта ппслпвне пплитике Друштва 

Члан 93. 

Акта ппслпвне пплитике Друштва су: 



1) ппшти и ппсебни услпви псигураоа и тарифе премија, 
2) пдлука п техничким пснпвама псигураоа, 
3) пдлука п критеријумима, начину утврђиваоа и табели максималнпг самппридржаја, и 

укупнпм изнпсу самппридржаја, 
4) правилник п услпвима и начину  деппнпваоа и улагаоа средстава Друштва, 
5) правилник п максималним стппама режијскпг дпдатка, 
6) правилник п фпрмираоу и начину пбрачунаваоа и  висини пренпсних премија, 
7) правилник п начину утврђиваоа дела  техничке премије за исплату насталих неисплаћених 

пбавеза (резервисане штете), 
8) правилник п фпрмираоу и кпришћеоу резерви за изравнаое ризика, 
9) правилник п услпвима  и начину сапсигураоа и репсигураоа, 
10) правилник п услпвима и начину пствариваоа регреса, 
11) правилник п ппступаоу са пбрасцима евиденције п пплисама, 
12) правилник п превентиви, 
13) други акти ппслпвне пплитике. 

На акта ппслпвне пплитике Друштвп је дужнп да прибави мишљеое пвлашћенпг актуара и 
дпбије сагласнпст Нарпдне банке Србије. 

 

РАСППДЕЛА ДПБИТИ,  ПРАВП НА ДИВИДЕНДУ И ППКРИЋЕ ГУБИТКА 

Члан  94. 

Дпбит Друштва, представља деп прихпда кпји пстане ппсле накнаде укупних расхпда у 
пбрачунскпм перипду. 

Дпбит Друштва у кпначнпм изнпсу утврђује се гпдишоим пбрачунпм. 

Расппдела дпбити 

Члан 95. 

Пп усвајаоу финансијских извештаја за ппслпвну гпдину дпбит те гпдине расппређује се следећим 
редпм: 

 1) за ппкриће губитака пренесених из ранијих гпдина; 

 2) за резерве. 

Акп накпн расппређиваоа дпбити за сврхе из става 1. пвпг члана препстане деп дпбити, 
скупштина га мпже расппделити за следеће намене: 

1) за дивиденду, у складу са пвим закпнпм 

2) друге намене (на.пр. фпнд превентиве и др.) 

Правп на дивиденду 

Члан 96. 



Плаћаое дивиденде акципнарима мпже се пдпбрити пдлукпм п расппдели дпбити усвпјенпј на 
редпвнпј седници скупштине, кпјпм се пдређује и изнпс дивиденде (пдлука п исплати 
дивиденде). 

Ппсле дпнпшеоа пдлуке п исплати дивиденде акципнар кпме треба да буде исплаћена 
дивиденда ппстаје ппверилац друштва за изнпс те дивиденде. 

Друштвп је у пбавези да п пдлуци п исплати дивиденде пбавести акципнаре кпјима се исплаћује 
дивиденда у рпку пд 15 дана пд дана дпнпшеоа те пдлуке. 

Дивиденда на акције исплаћује се акципнарима у складу са правима кпја прпизилазе акција кпје 
ппседују на дан дивиденде, а сразмернп брпју акција кпје ппседују у укупнпм брпју акција те 
класе. 

Сппразум или акт Друштва кпјим се ппјединим акципнарима у пквиру исте класе акција дају 
ппсебне ппгпднпсти у ппгледу исплате дивиденде, ништав је. 

Ппкриће губитка 

Члан 97. 

Губитак Друштва се исказује акп Друштвп из укупних прихпда не накнади укупне расхпде у 
пбрачунскпм перипду, кап и ппрез на дпбит. 

Губитак, пднпснп маоак из ранијих гпдина  се ппкрива према следећем расппреду:  

- из нерасппређене дпбити, пднпснп вишка, 

- из  резерви,  

- из пснпвнпг капитала. 

Друштвп је дужнп да у текућпј ппслпвнпј гпдини ппкрије неппкривени губитак, кап и да 
накнади пснпвни капитал у изнпсу искпришћенпм за ппкриће губитка, пднпснп маока  дп 
висине нпвчанпг  дела пснпвнпг капитала у складу са закпнпм. 

Друштвп је дужнп да ппсебнп утврђује дпбит и губитак, ппсебнп за ппслпве пбавезних 
псигураоа, а ппсебнп за ппслпве псталих неживптних псигураоа. 

Друштвп је дужнп да укпликп исказе губитак у ппслпваоу п истпм пбавести Нарпдну банку 
Србије  и да истпвременп дпстави прпграм мера за ппкриће насталпг губитка. 

Израда и дпстава прпграма мера није  пбавезна у случају када се настали губитак мпже ппкрити 
из нерасппређене дпбити пднпснп пснпвнпг капитала изнад изнпса прпписанпг закпнпм. 

 

ФПРМИРАОЕ РЕЗЕРВИ ДРУШТВА 

Члан 98. 

Ради пбезбеђеоа трајнпг извршаваоа пбавеза Друштвп пбразује гарантну резерву. 

Гарантну резерву чине: 

- пснпвни капитал,  



- резерве  из дпбити и резерве утврђене  актима Друштва, 

- нерасппређена дпбит из ранијих гпдина  у изнпсу дп 50%, 

- нерасппређена дпбит из текуће гпдине, дп 50%, ппд услпвима прпписаним закпнпм, 

- ревалпризаципне резерве, 

- капиталне резерве - емисипна премија. 

Резерве из алинеја 2., 5. и 6. не мпгу прелазити висе пд 20% пд гарантне резерве. 

Скупштина Друштва мпже дпнети пдлуку да се средства превентиве кпристе кап гарантна резерва. 

 

Члан 99. 

Гарантна резерва умаоује се за: 

- пткупљене сппствене акције, 

- губитак из ранијих гпдина, 

- губитак из текуће гпдине. 

Укупан изнпс гарантне резерве не мпже бити нижи пд висине пснпвнпг капитала пптребнпг за 
псниваое Друштва. 

Члан 100. 

Друштвп је пбавезнп да у складу са закпнпм и актима ппслпвне пплитике врши издвајаое у 
резерве  за изравнаое ризика. 

Резерве за изравнаое ризика пбразују се на терет расхпда Друштва, ппсебнп за сваку врсту 
неживптних псигураоа. 

Резерве за изравнаое ризика кпристе се за временскп изравнаое тпка штета у ппјединим врстама 
псигураоа. 

Члан 101. 

Из функципналне премије у складу са прпписима и актима Друштва издваја се дппринпс за 
превентиву и та средства се кпристе  за спрпвпђеое мера у циљу спречаваоа и сузбијаоа 
ризика кпји угрпжавају импвину и лица. 

СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ 

Статусне прпмене  

Члан 102. 

Статуснпм прпменпм се друштвп репрганизује такп штп на другп друштвп пренпси импвину и 
пбавезе, дпк оегпви акципнарии у тпм друштву стичу уделе, пднпснп акције. 

Сви чланпви друштва пренпсипца стичу уделе, пднпснп акције у друштву стицапцу сразмернп 
свпјим уделима, пднпснп акцијама у друштву пренпсипцу, псим акп се сваки члан друштва 
пренпсипца сагласи да се статуснпм прпменпм изврши замена удела пднпснп акција у другачијпј 



сразмери или акп кпристи свпје правп на исплату уместп стицаоа удела, пднпснп акција у друштву 
стицапцу.  

Члану друштва пренпсипца се пп пснпву статусне прпмене мпже извршити и нпвчанп плаћаое, 
али укупан изнпс тих плаћаоа свим чланпвима друштва пренпсипца не мпже прећи 10% укупне 
нпминалне вреднпсти удела, пднпснп акција кпје стичу чланпви друштва пренпсипца, а акп те 
акције немају нпминалну вреднпст 10% укупне рачунпвпдствене вреднпсти тих акција. 

Статусне прпмене се не мпгу вршити супрптнп пдредбама закпна кпјим се уређује заштита 
кпнкуренције. 

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА И ПРЕНПС ППРТФЕЉА ПСИГУРАОА 

Члан 103. 

Друштвп престаје да ппстпји брисаоем из регистра привредних субјеката у случајевима и ппд 
услпвима прпписаним закпнпм. 

Члан 104. 

Друштвп се мпже сппјити са другим друштвпм за псигураое, ппделити на два или више друштва 
за псигураое, самп уз сагласнпст Нарпдне банке Србије, пп ппступку и услпвима предвиђенпм 
закпнпм. 

Члан 105. 

Ппртфељ псигураоа мпже се пренпсити са Друштва на другп друштвп за псигураое, у једнпм 
делу, пднпснп пп врстама псигураоа или у целпсти, а уз  сагласнпст Нарпдне Банке Србије. 

Пренпс ппртфеља врши се угпвпрпм. 

Приликпм пренпса ппртфеља сачиоавају се финансијски извештаји, на кпје даје мишљеое 
пвлашћени актуар, дпнпси се пдлука п измени ппслпвнпг плана, сачиоава списак угпвпра п 
псигураоу пп ппјединим врстама псигураоа кпји су предмет пренпса ппртфеља, пбразлпжеое 
разлпга за пренпс и пчекивани ефекти пренпса ппртфеља. 

Пдлука п пренпсу ппртфеља пбјављује се у средствима јавнпг инфпрмисаоа. 

ИЗМЕНЕ СТАТУТА 

Члан 106. 

Друштвп има пбавезу да најмаое једнпм гпдишое изврши измене и дппуне статута ради 
усклађиваоа ппдатака прпписаних пдредбпм члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закпнпм п 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.  36/11, 99/11 пд  25. маја 2011. гпдине), акп је у 
претхпднпј гпдини дпшлп дп прпмене тих ппдатака. 

Измене пвпг Статута врше се у писанпј фпрми. 

Закпнски заступник Друштва је у пбавези да накпн сваке измене статута сачини и пптпише 
пречишћени текст дпкумената. 



Измене статута, накпн сваке такве измене, региструју се у складу са закпнпм п регистрацији. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 107. 

Статут ступа на снагу данпм усвајаоа пд стране Скупштине акципнара Друштва. 

Ступаоем на снагу Пвпг Статута престаје да пречишћен текст Статут Друштва пд 30.09.2011. 
гпдине. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА 

                                                                                ____________________________________ 

 


