ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ
Члан 1.
У Закону о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 70/04-исправка,
61/05, 61/05-др. закон, 85/05-др. закон, 101/07, 63/09-УС, 107/09 и 99/11), у
члану 234. став 1. речи: „31. децембра 2012. године” замењују се речима: „31.
децембра 2013. године”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6.
Устава Републике Србије, према коме Република Србија, поред осталог,
уређује и обезбеђује правни положај привредних субјеката и систем обављања
појединих привредних и других делатности.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Доношењем Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/04,
70/04-исправка, 61/05, 61/05-др. закон, 85/05-др. закон, 101/07, 63/09-УС, 107/09
и 99/11), системски је регулисана област осигурања имајући у виду, како
регулативу Европске уније, регулативу земаља у окружењу, тако и степен
развоја тржишта осигурања у Републици Србији. Наведеним законом је, између
осталог, прописано да једно друштво за осигурање не може истовремено
обављати послове животних и неживотних осигурања (члан 14.), те је стога
прописана обавеза раздвајања послова животних и послова неживотних
осигурања за друштва за осигурање која су основана пре ступања на снагу
закона (члан 234.). Рок за раздвајање послова животних и неживотних
осигурања за поменута друштва за осигурање је 31. децембар 2012. године.
Имајући у виду да је у међувремену, значајним делом и услед
финансијске кризе, дошло до даљег унапређења међународне регулативе из
области осигурања, са нарочитим нагласком на јачању капиталне базе
друштава за осигурање, на јачању управљања на бази управљања ризицима,
као и на јачању улоге супервизора (нарочито супервизије групе), као и да се
јавила потреба да се одређена решења из постојећег закона унапреде,
Народна банка Србије и Министарство финансија и привреде учествују у
изради новог закона о осигурању. Нови закон о осигурању, који се налази у
завршној фази израде ће, поред свега наведеног, на свеобухватнији начин
уредити питање раздвајања пословања тзв. композитних друштава за
осигурање.
С обзиром на значај новог закона о осигурању, који представља даљи
корак у регулативи области осигурања која треба да омогући даљи развој
тржишта осигурања, као и заинтересованост стручне јавности и учесника на
тржишту осигурања да својим предлозима побољшају текст закона, по
спроведеној јавној расправи, очекује се да нови закон буде предложен у првој
половини наредне године, стога се предлаже продужење рока за раздвајање
пословања тзв. композитних друштава за осигурање, како би се спречила
правна несигурност услед неусклађености рокова.

III. САДРЖИНА ЗАКОНА – ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ
ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. врши се измена члана 234. став 1. Закона о осигурању на
начин да се продужава рок до кога су организације за осигурање, које су на дан
ступања на снагу Закона о осигурању обављале послове и животног и
неживотног осигурања, дужне да Народној банци Србије поднесу доказе о
разграничењу животних и неживотних осигурања.
Чланом 2. одређено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Предложена измена не утиче на привредни систем и на трошкове
привреде и односе међу тржишним учесницима.
С обзиром на горе наведено анализа ефеката овог закона није потребна.

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.
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