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ОБАВЕШТЕЊЕ 
  
 У досадашњој пракси је уочено да поједини привредни субјекти над чијим 
пословањем надзор врши Народна банка Србије врше упис, односно промену 
података од значаја за правни промет, без прибављене дозволе, односно 
сагласности Народне банке Србије на акте и радње кад је то законом прописано 
(члан 22. став 1. тачка 8. Закона о регистрацији привредних субјеката).  
 I Народна банка Србије је, сагласно одредбама Закона о осигурању, 
надлежна за издавање дозвола за обављање послова осигурања, послова 
реосигурања, послова посредовања и заступања у осигурању и послова 
непосредно повезаних са пословима осигурања. 

II Народна банка Србије даје сагласност на акте и радње предвиђене 
Законом о осигурању. Због тога су, друштва за осигурање, друштва за 
реосигурање, друштва за узајамно осигурање, друштва за посредовање у 
осигурању, друштва за заступање у осигурању, агенције за пружање других услуга 
у осигурању и предузетници – заступници у осигурању дужни да прибаве 
претходну сагласност Народне банке Србије и то: 
 1) за стицање квалификованог учешћа у друштву за осигурање, друштву за 
посредовање у осигурању, друштву за заступање у осигурању и агенцији за 
пружање других услуга у осигурању (чл. 32, 86, 99. и 105. Закона); 
 2) за обављање функције директора, члана управног одбора и члана 
надзорног одбора друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, 
друштва за заступање у осигурању и агенције за пружање других услуга у 
осигурању (чл. 48, 86, 99. и 105. Закона); 

3) за промену пословног имена друштва за осигурање, друштва за 
посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању, физичког лица – 
предузетника – заступника у осигурању и агенције за пружање других услуга у 
осигурању (чл. 57, 86, 99. и 105. Закона); 

4) за промену седишта друштва за осигурање, друштва за посредовање у 
осигурању, друштва за заступање у осигурању, физичког лица – предузетника – 
заступника у осигурању и агенције за пружање других услуга у осигурању (чл. 57, 
86, 99. и 105. Закона); 

5) код статусних промена друштва за осигурање, друштва за посредовање у 
осигурању, друштва за заступање у осигурању и агенције за пружање других 
услуга у осигурању (чл. 214. Закона); 
 6) код промене облика организовања друштва за осигурање, друштва за 
посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и агенције за 
пружање других услуга у осигурању (чл. 216. Закона). 

Акти и радње донети, односно предузете без сагласности Народне банке 
Србије су, сагласно одредбама Закона о осигурању, ништави. Вршење напред 
наведених промена без сагласности Народне банке Србије Законом о осигурању 
предвиђено је и као прекршај, за који одговара како правно лице и одговорно лице 
у том правном лицу, тако и предузетник.      


