НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Београд, фебруар 2019. године

ОБАВЕЗНА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ1
1. ЗАКОН О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ У САОБРАЋАЈУ („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 - Одлука УС)
Врсте обавезног осигурања у саобраћају су: 1) осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја; 2) осигурање власника моторних
возила од одговорности за штету причињену трећим лицима; 3) осигурање власника ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима
и путницима; 4) осигурање власника чамаца од одговорности за штету причињену трећим лицима.
Износи најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају утврђени су Уредбом о утврђивању
најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 89/2009) и
Уредбом о утврђивању најниже суме осигурања на коју може бити уговорено осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим
лицима („Службени гласник РС“, бр. 108/2014) и у складу су са износима из Закона о обавезном осигурању у саобраћају.
2. ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ („Службени гласник РС“, бр. 139/2014)
Уз захтев из става 1. овог члана (захтев за издавање дозволе за обављање послова посредовања у осигурању) оснивачи друштва за
члан 89. став 3.
посредовање у осигурању подносе:
тачка 9)
... 9) уговор о осигурању од професионалне одговорности за штете које настану обављањем делатности или безусловну гаранцију
банке, коју је прихватила Народна банка Србије, на суму осигурања, односно на износ гаранције од најмање 200.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате; ...
3. ОДЛУКА O СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У
ОСИГУРАЊУ, ОДНОСНО ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ („Службени гласник РС“, бр. 55/2015) и 29/2018
Као доказ о одговорности за штете које могу настати обављањем делатности доставља се уговор о осигурању од професионалне
тачка 15.
одговорности за штете које настану обављањем делатности који оснивач друштва за посредовање закључује с друштвом за осигурање
на суму осигурања од најмање 200.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате или
безусловна гаранција банке коју је прихватила Народна банка Србије на износ гаранције у тој висини.
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Обухваћени су превасходно прописи који садрже одредбе о обавезном осигурању привредних субјеката у Републици Србији. Списак прописа није
лимитативан.

Редовно извештавање односи се на обавезу достављања следеће документације и података о обављеним пословима посредовања,
односно заступања у осигурању у току претходне године (с напоменом да их мора потписати и оверити одговорно лице и морају бити
Прилог 2
достављени најкасније 30. априла текуће године):
тачка 14.
14) доказ из тачке 15. ове одлуке о одговорности за штете које могу настати обављањем делатности друштва за посредовање у
осигурању за наредних годину дана (ако такав доказ није већ достављен Народној банци Србије у претходном периоду).
4. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. Закон, 43/2011 - одлука
УС 14/2016 , 76/2018 и 95/2018- др. закон)
Загађивач чије постројење или активност представља висок степен опасности по здравље људи и животну средину мора се осигурати
члан 106.
од одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед удеса.
5. ЗАКОН О ТУРИЗМУ („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 84/2015 и 83/2018- др. закон)
Туристичка агенција је дужна да:
члан 45. став 1.
5a) као организатор путовања за сваког путника, односно уговорено туристчко путовање обезбеди гаранцију путовања на прописан
тачка 5а)
начин, о чему издаје потврду;

члан 52. тачка 6)

Лиценца се издаје организатору путовања:
6) који има прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете путнику настале неиспуњењем,
делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза (у даљем тексту: гаранција путовања).

Гаранцијом путовања услед инсолвентности организатора путовања посебно се обезбеђују трошкови нужног смештаја, исхране и
повратка путника са путовања у место поласка у земљи и иностранству, као и сва настала потраживања путника.
Гаранцијом путовања ради накнаде штете обезбеђује се накнада штете која се проузрокује путнику неиспуњењем, делимичним
испуњењем или неуредним испуњењем обавеза организатора путовања, које су одређене општим условима и програмом путовања.
Корисник гаранције путовања је лице које у складу са овим законом има право на накнаду трошкова и то:
1) лице које је измирило трошкове нужног смештаја, исхране и повратка путника са путовања у место поласка у земљи и иностранству;
члан 53. ст. 1. до 6.
2) путник у случају неиспуњења, делимичног испуњења или неуредног испуњења обавеза организатора путовања, које су одређене
општим условима и програмом путовања.
Гаранцију путовања организатор путовања мора да има за све време трајања лиценце.
Гаранцијом путовања не могу се ограничити права лица из става 3. овог члана на накнаду у складу са овим законом.
Министар ближе прописује врсту и услове гаранције путовања, начин активирања, као и друге услове које мора да испуни
организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања
6. ПРАВИЛНИК О ВРСТИ И УСЛОВИМА ГАРАНЦИЈЕ ПУТОВАЊА, НАЧИНУ АКТИВИРАЊА И ДРУГИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА
ИСПУНИ ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ОРГАНИЗОВАНОГ ПУТОВАЊА („Службени гласник РС“, бр. 2/2016)
Организатор путовања, у поступку добијања лиценце, мора да обезбеди прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и
ради накнаде штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза, у
случајевима из чл. 3. и 4. овог правилника.
Прописана гаранција путовања из става 1. овог члана обезбеђује се уговором о гаранцији путовања, који организатор путовања
закључује са даваоцем гаранције.
Уговором из става 2. овог члана сматра се писмо о намерама банке или уговор о осигурању, са укупним лимитом покрића од
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члан 5.

најмање 300.000 евра.
Случајеви из чл. 3. и 4. овог правилника могу бити предмет једног уговора који организатор путовања закључује са даваоцем гаранције.
У случају да организатор путовања са даваоцем гаранције путовања закључује два уговора за случај из члана 3. и 4. овог правилника,
сваки уговор појединачно се закључује са укупним лимитом покрића од најмање 300.000 евра.
Ако је прописана гаранција путовања из става 1. овог члана уговорена са роком важења краћим од рока важења лиценце, организатор
путовања је у обавези да за наредни период прибави гаранцију путовања пре истека рока важења постојеће гаранције.
За све време важења прописане гаранције путовања из става 1. овог члана организатор путовања мора обезбедити минимални износ
укупног лимита покрића из става 3. овог члана.
7. ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ И ОСНОВАМА СВОЈИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ („Службени гласник РС“, бр.
87/2011 и 66/2015)
чл. од 115. до 127.

Глава IV УГОВОР О ОСИГУРАЊУ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ

8. ЗАКОН О ЖЕЛЕЗНИЦИ („Службени гласник РС“, бр. 45/2013, 91/2015 и 41/2018)
(1) Лиценца се издаје подносиоцу захтева, привредном друштву или другом правном лицу чија је регистрована претежна делатност
пружање услуга железничког превоза робе и/или путника, као и привредном друштву или другом правном лицу које обавља или ће
обављати железнички превоз за сопствене потребе, основаном у Републици Србији, који пружи доказе о испуњавању услова који се
односе на добар углед, финансијску способност, стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са овим законом.
(9) Услов који се односи на покриће за грађанску одговорност подносилац захтева привредно друштво или друго правно лице које је
регистровано за обављање делатности јавног превоза робе и/или путника испуњава ако је адекватно осигуран или поседује одговарајуће
члан 81. ст. 1., 9. и 10. гаранције по тржишним условима за покриће, у складу са важећим законским прописима и потврђеним међународним уговорима, за
своју одговорност у случају удеса, посебно када се ради о путницима, пртљагу, роби, поштанским пошиљкама или трећим
лицима.
(10) Услов који се односи на покриће за грађанску одговорност подносилац захтева привредно друштво или друго правно лице које
обавља или ће обављати железнички превоз за сопствене потребе испуњава ако је адекватно осигуран или поседује одговарајуће
гаранције по тржишним условима за покриће, у складу са важећим законским прописима и потврђеним међународним уговорима, за
своју одговорност у случају удеса, посебно када се ради о трећим лицима.”
9. ЗАКОН О ТРГОВАЧКОМ БРОДАРСТВУ („Службени гласник РС“, бр. 96/2015 и 113/2017- др. закон)
члан 433.
став 1.
чл. од 522. до 585.

Када се путници превозе на поморском броду уписаном у домаћи уписник поморских бродова који има дозволу за превоз више од
дванаест путника, возар који стварно обавља превоз у потпуности или делимично, дужан је да одржава на снази осигурање или друго
финансијско јемство, као што је гаранција банке или сличне финансијске институције (Blue Card), ради покрића одговорности на
основу одредаба овог закона за штету због смрти или телесне повреде путника.
Глава 3. УГОВОР О ПЛОВИДБЕНОМ ОСИГУРАЊУ

10. ЗАКОН О ПОМОРСКОЈ ПЛОВИДБИ („Службени гласник РС“, бр. 87/2011, 104/2013, 18/2015 и 83/2018)
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члан 67а. став 1.
тачка 5)

Министарство ће издати одобрење из члана 67. овог закона (одобрење за обављање послова посредовања при запошљавању помораца)
правном лицу које, поред услова прописаних законом којим се уређује запошљавање, испуњава следеће услове:
… 5) да има важећу полису осигурања од професионалне одговорности за новчане губитке које претрпи поморац као последицу
пропуста у раду посредника у износу од најмање 5.000,00 евра у динарској противвредности по штетном догађају;

члан 67е. став 6.

При потписивању уговора из става 1. овог члана (уговор о раду), посредник је дужан да провери да ли бродар има закључено
осигурање од одговорности за случај смрти или телесне повреде поморца на износ који је утврђен меродавним правом и
колективним уговором, да ли има успостављен систем обезбеђења репатријације поморца, као и да о томе обавести поморца.

Послодавац је дужан да закључи полису осигурања или друго финансијско јемство у циљу покрића потраживања за случај смрти
или повреде на раду помораца.
члан 69а. ст. 1. и 3.
Осигурање или друго финансијско јемство из става 1. овог члана мора да испуњава следеће услове:
1) осигурани износ утврђен полисом осигурања или другим финансијским јемством мора да буде исплаћен у потпуности и без
одлагања;
2) на полиси осигурања или другој одговарајућој исправи мора да буде назначен период њеног важења;
3) ако је осигурање или друго финансијско јемство раскинуто поморац о томе мора да буде претходно обавештен, као и да буде
обавештен ако осигурање неће бити продужено (обновљено);
4) осигурање или друго финансијско јемство мора да обезбеди плаћање свих потраживања током трајања осигурања или другог
финансијског јемства;
5) када је због дуготрајног инвалидитета поморца отежана процена целокупне накнаде на коју поморац има право, поморцу се врши
привремена исплата како би се избегле непотребне тешкоће;
6) да захтев за уговорену накнаду поднесе лично поморац, законски наследник, представник поморца или именовани корисник;
7) да се исплатама поморца не доводе у питање друга законска права при чему послодавац може исплате пребити са свим накнадама
штете које произилазе из било ког другог захтева које поморац има према послодавцу ако произилазе из исте ситуације.
члан 89. став 7.
Бродар је дужан да закључи осигурање или друго финансијско јемство у циљу покрића трошкова повратног путовања чланова
посаде брода.
Полиса осигурања или исправа о другом финансијском јемству из члана 89. став 7. овог закона мора да садржи следеће податке:
1) име брода;
2) луку уписа брода;
3) позивни знак брода;
4) ИМО број брода;
5) пословно име и седиште осигуравача или пружаоца финансијског јемства;
члан 89а. став 1.
6) податке о лицима за контакт која су надлежна за поступање са захтевима поморца за помоћ (име и презиме лица за контакт, назив и
адреса осигуравача или пружаоца другог финансијског јемства, број телефона, факса, e–mail, интернет страница осигуравача или
пружаоца другог финансијског јемства);
7) име бродара, односно бродарске компаније;
8) рок важења;
9) потврду издаваоца полисе или другог финансијског јемства да јемство испуњава прописане захтеве.
11. ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 91/2015 и 113/2017)
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члан 53. став 1.

Послодавац је дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради
обезбеђивања накнаде штете.

12. ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА („Службени гласник РС“, бр. 45/2013)
члан 25. став 9.

Здравствена установа је дужна да, пре почетка медицинског истраживања, осигура пацијента који учествује у медицинском
истраживању, за случај настанка штете по здравље тог лица која је изазвана медицинским истраживањем, у складу са законом.

13. ЗАКОН О ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017- др. закон и 105/2017- др.
закон)
Спонзор клиничког испитивања лека мора пре почетка клиничког испитивања лека да осигура лица која су подвргнута клиничком
члан 72. став 1.
испитивању за случај настанка штете по здравље тих лица, а која је изазвана клиничким испитивањем лека, у складу са законом, као
и да уговором одреди износ неопходних трошкова који припадају лицима која учествују у клиничком испитивању лека.
члан 178. став 4.

Предлагач уписа је одговоран за штету која може настати применом медицинског средства и обавезан је да Агенцији поднесе доказ о
осигурању од последица примене медицинског средства.

14. ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018)

члан 18.

Друштво за ревизију дужно је да се осигура од одговорности за штету коју учини правном лицу код кога обавља ревизију,
односно трећем лицу у случају повреде уговора о ревизији, односно повреде правила обављања ревизије.
Износ најниже суме осигурања на основу које се плаћа премија осигурања за појединачни осигурани случај за сваку пословну годину
утврђује се као већи износ од следећих износа:
1) од највише цене за услуге ревизије на основу појединачног уговора о ревизији помножено са 15;
2) од збира цена за услуге ревизије на основу свих уговора о ревизији, помножено са 2,5.
Појединачни осигурани случај из става 2. овог члана је штета настала у вези са појединачним извештајем о ревизији.

15. ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ („Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 - др. закони)
члан 34.
Прималац лизинга је дужан да осигура предмет лизинга од ризика који су предвиђени уговором, ако друкчије није предвиђено
уговором.
16. ЗАКОН О ЈАВНИМ СКИЈАЛИШТИМА („Службени гласник РС“, бр. 46/2006)
члан 62. став 1.
тачка 3)

Услуге подучавања скијању на скијалиштима може да пружа правно лице или предузетник (у даљем тексту: школа скијања), уз
сагласност скијашког центра, која испуњавају следеће услове:
... 3) да има закључен уговор о осигурању корисника услуга подучавања од последица незгоде; ...

17. ЗАКОН О ХИПОТЕЦИ („Службени гласник РС“, бр. 115/2005, 60/2015 и 63/2015 – одлука УС и 83/2015)
члан 17. став 3.

Власник ће осигурати предмет хипотеке од свих уобичајених ризика пре закључења уговора о хипотеци.

18. ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА („Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017)
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члан 1.

члан 2.

члан 3.

члан 4. став 1.

Овим законом уређује се обавезно осигурање депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код
банака, ради заштите депозита тих лица у случају стечаја или ликвидације банке и очувања стабилности финансијског система.
Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења:
... 7) осигурани износ је износ осигураног депозита до 50.000 евра по депоненту у банци, и то по основу следећих депозита: (1)
осигураних динарских депозита - у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евру који важи на дан
покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком, (2) осигураних девизних депозита положених у еврима , (3) осигураних
девизних депозита положеним у осталим валутама (различитим од евра) – прерачунатим у евре, по курсу евра према свакој
појединачној валути у којој су ти депозити положени, израчунатом на основу званичног средњег курса динара према евру и званичног
средњег курса динара према тој валути, који важе на дан покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком; ...
Агенција (Агенција за осигурање депозита) осигурава депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у
банкама.
Банка је дужна да све депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица осигура код Агенције.
Филијала домаће банке у иностранству дужна је да, на основу одлуке Народне банке Србије, депозите физичких лица, предузетника,
микро, малих и средњих правних лица осигура код Агенције у случају:
1) када у земљи у којој обавља делатност није осигурала депозите;
2) када је у земљи у којој обавља делатност осигурала депозите, а Народна банка Србије утврди и објави на својој интернет
презентацији да је тај систем неповољнији за депонента од система осигурања депозита утврђеног овим законом.
Агенција осигурава депозите до висине осигураног износа.

19. ЗАКОН О СТЕЧАЈУ („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС , 83/2014 и 44/2018)
члан 25. став 3.

члан 30. став 1.

У именик стечајних управника као активни стечајни управници уписују се лица која су, осим лиценце за обављање послова стечајног
управника, доставила доказ о постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и која су се
регистровала као предузетници или су чланови друштва лица.
Активни стечајни управник је дужан да у своје име и за свој рачун закључи са осигуравајућим друштвом уговор о обавезном
осигурању од професионалне одговорности са осигураном сумом у износу од најмање 30.000 евра у динарској противвредности
на дан закључења уговора, за све ризике повезане са обaвљањем послова стечајног управника.

20. ЗАКОН О АДВОКАТУРИ („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и 24/2012 - одлука УС)

члан 37. ст. 1. до 3.

Адвокат је дужан да закључи уговор о обавезном осигурању од професионалне одговорности код организације регистроване за ову
врсту осигурања.
Адвокатска комора може закључити уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности за све адвокате уписане у њен
именик адвоката.
Адвокатска комора Србије утврђује минималну суму осигурања за штету од професионалне одговорности.

21. ЗАКОН О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015
и 106/2015)
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члан 59. ст. 1, 2,
3. и 5.

(1) Јавни бележник је дужан да пре почетка рада закључи уговор о осигурању за штету коју би могао проузроковати обављањем
делатности.
(2) Осигурање обухвата и осигурање од одговорности за радње јавнобележничког заменика, помоћника, приправника и других лица која
раде код јавног бележника.
(3) Најнижи износ осигурања одређује Комора, уз сагласност Министарства (министарство надлежно за правосуђе).
(5) Јавни бележници могу се осигурати од одговорности и преко Коморе, у ком случају су дужни да плаћају Комори накнаду за
утврђену висину осигурања из става 3. овог члана, у складу са колективним уговором о осигурању који закључи Комора са
осигуравајућим друштвом.

22. ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење)
Пре полагања заклетве јавни извршитељ мора да:
1) закључи уговор о осигурању за штету коју би својом делатношћу могао проузроковати другом лицу и уговор о осигурању
просторија и предмета примљених у депозит за случај њиховог оштећења, уништења или нестанка;
Министар прописује опште услове за закључивање уговора о осигурању за штету коју би јавни извршитељ својом делатношћу могао
члан 481. став 1.
изазвати другом лицу и уговора о осигурању просторија и предмета примљених у депозит за случај њиховог оштећења, уништења или
нестанка, као и најнижу висину оба осигурања.
члан 487. став 1.
Јавни извршитељ разрешава се:
тачка 5.
… 5) ако не плаћа премију за осигурање за штету коју би својом делатношћу могао проузроковати другом лицу или премију за
осигурање просторија и предмета примљених у депозит за случај њиховог оштећења, уништења или нестанка;
23. ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА („Службени гласник РС“,
бр. 62/2016)
члан 478. став 1.
тачка 1)

члан 1.

члан 2.

члан 3.

Овим правилником прописују се општи услови за закључивање уговора о осигурању јавних извршитеља од одговорности за
штету коју би они могли да проузрокују другим лицима својом делатношћу, осигурање просторија јавног извршитеља и
предмета примљених у депозит јавног извршитеља, врсте ризика (опасности) за које се уговара осигуравајуће покриће, рок
трајања осигурања (период покрића) и најнижи износ суме осигурања.
Уговором о осигурању, у смислу овог правилника, обавезује се уговарач осигурања - јавни извршитељ код индивидуалног
осигурања, односно Комора јавних извршитеља (у даљем тексту: Комора) код колективног осигурања, да плати друштву за
осигурање одређени износ (премија осигурања), а друштво за осигурање се заузврат обавезује да, ако наступи догађај који
представља осигурани случај, исплати оштећеном другом лицу накнаду штете, највише до суме осигурања која је уговорена за поједини
осигурани случај.
Уговором о осигурању јавни извршитељ се осигурава од одговорности за штету која је проузрокована другом лицу услед грешке
која је настала радњом или пропуштањем јавног извршитеља у обављању делатности и осигурава просторије јавног извршитеља и
предмете примљене у депозит јавног извршитеља од штете која је другом лицу проузрокована оштећењем, уништењем или нестанком
предмета.
Уговор о осигурању нарочито садржи:
1) рок трајања осигурања (период покрића), који износи 12 месеци;
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2) врсте ризика (опасности) за које се уговара осигуравајуће покриће - осигуравајућа заштита, које су према општим условима
осигурања уобичајени ризици: провална крађа и разбојништво, пожар, поплава или последица какве друге елементарне непогоде;
3) суму осигурања по осигураном случају укупно за рок трајања осигурања, (период покрића) која износи:
(1) код осигурања од одговорности јавног извршитеља најмање 100.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије важећем на дан закључења уговора о осигурању,
(2) код осигурања просторија јавног извршитеља најмање 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије важећем на дан закључења уговора о осигурању,
(3) код осигурања предмета примљених у депозит јавног извршитеља најмање 30.000 евра у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије важећем на дан закључења уговора о осигурању.
Осигурање од одговорности јавног извршитеља обухвата и осигурање од одговорности за грешке заменика јавног извршитеља,
помоћника јавног извршитеља, лица која раде код јавног извршитеља и лица која у име и за рачун јавног извршитеља спроводе поједине
радње извршења и обезбеђења.
Осигурање јавног извршитеља може бити индивидуално и колективно.
Уговор о индивидуалном осигурању закључује јавни извршитељ са друштвом за осигурање, у своје име и за свој рачун.
Уговор о колективном осигурању закључује Комора са друштвом за осигурање, у своје име, а за рачун јавног извршитеља, у складу са
актима Коморе.
Комора може закључити уговор о колективном осигурању за све јавне извршитеље.
члан 4.
Комора је дужна да омогући јавним извршитељима колективно осигурање, најмање према елементима садржаним у члану 3. овог
правилника.
Комора може закључити уговор о колективном осигурању за суму осигурања која је виша од оне одређене у члану 3. став 2. тачка 3)
овог правилника.
Јавни извршитељи могу да имају додатно осигурање од одговорности, водећи рачуна о стандардима професионалног понашања.
24. ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ („Службени гласник РС“, бр. 95/2013 и 41/2018)
члан 5. тачка 2)

Услови за упис у Регистар посредника су:
2) важећи уговор о осигурању закључен у складу са чланом 13. овог закона;

Посредник је дужан да са друштвом за осигурање које има седиште у Републици Србији има важећи уговор о осигурању од
одговорности за штету која би могла да настане за налогодавца услед неиспуњења уговорних обавеза преузетих уговором о
члан 13.
посредовању из члана 15. овог закона, као и обавеза прописаних чланом 16. овог закона.
За штету коју би посредник могао да проузрокује налогодавцу обављањем посредовања свота осигурања износи минимално 15.000,00
евра у динарској противвредности по једном осигураном случају, односно укупно минимално 45.000,00 евра у динарској
противвредности за све одштетне захтеве у једној години осигурања.
25. ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРУ ПОСРЕДНИКА У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ („Службени гласник РС“, бр. 75/2014)
члан 5.
Захтев за упис у
регистар посредника у

Подносилац захтева за упис у Регистар уписује се у Регистар ако уз захтев на обрасцу из члана 4. овог правилника достави:
2) примерак уговора о осигурању од одговорности за штету у складу са чланом 13. Закона;
Уз Захтев за упис у регистар посредника у промету и закупу непокретности се прилажу неопходни докази:
2. Примерак уговора о осигурању од одговорности за штету у складу са чланом 13. Закона о посредовању у промету и закупу
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промету и закупу непокретности.
непокретности
26. ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 14/2016 и 95/2018- др.закон)
члан 62. став 3.
тачка 9)
члан 72. став 3.

Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана (дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада), оператер прилаже следећу
документацију:
… 9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;
За прекогранично кретање отпада подносилац захтева обезбеђује одговарајућу финансијску гаранцију и полису осигурања или други
облик осигурања зависно од захтева државе увоза или транзита, у износу који је потребан за трошкове третмана отпада, као и за
трошкове санације у случају удеса.

27. ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 , 145/2014 и 83/2018)
Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које обавља послове израде и контроле техничке документације,
члан 129а.
односно које је извођач радова, вршилац стручног надзора или техничког прегледа, мора бити осигурано од одговорности за штету
коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.
28. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОСИГУРАЊА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ („Службени гласник РС“, бр. 40/2015)
члан 6.

Сума осигурања за уговор о осигурању од професионалне одговорности износи најмање 15.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, за предузетнике, односно 50.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, за привредна друштва, односно друга правна лица.

29. ЗАКОН О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ("Службени гласник РС", бр. 101/2015 и 95/2018- др.закон)
члан 25. став 3.
члан 96. став 5.
члан 97. став 3.

За квалитет вршења техничке контроле пројекта геолошких истраживања одговоран је привредни субјект који је извршио техничку
контролу. Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које обавља послове израде техничке документације, мора
бити осигурано од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.
Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које обавља послове израде техничке документације, мора бити
осигурано од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.
Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које обавља послове техничке контроле рударских пројеката, мора
бити осигурано од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.
Министар ближе прописује услове и начин вршења техничке контроле рударских пројеката.

30. ЗАКОН О СПОРТУ ("Службени гласник РС", бр. 10/2016)
(1) Спортска организација дужна је да закључи уговор о осигурању својих врхунских спортиста и врхунских спортских
стручњака од последица несрећног случаја за време обављања спортске активности, односно стручног рада у спорту, а на основу
утврђеног рангирања спортиста и спортских стручњака.
(2) Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном спортисти, односно спортском стручњаку из става 1.
овог члана не може бити нижа од: 10.000 евра у динарској противвредности за случај смрти спортисте, односно спортског стручњака;
20.000 евра у динарској противвредности за случај трајног губитка опште радне способности спортисте, односно спортског стручњака
или способности да се бави спортским активностима и спортским делатностима; 5.000 евра у динарској противвредности за случај
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члан 21. ст. 1. до 5.

привремене спречености за бављење спортским активностима и спортским делатностима, на име накнаде за губитак прихода и стварних
трошкова лечења спортисте, односно спортског стручњака.
(3) Надлежни национални грански спортски савез дужан је да осигура спортисту, односно спортског стручњака који наступа за
националну спортску репрезентацију од последица несрећног случаја за време наступа за националну спортску репрезентацију,
уколико спортиста, односно спортски стручњак није обухваћен осигурањем из става 1. овог члана.
(4) Ако спортска организација или надлежни национални грански спортски савез не закључи уговор из ст. 1. и 3. овог члана, дужни су
да надокнаде штету коју претрпи спортиста, односно спортски стручњак који није осигуран.
(5) Надлежни национални грански спортски савез може утврдити обавезу за спортске организације из надлежности савеза да осигурање
спортиста и спортских стручњака из става 1. овог члана врше преко тог савеза, уз сношење трошкова полисе осигурања.

31. ЗАКОН О МЕТРОЛОГИЈИ ("Службени гласник", бр. 15/2016)
члан 9. став 1.
тачка 10)

Привредни субјекти и друга правна лица могу обављати послове оверавања мерила ако испуњавају услове, а нарочито у погледу:
... 10) осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима у вези са пословима оверавања мерила.

32. ПРАВИЛИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА, НАЧИНУ ОВЛАШЋИВАЊА И ВОЂЕЊУ РЕГИСТАРА
ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ("Службени гласник", бр. 2/2017)
члан 13.

члан 16. ст. 1. и 2.

Услов у погледу осигурања од одговорности за штету значи да Подносилац захтева мора да има закључен уговор о осигурању од
одговорности за штету причињену трећим лицима у вези са пословима оверавања мерила.
(1) Захтев из члана 15. овог правилника садржи нарочито податке о:
... 11) закљученом уговору о осигурању од одговорности за штету причињену трећим лицима у вези са пословима оверавања
мерила.
(2) Уз захтев из става 1. овог члана Подносилац захтева дужан је да достави следећу документацију:
... 5) уговор о осигурању од одговорности за штету причињену трећим лицима у вези са пословима оверавања мерила;

33. ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА ("Службени гласник", бр 104/2016)

члан 52. ст. 9. до 12.

(9) Пре издавања лиценце, односно подношења захтева за обнављање лиценце, лиценцирани професионални управник је дужан да
закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности са периодом важења од најмање три године и да примерак наведеног
уговора достави Привредној комори Србије уз документацију потребну за добијање, односно обнављање лиценце у складу са овим
законом.
(10) Лиценцирани професионални управник је дужан да након издавања, односно обнављања лиценце, Привредној комори Србије
најмање једном годишње доставља важећу полису осигурања.
(11) Лиценцираном професионалном управнику који не извршава обавезе предвићене ставом 10. овог члана, Привредна комора Србије
одузима лиценцу.
(12) Годишња сума осигурања за уговор о осигурању од професионалне одговорности износи најмање 10.000 евра у динарској
противвредности.

34. ЗАКОН O ПРOЦEНИTEЉИМА ВРEДНOСTИ НEПOКРETНOСTИ ("Службени гласник", бр. 108/2016 и 113/2017- др. закон)
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члaн 12. ст. 1. до 4.

(1) Прe издaвaњa лицeнцe, односно подношења захтева за обнављање лиценце, лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн да зaкључи
угoвoр o oсигурaњу oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти сa пeриoдoм вaжeњa oд нajмaњe три гoдинe и дa примeрaк нaвeдeнoг угoвoрa
дoстaви Mинистaрству уз дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa дoбиjaњe, односно обнављање лицeнцe у склaду сa овим зaкoнoм.
(2) Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa нaкoн издaвaњa, односно обнављања лицeнцe, Mинистaрству најмање једном годишње
доставља важећу полису осигурања.
(3) Лицeнцирaнoм прoцeнитeљу кojи нe извршaвa oбaвeзe прeдвиђeнe стaвoм 2. oвoг члaнa, Mинистaр oдузимa лицeнцу.
(4) Годишња сумa осигурања зa угoвoр o oсигурaњу од прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти изнoси нajмaњe 50.000 eврa у динaрскoj
прoтивврeднoсти.

35. ЗАКОН O О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник", бр. 36/2009)
члaн 12. став. 1.
тачка 6)

Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености, тим
прописом се утврђују и захтеви које то тело мора да испуни, нарочито у погледу:
... 6) осигурања од одговорности за штету.
36. ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗРАДУ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ОПРЕМЕ ПОД
ПРИТИСКОМ („Службени гласник РС“, бр. 87/2011)
Прилог IV тачка 6.
Прилог V тачка 6.

Тело (именовано тело за оцењивање усаглашености и именовано тело за нарастављиве спојеве) мора да склопи уговор о осигурању
од одговорности, осим ако његову одговорност не преузима држава у складу са националним законом или ако сама држава није
директно одговорна за контроле.
Контролно тело (контролно тело корисника) мора да склопи уговор о осигурању од одговорности, осим ако његову одговорност не
преузима групација чији је део.

37. ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗРАДУ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЈЕДНОСТАВНИХ ПОСУДА
ПОД ПРИТИСКОМ („Службени гласник РС“, бр. 87/2011)
Прилог III тачка 6.

Тело (именовано тело за оцењивање усаглашености) мора да склопи уговор о осигурању од одговорности, осим ако његову
одговорност не преузима држава у складу са националним законом или ако сама држава није директно одговорна за контроле.

38. ПРАВИЛНИК О ПРЕГЛЕДИМА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ ТОКОМ ВЕКА УПОТРЕБЕ („Службени гласник РС“, бр. 87/2011 75/2013 и 44/2018)
Прилог II одељак 1.
тачка 5.
Прилог II одељак 2.
тачка 7.

Именовано тело (именовано тело за разврставање опреме под притиском) мора да има закључен уговор о осигурању од
одговорности за штету.
Именовано тело (именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском) мора да има закључен уговор о осигурању од
одговорности за штету.

39. ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОКУМЕНТУ, ЕЛЕКТРОНСКОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ И УСЛУГАМА ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ
ПОСЛОВАЊУ („Службени гласник РС“, бр. 94/2017)
члан 31. став 1.
тачка 2.

Пружалац квалификованих услуга од поверења мора:
2) бити осигуран од одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења;
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члан 32.

Министарство прописује најнижи износ
квалификоване услуге од поверења.

осигурања

од

ризика одговорности

за

штету

насталу

вршењем

услуге

40. ПРАВИЛНИК О ИЗНОСУ ОСИГУРАЊА ОД РИЗИКА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ ВРШЕЊЕМ КВАЛИФИКОВАНЕ УСЛУГЕ ОД
ПОВЕРЕЊА ( „Службени гласник РС“, бр. 1/2019)
члан 2.

члан 3.

Пружалац услуге од поверења дужан је да обезбеди најнижи износ осигурања од ризика за могућу штету насталу вршењем
квалификоване услуге од поверења тако да осигурана сума на коју мора бити уговорено осигурање по једном, штетном догађају не
може износити мање од 20.000 (двадесет хиљада) евра у динарској противвредности за квалификовану услугу од поверења.
Под штетним догађајем из става 1. овог члана подразумева се појединачна штета настала једном у једном акту у правном промету, у
оквиру пружања квалификоване услуге од поверења.
Укупна осигурана сума на коју мора бити уговорено осигурање од одговорности пружаоца услуге од поверења кумулативно на
годишњем нивоу, по свим штетним догађајима, не може бити нижа од 1.000.000 (милион) евра у динарској противвредности укупно за
све квалификоване услуге од поверења које пружалац услуге пружа.

41. ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник РС“, бр. 101/2017)
члан 33. став 1.
тачка 4.

Ученику који обавља учење кроз рад послодавац обезбеђује:
4) осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца.

42. ЗАКОН О МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 105/2017)
члан 26. став 2. тачка
6.
члан 37. став 5.
члан 58. став 3.

Тело за оцењивање усаглашености мора да испуни основне захтеве у односу на послове из обима акредитације који је саставни део
акта о акредитацији из става 1. овог члана, а нарочито у погледу:
6) осигурања од одговорности за штету.
Спонзор мора пре почетка клиничког испитивања да осигура испитанике за случај настанка штете која је последица учествовања
у клиничком испитивању, а која одговара сврси, природи и обиму ризика, у складу са
законом, као и да уговором одреди износ неопходних трошкова који припада испитаницима. Полиса осигурања мора да важи за цео
период трајања клиничког испитивања.
Произвођач је дужан да обезбеди осигурање од штете која може да настане приликом употребе медицинског средства, у складу са
законом.

43. ЗАКОН О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈМА („Службени гласник РС“, бр. 87/2018)

члан 103. став 4.

За време док извршавају задатке заштите и спасавања у пружању међународне помоћи у мултинационалним операцијама у другим
државама, на припаднике снага заштите и спасавања примењују се одредбе прописа који уређују употребу Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.
Лица из става 2. овог члана морају бити осигурана од повреда и губитка живота, а за учешће у акцији припада им накнада чију
висину утврђује Влада.
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44. ЗАКОН О РАДИЈАЦИОНОЈ И НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)
члан 208. став 1. и 2.

Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности мора закључити и одржавати осигурање за обезбеђење своје одговорности за
нуклеарну штету.
Осигуравач не може обуставити нити отказати осигурање ако о томе није писмено обавестио носиоца лиценце за обављање
нуклеарне активности најкасније шест месеци пре обустављања, односно отказивања осигурања.
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