„Службени гласник РС“, бр. 42/2015 и 11/2017

На основу члана 16. став 5. Закона о осигурању („Службени гласник
РС“, бр. 139/2014) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон,
44/2010, 76/2012, 106/2012 и 14/2015), Извршни одбор Народне банке
Србије доноси
ОДЛУКУ
О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА ПОДАТАКА О
ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ/РЕОСИГУРАЊЕ И ДРУГИМ
СУБЈЕКТИМА НАДЗОРА У ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА

I.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1. Овом одлуком прописују се садржина и начин вођења регистара
података које Народна банка Србије води о друштвима за
осигурање/реосигурање, друштвима за посредовање у осигурању,
друштвима за заступање у осигурању, физичким лицима –
предузетницима који су заступници у осигурању, о банкама, даваоцима
финансијског лизинга и јавном поштанском оператору који имају
седиште у Републици Србији и основани су у складу са законом и који
послове заступања у осигурању обављају на основу претходне
сагласности Народне банке Србије, о овлашћеним актуарима,
овлашћеним посредницима у осигурању и овлашћеним заступницима у
осигурању (у даљем тексту: субјект надзора).
Овом одлуком прописују се и начин уписа података у регистре из
става 1. ове тачке (у даљем тексту: регистри) и промена тих података,
као и начин брисања података из регистара.
2. Народна банка Србија води следеће регистре:
1) Регистар акционарских друштава за осигурање/реосигурање;
2) Регистар друштава за узајамно осигурање;
3) Регистар друштава за посредовање у осигурању;
4) Регистар друштава за заступање у осигурању;
5) Регистар физичких лица – предузетника који су заступници у
осигурању;
6) Регистар банака, давалаца финансијског лизинга и јавног
поштанског оператора који послове заступања у осигурању обављају на
основу претходне сагласности Народне банке Србије;
7) Регистар овлашћених актуара;
8) Регистар овлашћених посредника у осигурању;
9) Регистар овлашћених заступника у осигурању.
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3. Народна банка Србије регистре води као јавну књигу у
електронском облику, у коју се подаци уносе и у којој се чувају у складу
са законом.
Регистри се објављују на интернет страници Народне банке
Србије.
4. Подаци о личности субјеката надзора о којима се воде регистри
прикупљају се, обрађују, чувају и користе у складу са законом којим се
уређује заштита података о личности.
II. САДРЖИНА РЕГИСТАРА
Регистар акционарских друштава за осигурање/реосигурање
5. Регистар акционарских друштава за осигурање/реосигурање
садржи следеће податке:
1) редни број уписа;
2) пословно име, седиште и адресу седишта друштва;
3) делатност друштва;
4) број и датум решења о издавању друштву дозволе за рад;
5) податке о оснивачу, односно лицу које има квалификовано
учешће у складу са Законом о осигурању (у даљем тексту:
квалификовани ималац) – пословно име, седиште, матични број и
порески идентификациони број (ПИБ) правног лица, односно лично име
и јединствени матични број грађана домаћег физичког лица, односно
лично име, те број и државу издавања пасоша страног физичког лица,
проценат учешћа у капиталу или у праву гласа друштва, као и број и
датум решења о давању сагласности за стицање/увећање
квалификованог учешћа у друштву;
6) податке о директору/извршном директору и члану надзорног
одбора друштва (у даљем тексту: члан управе) – лично име и
јединствени матични број грађана домаћег лица, односно лично име, те
број и државу издавања пасоша страног лица, као и број и датум
решења о давању сагласности за обављање функције члана управе
друштва;
7) биланс стања и биланс успеха, с мишљењем овлашћеног
ревизора, за последњу пословну годину;
8) назив и (међународну) ознаку стране државе у којој друштво
обавља послове осигурања и начин обављања тих послова (непосредно
или преко огранка);
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9) податке о мерама надзора изреченим друштву – јавно
објављивање информације о неизвршавању или неблаговременом
извршавању обавеза друштва или о пословању друштва супротно
прописима, привремена забрана обављања послова обавезног
осигурања у саобраћају, разрешење или суспензија члана управе,
увођење принудне управе, односно пренос портфеља осигурања – као и
број и датум решења којим су те мере изречене.
Регистар из ове тачке садржи и матични број, порески
идентификациони број (ПИБ), број телефона и телефакса, електронску
адресу и адресу интернет странице акционарског друштва за
осигурање/реосигурање.
Регистар друштава за узајамно осигурање
6. Регистар друштава за узајамно осигурање садржи следеће
податке:
1) редни број уписа;
2) пословно име, седиште и адресу седишта друштва;
3) делатност друштва;
4) број и датум решења о издавању друштву дозволе за рад;
5) број оснивача;
6) податке о квалификованом имаоцу – пословно име, седиште,
матични број и порески идентификациони број (ПИБ) правног лица,
односно лично име и јединствени матични број грађана домаћег
физичког лица, односно лично име, те број и државу издавања пасоша
страног физичког лица, проценат учешћа у капиталу или у праву гласа
друштва, као и број и датум решења о давању сагласности за
стицање/увећање квалификованог учешћа у друштву;
7) податке о члану управе – лично име и јединствени матични
број грађана домаћег лица, односно лично име, те број и државу
издавања пасоша страног лица, као и број и датум решења о давању
сагласности за обављање функције члана управе;
8) биланс стања и биланс успеха, с мишљењем овлашћеног
ревизора, за последњу пословну годину;
9) податке о мерама надзора изреченим друштву – јавно
објављивање информације о неизвршавању или неблаговременом
извршавању обавеза друштва или о пословању друштва супротно
прописима, привремена забрана обављања послова обавезног
осигурања у саобраћају, разрешење или суспензија члана управе,
увођење принудне управе, односно пренос портфеља осигурања – као и
број и датум решења којим су те мере изречене.
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Регистар из ове тачке садржи и матични број, порески
идентификациони број (ПИБ), број телефона и телефакса, електронску
адресу и адресу интернет странице друштва за узајамно осигурање.
Регистар друштава за посредовање у осигурању
7. Регистар друштава за посредовање у осигурању садржи следеће
податке:
1) редни број уписа;
2) пословно име, седиште и адресу седишта друштва;
3) делатност друштва;
4) број и датум решења о издавању друштву дозволе за
обављање послова посредовања у осигурању/реосигурању;
5) податке о оснивачу, односно квалификованом имаоцу –
пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број
(ПИБ) правног лица, односно лично име и јединствени матични број
грађана домаћег физичког лица, односно лично име, те број и државу
издавања пасоша страног физичког лица, проценат учешћа у капиталу
или у праву гласа друштва, као и број и датум решења о давању
сагласности за стицање/увећање квалификованог учешћа у друштву;
6) податке о члану управе – лично име и јединствени матични
број грађана домаћег лица, односно лично име, те број и државу
издавања пасоша страног лица, као и број и датум решења о давању
сагласности за обављање функције члана управе;
7) назив и (међународну) ознаку стране државе у којој друштво
обавља послове посредовања у осигурању/реосигурању и начин
обављања тих послова (непосредно или преко огранка);
8) податке о мерама надзора изреченим друштву – јавно
објављивање информације о неизвршавању или неблаговременом
извршавању обавеза друштва или о пословању друштва супротно
прописима и разрешење, односно суспензија члана управе – као и број и
датум решења којим су те мере изречене.
Регистар из ове тачке садржи и матични број, порески
идентификациони број (ПИБ), број телефона и телефакса, електронску
адресу и адресу интернет странице друштва за посредовање у
осигурању.
Регистар друштава за заступање у осигурању
8. Регистар друштава за заступање у осигурању садржи следеће
податке:
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1) редни број уписа;
2) пословно име, седиште и адресу седишта друштва;
3) делатност друштва;
4) број и датум решења о издавању друштву дозволе за
обављање послова заступања у осигурању;
5) податке о оснивачу, односно квалификованом имаоцу –
пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број
(ПИБ) правног лица, односно лично име и јединствени матични број
грађана домаћег физичког лица, односно лично име, те број и државу
издавања пасоша страног физичког лица, проценат учешћа у капиталу
или у праву гласа друштва, као и број и датум решења о давању
сагласности за стицање/увећање квалификованог учешћа у друштву;
6) податке о члану управе – лично име и јединствени матични
број грађана домаћег лица, односно лично име, те број и државу
издавања пасоша страног лица, као и број и датум решења о давању
сагласности за обављање функције члана управе;
7) назив и (међународну) ознаку стране државе у којој друштво
обавља послове заступања у осигурању и начин обављања тих послова
(непосредно или преко огранка);
8) податке о мерама надзора изреченим друштву – јавно
објављивање информације о неизвршавању или неблаговременом
извршавању обавеза друштва или о пословању друштва супротно
прописима и разрешење, односно суспензија члана управе – као и број и
датум решења којим су те мере изречене.
Регистар из ове тачке садржи и матични број, порески
идентификациони број (ПИБ), број телефона и телефакса, електронску
адресу и адресу интернет странице друштва за заступање у осигурању.
Регистар физичких лица – предузетника који су заступници у
осигурању
9. Регистар физичких лица – предузетника који су заступници у
осигурању садржи следеће податке:
1) редни број уписа;
2) пословно име, седиште и адресу седишта заступника у
осигурању;
3) делатност заступника у осигурању;
4) број и датум решења о издавању заступнику у осигурању
дозволе за обављање послова заступања у осигурању;
5) лично име и јединствени матични број грађана пословође
заступника у осигурању;

6

6) податке о мери надзора изреченој заступнику у осигурању –
јавно објављивање информације о неизвршавању или неблаговременом
извршавању обавеза или о пословању супротно прописима – као и број
и датум решења којим је та мера изречена.
Регистар из ове тачке садржи и матични број, порески
идентификациони број (ПИБ), број телефона и телефакса, електронску
адресу и адресу интернет странице заступника у осигурању.
Регистар банака, давалаца финансијског лизинга и јавног
поштанског оператора који послове заступања у осигурању
обављају на основу претходне сагласности Народне банке Србије
10. Регистар банака, давалаца финансијског лизинга и јавног
поштанског оператора који послове заступања у осигурању обављају на
основу претходне сагласности Народне банке Србије садржи следеће
податке:
1) редни број уписа;
2) пословно име, седиште и адресу седишта лица из ове тачке;
3) број и датум решења о давању лицу из ове тачке сагласности
за обављање послова заступања у осигурању;
4) податке о мери надзора изреченој лицу из ове тачке – јавно
објављивање информације о неизвршавању или неблаговременом
извршавању обавеза или о пословању супротно прописима – као и број
и датум решења којим је та мера изречена.
Регистар из става 1. ове тачке садржи и број телефона и
телефакса, електронску адресу и адресу интернет странице лица из тог
става.
Регистар овлашћених актуара
11. Регистар овлашћених актуара садржи:
1) редни број уписа;
2) лично име и јединствени матични број грађана овлашћеног
актуара – за домаћа лица, односно лично име, те број и државу
издавања пасоша овлашћеног актуара – за страна лица;
3) број и датум решења о издавању овлашћења за обављање
актуарских послова;
4) податак о години за коју је достављен доказ о континуираном
професионалном усавршавању овлашћених актуара, у складу с
прописима;
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5) податке о мерама наложеним овлашћеном актуару – мера
упозорења, односно мера привремене забране обављања послова
овлашћеног актуара у друштву за осигурање/реосигурање – као и број и
датум решења којим су те мере наложене.
Регистар овлашћених посредника у осигурању
12. Регистар овлашћених посредника у осигурању садржи податке о
лицима која могу да обављају послове посредовања у осигурању на
основу стеченог звања овлашћени посредник у осигурању, односно која
су се континуирано професионално усавршавала, у складу с прописима
(активни овлашћени посредници), као и податке о лицима која не могу
обављати послове посредовања у осигурању, односно која се нису
континуирано професионално усавршавала, у складу с прописима
(пасивни овлашћени посредници).
Регистар активних овлашћених посредника садржи:
1) редни број уписа;
2) лично име и јединствени матични број грађана овлашћеног
посредника у осигурању – за домаћа лица, односно лично име, број и
државу издавања пасоша овлашћеног посредника у осигурању – за
страна лица;
3) број и датум решења о издавању овлашћења за обављање
послова посредовања у осигурању;
4) податак о календарској години у којој овлашћени посредник у
осигурању може да обавља послове посредовања у осигурању, на
основу стеченог звања овлашћени посредник у осигурању, односно
обављеног континуираног професионалног усавршавања, у складу с
прописима.
Регистар пасивних овлашћених посредника садржи:
1) редни број уписа;
2) лично име и јединствени матични број грађана овлашћеног
посредника у осигурању – за домаћа лица, односно лично име, број и
државу издавања пасоша овлашћеног посредника у осигурању – за
страна лица;
3) број и датум решења о издавању овлашћења за обављање
послова посредовања у осигурању.
Регистар овлашћених заступника у осигурању
12а. Регистар овлашћених заступника у осигурању садржи податке
о лицима која могу да обављају послове заступања у осигурању на
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основу стеченог звања овлашћени заступник у осигурању, односно која
су се континуирано професионално усавршавала, у складу с прописима
(активни овлашћени заступници), као и податке о лицима која не могу
обављати послове заступања у осигурању односно која се нису
континуирано професионално усавршавала, у складу с прописима
(пасивни овлашћени посредници).
Регистар активних овлашћених заступника садржи:
1) редни број уписа;
2) лично име и јединствени матични број грађана овлашћеног
заступника у осигурању – за домаћа лица, односно лично име, број и
државу издавања пасоша овлашћеног заступника у осигурању – за
страна лица;
3) број и датум решења о издавању овлашћења за обављање
послова заступања у осигурању;
4) податак о календарској години у којој овлашћени заступник у
осигурању може да обавља послове заступања у осигурању, на основу
стеченог звања овлашћени заступник у осигурању, односно обављеног
континуираног професионалног усавршавања, у складу с прописима.
Регистар пасивних овлашћених заступника садржи:
1) редни број уписа;
2) лично име и јединствени матични број грађана овлашћеног
заступника у осигурању – за домаћа лица, односно лично име, број и
државу издавања пасоша овлашћеног заступника у осигурању – за
страна лица;
3) број и датум решења о издавању овлашћења за обављање
послова заступања у осигурању.
III. НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА
13. Упис и промена података у регистрима врше се на основу
обавештења субјекта надзора и података којима располажу Народна
банка Србије и други надлежни органи.
Субјект надзора дужан је да Народну банку Србије обавести о
свакој промени података који се воде у регистрима, у роковима
утврђеним законом, а ако рок није утврђен законом – најкасније у року од
15 дана од дана настанка те промене, уз достављање документације
којом се доказује та промена, ради уписа у регистре.
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Изузетно од става 2. ове тачке, овлашћени посредник у
осигурању, односно овлашћени заступник у осигурању није дужан да
Народну банку Србије обавештава о подацима који се односе на његово
континуирано професионално усавршавање, у складу с прописима.
14. Субјект надзора коме је одузета или престала да важи дозвола,
односно сагласност за обављање послова из делатности осигурања, као
и субјект надзора коме је одузето овлашћење из тачке 11. одредба под
3), тачке 12. став 2. одредба под 3), тачке 12. став 3. одредба под 3),
тачке 12а став 2. одредба под 3), односно тачке 12а став 3. одредба под
3) ове одлуке – брише се из регистра.
Народна банка Србије на својој интернет страници објављује
податке о субјектима надзора из става 1. ове тачке, као и податке о
одузетим сагласностима за стицање/увећање квалификованог учешћа у
субјекту надзора и за обављање функције члана управе тог лица.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
15. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о
садржини и начину вођења регистра података о друштвима за
осигурање и других регистара („Службени гласник РС“, бр. 67/2006).
16. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику РС“ и ступа на
снагу 27. јуна 2015. године, а примењиваће се од 1. септембра 2015.
године.
ИО НБС бр. 36
11. маја 2015. године
Београд

Председавајући
Извршног одбора Народне банке Србије
на седници одржаној 11. маја 2015. године
Вицегувернер
Народне банке Србије
Веселин Пјешчић, с.р.

