НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ У САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
У Закону о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и
78/11), у члану 21. у тачки 4) подтачка (2), после запете додају се речи: „односно услед
дејства опасних материја током њиховог превожења,”.
Члан 2.
У члану 24. после става 3. додаје се нови став 4, који гласе:
„Тужба из става 3. овог члана достављена пре рока из става 3. овог члана сматра се
преурањеном.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Члан 3.
У члану 35. додају се ст. 3. до 5. који гласе:
„Друштво за осигурање дужно је да 5% бруто премије осигурања од
аутоодговорности уплаћује на рачун правног лица које обезбеђује и спроводи обавезно
здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) у складу са законом којим се
уређује обавезно здравствено осигурање.
Проценат из става 3. овог члана обрачунат на износ бруто премије осигурања од
аутоодговорности у претходном месецу друштво за осигурање уплаћује до 20. у месецу.
Уплатом износа из става 3. овог члана сматра се да су измирене све стварне штете
из става 2. овог члана према Републичком фонду.”
Члан 4.
У члану 39. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Ако је најнижа сума осигурања те државе виша од суме осигурања из члана 22.
овог закона, штета ће се накнадити до износа на који је закључено осигурање, односно у
складу са полисом осигурања моторног возила иностране регистрације.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 5.
У члану 61. став 6, после речи: „тероризма” додају се запета и речи: „отмице
ваздухоплова, саботаже, противправног присвајања ваздухоплова и грађанских немира”.
У ставу 7. после речи: „до 500 kg,” додају се речи: „а који се не користе у
комерцијалне сврхе, односно који се користе за обуку пилота, спортско или аматерско
летење, унутар ваздушног простора Републике Србије,”.
У ставу 9. после речи: „са територије Европске уније,” додају се речи: „односно
Републике Србије,”.
Члан 6.
У члану 70. став 2. мења се и гласи:
„Министарство надлежно за послове финансија даје сагласност на висину
доприноса из става 1. тачка 6) овог члана, о чему Удружење обавештава Народну банку
Србије.”
Члан 7.
У члану 75. став 4. речи: „претходној години”, замењују се речима: „претходном
месецу”.

Члан 8.
У члану 98. став 1. тачка 6) речи: „члан 39. став 2.” замењују се речима: „члан 39.
став 3.”
После тачке 6) додаје се нова тачка 6а) која гласи:
„ако не уплаћује средства у складу са чланом 35. овог закона;”
Члан 9.
У члану 99. став 1. тачка 1) речи: „члан 39. став 3.” замењују се речима: „члан 39.
став 4.”
Члан 10.
У члану 111. став 3. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 2.”.
У ставу 4. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 2.”, а речи: „из става 2.”
замењују се речима: „из става 1.”
Члан 11.
У члану 112. став 1. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 2.”.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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