НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА
ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ

Законом о осигурању („Службени гласник РС“) број 139/14 предвиђено је да Народна
банка Србије до дана почетка примене тог закона (27. јун 2015.) донесе подзаконске
прописе за његово спровођење. Народна банка Србије извршила је своју обавезу и
наведеног датума ступило је на снагу четрнаест подзаконских прописа, којима су ближе
регулисања питања:
- адекватности капитала,
- инвестиција,
- издавања дозвола и сагласности,
- ревизорских извештаја,
- актуарских мишљења,
- пословања других субјеката надзора,
- лиценцирања посредника и заступника у осигурању,
- лиценцирања актуара,
- вођења регистара,
- посредних и непосредних контрола,
- заштите корисника,
- техничких резерви,
- извештавања,
- система управљања.
На овај начин заокружен је нови правни оквир у делатности осигурања, а субјекти који
обављају ту делатност имају рок да се са истим усагласе до 26. децембра 2015.
Почев од 13. марта 2015. у више наврата одржана је јавна расправа о подзаконским актима
у нацрту, осим оних који регулишу поступање Народне банке Србије при извршавању
својих законом поверених надлежности. Такође, одржана су и два округла стола са
представницима друштава за осигурање и један са представницима факултета
заинтересованих за едукацију овлашћених актуара. У јавној расправи, па самим тим и у
формулисању појединих одредаба нових подзаконских прописа учествовали су бројни
субјекти: друштва за осигурање, Удружење осигуравача Србије, Удружење актуара
Србије, Удружење финансијских аналитичара Србије, Привредна комора Србије, ЈП
„Поште Србије“, Савет страних инвеститора, факултети, друга правна и физичка лица.
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Народна банка Србије детаљно је анализирала све приспеле примедбе, коментаре и
сугестије учесника у јавној расправи. Све примедбе које су оцењене као прихватљиве и
усклађене са основним интенцијама Закона о осигурању уграђене су у сам текст
подзаконских аката. На тај начин дошло је до унапређења и прецизирања многих одредаба
нових прописа, чиме су исте постале пре свега једноставније за примену у пракси. Нису
прихваћене примедбе које су биле у супротности са обавезама са одредбама Директива
Европске уније, односно примедбе које нису доприносиле бољој заштити осигураника,
корисника осигурања и трећих оштећених лица или су фаворизовале појединачне субјекте
надзора.
Народна банка Србије се захваљује свим лицима која су узела учешће у јавној расправи о
новом правном оквиру у делатности осигурања и подсећа субјекте из те делатности да су
дужни да до 26. децембра 2015. са тим правним оквиром ускладе своје пословање,
имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте.

У Београду, 07.07.2015.
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