Ha основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр. 61/06 –
пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11,30/1 и 76/14),
Министарство финансија објављује
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ
Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на предлог Министарства
финансија, на седници одржаној дана 25. децембра 2014. године, Закључком 05 Број: 01116639/2014 од 25. децембра 2014. године, одредио је спровођење јавне расправе о Нацрту закона о
стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање као и Програм јавне расправе, сагласно
којем је Министарство финансија спровело јавну расправу.
Јавна расправа спроведена је у периоду од 26. децембра 2014. године до 14. јануара 2015.
године. Текст Нацрта закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (у даљем
тексту: Нацрт закона) био је постављен на сајту Министарства финансија и на порталу е-управе.
Јавним позивом за учешће на јавној расправи, позвани су сви грађани као и стручна јавност да
примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона, доставе Министарству финансија, Београд,
Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о стечају и ликвидацији
банака и друштава за осигурање” или електронским путем на e-mail адресу:
milena.kovacevic@mfin.gov.rs. и dejan.hadzic@mfin.gov.rs.
У назначеном року, Министарству финансија су електронском поштом достављене
примедбе, предлози и сугестије од: Агенције за осигурање депозита, Удружења осигуравача
Србије и Примар д.о.о. Београд.
Примедбе и сугестије Агенције за осигурање депозита су биле следеће природе:
Највећи део примедби и сугестија се односио на прецизирање одредаба, на основу
досадашњег искуства из праксе, као и на правно техничку редакцију текста, уз предлог за брисање
појединих одредаба које су сувишне или у колизији са осталим одредбама закона, односно су
практично неприменљиве (чл. 1, 2, 4, 5, 8, 16, 19, 20, 25, 27, 29, 32). Други део примедби се
односио на продужавање одређених рокова предвиђених у поступцима ликвидације, односно
стечаја, имајући у виду досадашњу праксу (чл. 7, 14). Даље, у циљу једнообразности поступања и
ефикаснијег спровођења поступака, предлаже се да се одредбе овог закона и Закона о стечају
примењују на све до сада покренуте поступке, тако да је предложена измена чл. 33. до 35, као и
брисање члана 36. (произилази из предложених измена чл. 33. до 35).
Удружење осигуравача Србије доставило је сугестије за појашњење чл. 13, 16. и 31, као и
сугестију у вези са потребом да се у члану 7. јасно регулише изузетак по питању рокова када су у
питању потраживања из обавезног осигурања у саобраћају. Достављена је и сугестија на члан 28.
која је правнотехничке природе.
Примар д.о.о. Београд је доставио примедбу на члан 20. Нацрта закона, у смислу потребе
да се уместо позивања на закон којим се уређује осигурање депозита, прецизира (односно наведу
одредбе из поменутог закона) шта представља осигуране депозите.
Размотрене су све пристигле примедбе, предлози и сугестије, и у коначан текст Нацрта
закона, који ће бити пуштен у процедуру за усвајање на Влади, је укључена већина предлога и
сугестија.

