ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОСИГУРАЊУ
Члан 1.
У Закону о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 55/04 и 70/04), у
члану 7. став 3. речи: "и имовина која је предмет економских односа са иностранством"
бришу се, а после речи: "друга имовина и лица" додаје се запета.
Члан 2.
У члану 24. став 2. после речи: "посебног закона" додају се речи: "и
сагласности Народне банке Србије да испуњава услове о кадровској и техничкој
оспособљености прописане овим законом за обављање тих послова".
Члан 3.
У члану 25. додаје се став 3, који гласи:
"Друштво за осигурање које обавља послове из члана 10. тачка 10) овог
закона може изузетно обављати и послове осигурања возача и путника од последица
несрећног случаја, под условом да се то осигурање односи на возача и лица која се
налазе у осигураном возилу."
Члан 4.
У члану 33. став 4. после речи: "правно лице," додају се речи: "односно
правно лице у друштво за осигурање,".
Додаје се став 5, који гласи:
"Друштво за осигурање не може са повезаним правним лицима
закључивати правне послове којима се посредно или непосредно обезбеђују средства
тим лицима, као што су позајмица, јемство, залога, наменски депозити и сл."
Члан 5.
У члану 34. став 1. речи: "тач. 7) - 9)" бришу се.
Члан 6.
У члану 35. на крају, тачка се замењује тачком и запетом и додаје тачка
5), која гласи:
"5) да управља друштвом тако да се погоршава финансијско стање
друштва или да друштво послује на начин супротан прописима."
Члан 7.
У члану 37. став 1. тачка 4) речи: "или смањење" бришу се.
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У члану 39. став 2. тачка 7) у подтачки (5) тачка и запета се замењују
запетом, а после подтачке (5) додаје се подтачка (6), која гласи:
"(6) и друге доказе од значаја за оцену бонитета акционара;".
У ставу 4. речи: "које треба да испуне лица" и речи: "тач. 8) - 11)"
бришу се.
Члан 9.
У члану 51. став 1. тачка 5) тачка се замењује тачком и запетом, а после
тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи:
"6) да правни послови закључени са акционарима, повезаним лицима и
другим лицима која имају дужност према друштву не буду неповољнији по друштво од
истих послова закључених по тржишним условима."
Члан 10.
У члану 58. став 2. после тачке 12) додаје се тачка 12а), која гласи:
"12а) правилник о поступању са обрасцима евиденције о полисама;".
Члан 11.
У наслову изнад члана 59. реч: "повезана" замењује се речју: "друга", а
у члану 59. став 2. после речи: "захтева" додају се запета и речи: "сходном применом
одредаба овог закона о давању, односно одузимању сагласности на улагање у
акционарско друштво за осигурање".
Члан 12.
У члану 65. став 2. тачка 4) речи: "тач. 1) -12)" бришу се.
Члан 13.
У члану 82. став 2. тачка 4) тачка и запета замењују се тачком, а тачка 5)
брише се.
Члан 14.
У члану 95. став 2. тачка 4) тачка и запета замењују се тачком, а тачка 5)
брише се.
Члан 15.
У члану 112. став 2. речи: "текућем обрачунском периоду" замењују се
речима: "текућој пословној години".
Члан 16.
У члану 113. ст. 4. и 5. бришу се.
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слободних средстава техничких резерви и начин" бришу се.
Члан 17.
У члану 115. ст. 1. и 2. замењују се новим ставом 1, који гласи:
"Народна банка Србије прописује ограничења појединих облика
депоновања и улагања из члана 114. овог закона."
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 18.
У члану 116. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Народна банка Србије може прописати и друге облике средстава која
чине гарантну резерву, као и износ учешћа тих средстава у гарантној резерви."
Досадашњи ст. 3. до 5. постају ст. 4. до 6.
Члан 19.
Члан 117. брише се.
Члан 20.
У члану 118. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
"Друштво за осигурање средства гарантне резерве депонује и улаже у
облике прописане чланом 114. овог закона и у друге облике утврђене пословном
политиком друштва.
Народна банка Србије може прописати највише износе појединих
депоновања и улагања из става 1. овог члана."
Члан 21.
У члану 125. став 1. тачка 2) број: "106." замењује се бројем: "22.".
У тачки 8) речи: "чл. 117. и" замењују се речју: "чланом".
Члан 22.
У члану 127. став 3. у уводној реченици речи: "могу бити" замењују се
речју: "су".
Члан 23.
У члану 133. став 2. речи: "обавезна осигурања, посебно за остала
неживотна осигурања" замењују се речима: "осигурања из члана 28. став 1. тачка 2)
подтач. (1) до (3)".
Члан 24.
У члану 146. став 4. речи: ", односно сагласности" бришу се.
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У члану 150. додаје се став 3, који гласи:
"Народна банка Србије ближе прописује начин вршења надзора из става
1. овог члана."
Члан 26.
У члану 154. став 1. тачка 4) речи: "чл. 117. и" замењују се речју:
"члан".
У ставу 5. после речи: "сачињава допуну записника" додају се запета и
речи: "односно службену белешку".
Члан 27.
У члану 159. речи: "аката пословне политике и других" бришу се.
Члан 28.
У члану 166. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
"5а) је због изречене мере из члана 37. став 2. овог закона онемогућен
рад органа друштва;".
Члан 29.
У члану 174. став 1. тачка 7) после речи: "ревизора" додају се речи: "или
налазу Народне банке Србије".
Члан 30.
У члану 179. став 1. речи: "намерно или више пута" и речи: "и ако
настави са таквим радњама и после писменог упозорења Народне банке Србије" бришу
се.
У ставу 2. тачка 3) брише се.
Члан 31.
У члану 197. став 2. реч: "седам" замењује се бројем: "15".
Додаје се став 3, који гласи:
"Приликом одлучивања о давању сагласности из става 2. овог члана
Народна банка Србије полази од стручне оспособљености ревизора и истинитости и
објективности раније датих извештаја, односно од тога да ли су ранији извештаји
ревизора израђени у складу са међународним стандардима ревизије."
Члан 32.
У члану 225. став 1. тачка 1) после речи: "осигурању" додају се запета и
речи: "односно реосигурању", а речи: "3. и 4" замењују се речима: "3, 4. и 5".
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117".
У тачки 15) речи: "чл. 117. и" замењују се речју: "чланом".
Члан 33.
У члану 234. став 1. речи: "до 31. децембра 2005. године" замењују се
речима: "до 31. децембра 2007. године".
Члан 34.
У члану 235. став 1. речи: "до 31. децембра 2005. године" замењују се
речима: "до 31. децембра 2007. године".
Члан 35.
Члан 243. мења се и гласи:
"Члан 243.
Предмет приватизације је друштвени, односно државни капитал у
друштвима за осигурање (у даљем тексту: капитал).
У поступку приватизације може се продати имовина или део имовине
друштва за осигурање, на начин и под условима прописаним овим законом.
Поступак приватизације капитала из става 1. овог члана решењем
покреће Министарство.
Агенција за осигурање депозита основана посебним законом (у даљем
тексту: Агенција) организује и спроводи поступак приватизације капитала из става 1.
овог члана.
Министарство врши надзор над спровођењем поступка из става 4. овог
члана."
Члан 36.
После члана 243. додају се чл. 243а до 243ж, који гласе:
"Члан 243а
У поступку приватизације продаје се целокупан капитал у друштву за
осигурање (у даљем тексту: субјект приватизације).
Агенција је овлашћена да спроведе поступак продаје делова имовине
друштва за осигурање које послује са друштвеним капиталом, ако процени да би се
поступак приватизације на тај начин ефикасније спровео.
Предмет продаје у смислу става 2. овог члана не могу бити
непокретности или покретне ствари које непосредно служе обављању делатности
субјекта приватизације.
Продаја капитала, односно имовине или делова имовине из ст. 1. и 2.
овог члана спроводи се методом јавног тендера.
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члана.
Члан 243б
Агенција закључује уговор о продаји капитала из члана 243а овог
закона са купцем. Уговор се сматра закљученим када га потпишу Агенција и купац.
Купац стиче власништво на капиталу из члана 243а став 1. овог закона у
складу са одредбама уговора о продаји капитала.
Члан 243в
Купопродајна цена из уговора о продаји капитала из члана 243б став 1.
овог закона уплаћује се на рачун Агенције.
Из средстава из става 1. овог члана измирују се трошкови продаје у
поступку приватизације.
Трошковима продаје, у смислу става 2. овог члана, сматрају се издаци
за ангажовање финансијских и правних саветника у поступку приватизације, накнаде
за оглашавање јавних позива и других информација које су од значаја за спровођење
поступка приватизације, као и други трошкови у поступку приватизације.
Члан 243г
Запослени - држављани Републике Србије имају право на накнаду из
купопродајне цене остварене продајом капитала из члана 243а став 1. овог закона
путем јавног тендера, која је претходно умањена за трошкове из члана 243в ст. 2. и 3.
овог закона.
Накнада из става 1. овог члана износи 200 евра у динарској
противвредности за сваку пуну годину радног стажа у субјекту приватизације, а
највише за 35 година, с тим да укупан износ накнаде не може прећи 15% од
купопродајне цене која је претходно умањена у смислу става 1. овог члана.
У случају да укупан износ исплате из става 2. овог члана прелази 15%
од купопродајне цене која је претходно умањена у смислу става 1. овог члана, накнада
сваком запосленом ће се сразмерно смањити.
Влада прописује поступак остваривања накнаде из ст. 1. до 3. овог
члана.
Члан 243д
Средства остварена продајом капитала, након измирења трошкова
продаје у складу са чланом 243в ст. 2. и 3. овог закона, исплате накнаде запосленима у
смислу члана 243г овог закона и издвајања износа од 5% од остварене купопродајне
цене за потребе гарантног фонда осигурања, Агенција уплаћује на рачун буџета
Републике Србије.
Средства из става 1. овог члана уплаћена на рачун буџета Републике
Србије распоређују се сходно одговарајућим одредбама закона којим се уређује
приватизација.
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Агенција организује и спроводи и поступак продаје акција друштава за
осигурање, које су у власништву Републике Србије, Фонда за развој Републике Србије
и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Агенција организује и спроводи и поступак продаје других акција
друштва за осигурање када су законити имаоци тих акција посебним уговором, који
мора бити закључен у писменој форми, овластили Агенцију да у њихово име и за
њихов рачун изврши продају таквих акција трећем лицу.
Агенција закључује уговор о продаји акција из ст. 1. и 2. овог члана.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу Агенција и купац акција.
Акције из ст. 1. и 2. овог члана продају се методом јавног тендера у
складу са прописом из члана 243а став 5. овог закона.
Члан 243е
Друштво за осигурање које послује друштвеним, односно државним
капиталом не може, без претходне сагласности Агенције, да доноси одлуке о смањењу
или повећању капитала, реорганизацији или реструктурирању, инвестиционом
улагању, продаји дела имовине, оптерећивању имовине залагањем ствари или
успостављањем хипотеке, дугорочном закупу, поравнању са повериоцима и узимању
или одобравању кредита или издавању гаранција, ван тока редовног пословања.
Одлуке донете супротно одредби става 1. овог члана поништиће
Агенција.
Члан 243ж
На поступак приватизације капитала у друштвима за осигурање, ако
овим законом није другачије одређено, примењују се одредбе закона којим се уређује
приватизација друштвеног и државног капитала у предузећима и другим правним
лицима, осим одредаба о преносу капитала без накнаде."
Члан 37.
Сматраће се да, у смислу овог закона, постоји сагласност Агенције на
одлуке друштва за осигурање које послује друштвеним, односно државним капиталом
о смањењу или повећању капитала, реорганизацији или реструктурирању,
инвестиционом улагању, продаји дела имовине, оптерећивању имовине залагањем
ствари или успостављањем хипотеке, дугорочном закупу, поравнању са повериоцима и
узимању или одобравању кредита или издавању гаранција, ван тока редовног
пословања за које је друштво до дана ступања на снагу овог закона прибавило
претходну сагласност у складу са чланом 398а Закона о предузећима ("Службени лист
СРЈ", бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02).
Члан 38.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

