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1. ТРЖИШТЕ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ДРАЖЕНКА ЈАЊАНИН

☐ У циљу очувања стабилности сектора осигурања и неутралисања
актуелних макроекономских утицаја, постоји висок ниво потребе за
прелазак на захтјеве солвентности који су засновани на вредновању
ризика, али уз опрезан и постепен приступ.

☐ Регулаторна релаксација, у смислу одгађања почетка примјене
одређених законских одредби, те стандарда солвентности и
финансијског извјештавања, не значи „ status quo“, већ захтјева
изразито проактиван и интензиван приступ друштава у припреми за
исте.
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2. УТИЦАЈ  ИНФЛАЦИЈЕ  НА  ДОВОЉНОСТ  ПРЕМИЈЕ  У 
ОСИГУРАЊУ  ОД  АУТООДГОВОРНОСТ

ПРОФ.ДР ЈЕЛЕНА КОЧОВИЋ

☐ Раст стопе инфлације у комбинацији са бржим растом штета од премија и
исувише високим трошковима спровођења осигурања угрожава довољност премије у
осигурању од аутоодговорности.

☐ Спроведена анализа показује да је потребно повећати минималну тарифну
премију у овој врсти осигурања у Србији, Републици Српској и у Црној Гори.

☐ Повећање премије АО је предуслов за обезбеђење солвентности осигуравача
на тржишту на коме је ово доминантна врста осигурања и у интересу је осигураника,
да би осигуравачи били способни за измирење обавеза према њима у будућности.
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3. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА ОСИГУРАЊА КАО НУЖАН УСЛОВ РАЗВОЈА У
ПОСТПАНДЕМИЈСКОМ ПЕРИОДУ

МОДЕРАТОР: СИНИША КУРТЕШ

☐ Имајући у виду позитивна искуства самих процеса дигитализације у уређењу и унапређењу тржишта осигурања у 
земљама региона, предлаже се формирање Информационог центра друштава за осигурање Републике Српске (ИЦ 
ДОРС) са следећим циљевима:

• Успостављање јединствене базе података о издатим полисама и регистрованим штетама у области 
аутоодговорности као и регистрованим штетама по каско полисама;

• Успоставити  дигиталну примјену Бонус/Малус система односно дигитално тарифирање у складу са законом и 
поџаконским актима;

• Драстично смањенити могућност фалсификовања полиса АО и превара у штетама;
• Смањити трошкове спровођења осигурања у свим друштвима са циљем обезбјеђивања адекватних средстава за 

исплату штета с обзиром на високу инфлацију која је задесила и овај сектор;
• Имплементацијом ИЦ ДОРС успоставити апсолутну контролу над тржиштем осигурања АО.

☐ Како би се ови циљеви спровели, потребно је допунити закон о друштвима за осигурање у Републици Српској и то 
по хитном поступку гђе би се јасно дефинисало успостављање ИЦ ДОРС између друштава за осигурања са горе 
наведеним циљевима или кроз подаконске акте регулаторне институције захтјевати од друштава за осигурање 
евиденцију издавања полиса АО у реалном времену у јединиственом информационом систему.
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4. ТРЕНДОВИ У СЕКТОРУ ОСИГУРАЊА СА ФОКУСОМ НА 
ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

МОДЕРАТОР: ДАРКО СТУПАР

☐ Неопходност промјене законског оквира којим се третира “Закон о порезу на
доходак” И “Закону о доприносима” у смислу ослобађања плаћања пореза на доходак И
пореза И доприноса у одређеном износу како би се стимулисао развој ове врсте
осигурања.

☐ Неопходност одређивања адекватне висине премије, квалитетно управљање
штетама кроз праћење комплетног процеса здравственог прегледа у циљу спречавања
overtreatment-a.

☐ Неопходност креирања квалитетне мреже здравствених институција.

☐ Неопходност праћења задовољства корисника кроз сопствени систем и/или
подршку партнерске асистенцијске куће.

ДАНИ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 27., 28. ОКТОБАР  2022.



TREY
research

6

5. УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА У 
АУТООДГОВОРНОСТИ

МОДЕРАТОР: МИЛОМИР ДУРМИЋ

☐ Оријентациони критеријуми за видове правичне новчане накнаде нематеријалне
штете усаглашени су на панелу за уједначавање судске праксе из грађанске области
одржаном, 29.10.2015. године али се исти не примјењују доследно и они као такви нису
обавезујући за поступајуће судије.

☐ Упутити захтјев Врховном суду Републике Српске испред Удружења осигуравача
Републике Српске за израду НОВИХ, УСАГЛАШЕНИХ јединствених критеријума за накнаду
нематеријане штете и тражити доследну примјену истих.

☐ Упутити захтјев Министарству финансија Републике Српске да се изврши допуна
Закона о обавезним осигурањима у саобраћају у дијелу дефинисања јединствених
критеријумима за накнаду нематеријалне штете.
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