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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
друштвима за осигурање, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Тридесет осмој сједници,
одржаној 6., 7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16.
јула 2010. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање
није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-854/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРУШТВИМА
ЗА ОСИГУРАЊЕ

Члан 1.
У Закону о друштвима за осигурање (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06 и 64/06) у члану 2.
у алинеји четвртој послије ријечи: “извршних директора”,
додају се запета и ријечи: “извршних чланова управног одбора, чланова органа у друштву који врши надзор, ванредног управника, привременог управника и ликвидационог
управника”.
У алинеји 15. ријечи: “у смислу овог закона има овлашћење Агенције РС” замјењују се ријечима: “је запослено
у друштву за осигурање”.
Послије алинеје 15. додаје се нова алинеја 16. која гласи:
“`Овлашћени актуар` је стручно лице које је добило
овлашћење Агенције за осигурање Републике Српске за
обављање послова овлашћеног актуара;”.
Досадашња алинеја 30, која постаје алинеја 31, мијења
се и гласи:
“`Гарантни фонд` представља 1/3 маргине солвентности и не може бити мањи од минималног гарантног фонда
прописаног овим законом за поједине врсте послова осигурања;”.
Досадашња алинеја 31, која постаје алинеја 32, мијења
се и гласи:
“`Маргина солвентности` представља граничну
вриједност адекватности капитала друштва за осигурање;”.
Члан 2.
У члану 6. у ставу 3. у алинеји првој послије ријечи:
“осигурања”, додају се запета и ријечи: “добровољног капитализованог пензијског осигурања”.
У алинеји другој послије ријечи: “осигурању”, додају
се запета и ријечи: “као и добровољних пензијских фондова и друштава за управљање добровољним пензијским
фондовима”.
У алинеји трећој послије ријечи: “осигурања”, додају
се ријечи: “и добровољног пензијског осигурања”.
Алинеја четврта мијења се и гласи: “спречавање и откривање финансијског криминала у који су укључени или
могу бити укључени субјекти над којима Агенција РС има
овлашћења за надзор и регулацију;”.
Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
“Одредбе овог закона о надзору и контроли над друштвима за осигурање сходно се примјењују и на надзор и
контролу над добровољним пензијским фондовима и друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима.”.
Члан 3.
У члану 7. став 6. мијења се и гласи:
“У извршавању својих функција Агенција РС примјењује правила надзора и налаже мјере у складу са прописи-
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ма којима се уређује област осигурања, као и одредбама закона којима се уређује општи управни поступак, ако овим
законом није другачије прописано.”.
Члан 4.
У члану 10. у ставу 4. у првој реченици бришу се ријечи: “по прибављеном мишљењу Управног одбора Агенције РС, а”.
Послије става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
“Чланови Управног одбора, директор и запослени у
Агенцији РС не одговарају за штету која настане приликом
обављања дужности у оквиру прописа којима се уређује
област осигурања, осим ако се докаже да су одређену радњу учинили или пропустили учинити намјерно или грубом
непажњом.”.
Члан 5.
У члану 14. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе:
“Друштво за осигурање дужно је редовно извјештавати
Агенцију РС о свим елементима пословања у складу са
прописима којима се уређује област осигурања, а којима се
прописује садржај извјештаја, те начин, поступак и рокови
извјештавања.
Друштво за осигурање дужно је без одлагања обавјештавати Агенцију РС:
- ако је угрожена ликвидност, односно солвентност
друштва за осигурање;
- ако наступе разлози за престанак важења, односно
одузимање дозволе за рад;
- ако се финансијски положај друштва за осигурање
измијени до те мјере да друштво за осигурање не испуњава захтјеве адекватности капитала утврђене прописима којима се уређује област осигурања.”.
Члан 6.
У члану 18. у ставу 4. послије ријечи: “може”, додају се
ријечи: “самостално или”.
Члан 7.
У члану 19. у ставу 1. послије алинеје шесте тачка се
замјењује тачком запетом и додаје се нова алинеја седма
која гласи:
“- и друге регистре у складу са прописима којима се
уређује област осигурања.”.
Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“У регистрима из става 1. овог члана, користе се и
обрађују и лични подаци укључујући и јединствени матични број физичког лица.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. број: “4.”
замјењује се бројем: “5.”, а ријечи: “у `Службеном гласнику Републике Српске`” замјењују се ријечима: “на службеној интернет страници Агенције РС”.
Досадашњи став 6. који постаје став 7. мијења се и гласи:
“Агенција РС полугодишње извјештаје из става 5. овог
члана доставља Влади Републике Српске, а годишње извјештаје из става 5. овог члана, путем Владе Републике Српске, подноси Народној скупштини Републике Српске.”.
Послије досадашњег става 6. који постаје став 7. додаје се нови став 8. који гласи:
“Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте
којима прописује обим и садржај података који се уносе у
регистре, начин вођења регистара, те начин, рокове и поступак достављања, уноса и пријављивања промјена података у регистрима.”.
Члан 8.
У називу члана 20. послије ријечи: “Актуари”, додају
се ријечи: “и овлашћени актуари”.
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У члану 20. у ставу 1. послије ријечи: “овлашћени актуари”, додају се ријечи: “и актуари запослени у друштвима за осигурање”.
У ставу 2. ријеч: “звања” замјењује се ријечима: “овлашћења за обављање послова”.
У ставу 6. алинеја прва мијења се и гласи:
“- даје мишљење на годишње финансијске извјештаје и
годишњи извјештај о пословању друштава за осигурање,”.
У истом ставу, алинеја пета брише се, а досадашње
алинеје шеста и седма постају алинеје пета и шеста.
У досадашњој алинеји седмој која постаје алинеја шеста послије ријечи: “математичке”, додају се ријечи: “и
техничке”.
Послије става 7. додају се нови ст. 8, 9, 10. и 11. који
гласе:
“Скупштина акционара друштва за осигурање дужна је
именовати овлашћеног актуара о чему обавјештава Агенцију РС у року од 10 дана од дана именовања.
Друштво за осигурање дужно је, ради обављања актуарских послова у друштву за осигурање, примити у радни
однос актуара о чему обавјештава Агенцију РС у року од
10 дана од дана његовог заснивања.
Управни одбор Агенције РС прописује услове за лице
које обавља послове актуара.
Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте којима прописује садржај и рокове достављања мишљења
овлашћеног актуара.”.
Члан 9.
У називу члана 27. ријеч: “пословање” замјењује се
ријечју: “надзор над пословањем”.
У истом члану, у ставу 1. у првој реченици ријеч:
“одлуком” замјењује се ријечима: “Одлуком о тарифама и
накнадама”, а друга реченица брише се.
У ставу 3. ријеч: “пословање” замјењује се ријечима:
“надзор над пословањем”.
Став 4. мијења се и гласи:
“На Одлуку о тарифама и накнадама Агенције РС Влада Републике Српске даје сагласност и исту објављује у
“Службеном гласнику Републике Српске”.”
Члан 10.
Назив члана 29. и члан 29. мијењају се и гласе:
“Престанак важења и одузимање дозволе за рад
Члан 29.
Дозвола за рад друштва за осигурање престаје да важи
у случајевима:
- ако друштво за осигурање не почне обављати послове у року од годину дана од дана издавања дозволе за рад;
- ако друштво за осигурање не обавља послове осигурања или послове у појединој врсти осигурања дуже од
шест мјесеци;
- ако је донесена правоснажна пресуда која представља
сметњу за обављање послова;
- отварања поступка ликвидације или стечајног поступка;
- преноса свих уговора о осигурању на друго друштво
за осигурање.
Ако наступе разлози из става 1. овог члана, Агенција
РС доноси рјешење којим се утврђује да је дозвола за рад
престала да важи.
Агенција РС одузима дозволу за рад друштву за осигурање у сљедећим случајевима:
- ако је дозвола издата на основу неистинитих и нетачних података;
- ако друштво за осигурање није, у остављеном року,
извршило налоге Агенције РС за отклањање незаконито-
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сти и неправилности или спровођење додатних или других
мјера, због чега је престало да испуњава услове за обављање дјелатности осигурања или услови под којима је дозвола за рад издата више не постоје или су ти услови измијењени до тог обима да Агенција РС не би издала дозволу
имајући у виду нове околности;
- ако друштво за осигурање учестало крши обавезу
према Бироу зелене карте БиХ или Заштитном фонду било
којег ентитета;
- ако ванредна управа није довела до стабилности и ликвидности друштва за осигурање.
Поред случајева наведених у ставу 3. овог члана, Агенција РС може одузети дозволу за рад друштву за осигурање и ако друштво, након рјешења Агенције РС о отклањању незаконитости и неправилности или рјешења о предузимању додатних или других мјера, и даље:
- крши одредбе чл. од 55. до 58. овог закона и подзаконске акте Агенције РС у вези са прописаним техничким и
математичким резервама и улагањима средстава друштва
за осигурање;
- не испуњава захтјеве адекватности капитала и маргине солвентности у складу са чл. 49, 52, 52а, 53. и 53а. овог
закона и подзаконским актима Агенције РС;
- обавља послове врсте осигурања за које није добило
дозволу за рад;
- не примјењује усвојене услове осигурања и тарифе
премије код давања понуде, припреме и закључења уговора о осигурању, као и друге акте пословне политике;
- крши правила управљања ризиком, правила управљања и одржавања ликвидности и солвентности, забране
исплате дивиденде;
- крши правила о вођењу пословних књига, изради финансијских извјештаја, ревизији и интерној ревизији;
- крши обавезу благовременог и истинитог извјештавања и обавјештавања Агенције РС;
- крши правила о именовању овлашћеног актуара и
овлашћеног ревизора;
- не извршава у потпуности или правовремено додатне
мјере у циљу реализације правила управљања ризицима и
заштите осигураника, као и мјере из плана краткорочног
финансијског опоравка;
- крши одредбе о именовању и разрјешењу лица на значајном положају из члана 60. Закона;
- крши одредбе о квалификованим удјелима из чл. 61. и
62. Закона;
- не врши покриће губитка на начин прописан овим законом;
- не омогућава вршење надзора Агенцији РС, обављање ревизије овлашћеном ревизору и обављање актуарских
послова овлашћеном актуару на прописан начин;
- преноси или прихвата портфељ без дозволе Агенције
РС;
- крши прописе о заштити осигураника, корисника права из уговора о осигурању, односно трећих оштећених лица, односно ако не исплаћује штете и не извршава друге
обавезе из уговора о осигурању;
- даје нетачне податке о свом пословању или податке
који могу довести у заблуду осигуранике, уговараче осигурања, кориснике права из уговора о осигурању, односно
трећа оштећена лица.
Агенција РС може одузети дозволу за обављање послова у појединим врстама осигурања, ако се разлози за одузимање односе само на послове у тим врстама осигурања.
У случају престанка важења или одузимања дозволе за
рад, друштво за осигурање не може закључивати нове уговоре о осигурању из свих или из оних послова у врсти осигурања за које је утврђено да је дозвола за рад престала да
важи или је одузета.
Престанак важења и одузимање дозволе за рад друштву за осигурање односи се и на његове филијале основа-
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не у Федерацији Босне и Херцеговине и изван Босне и
Херцеговине.
О престанку важења или одузимању дозволе за рад
друштву за осигурање, Агенција РС обавјештава Агенцију
ФБиХ и надзорни орган државе у којој је филијала друштва из Републике Српске регистрована.
У случају одузимања дозволе за рад, Агенција РС покреће поступак ликвидације, односно стечаја у складу са
одредбама овог закона.
У случају престанка важења или одузимања дозволе за
рад, Агенција РС врши надзор у складу са својим овлашћењима до окончања поступка ликвидације друштва за осигурање.
Престанак важења или одузимање дозволе за рад не
ослобађа друштво за осигурање обавеза по основу закључених уговора о осигурању.
Након престанка важења или одузимања дозволе за
рад, у врсти послова обавезног осигурања од одговорности
за моторна возила, све захтјеве за накнаду по основу обавезног осигурања моторних возила исплаћује Заштитни
фонд РС, а све резерве друштва за осигурање, које се односе на обавезно осигурање моторних возила, преносе се на
Заштитни фонд РС у складу са прописом који регулише
област осигурања од одговорности за моторна возила и
осталог обавезног осигурања од одговорности.”.
Члан 11.
У члану 52. у ставу 1. послије ријечи: “пословања”, запета се замјењује тачком, а остатак текста се брише.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
“Маргина солвентности за послове непосредних неживотних осигурања и реосигурања обрачунава се примјеном
премијског индекса или индекса штета, при чему се као
обавезујући и мјеродаван узима виши од обрачунатих
износа.
Маргина солвентности за послове непосредних животних осигурања обрачунава се као збир два резултата, и то:
- први резултат се обрачунава множењем математичке
резерве утврђеним коефицијентима;
- други резултат се обрачунава множењем капитала
изложеног ризику утврђеним коефицијентима и то само за
животна осигурања код којих капитал изложен ризику није негативан.”.
Досадашњи став 2. постаје став 4.
Члан 12.
Послије члана 52. додаје се нови члан 52а. са називом
члана који гласи:
“Управљање ризицима
Члан 52а.
Друштво за осигурање дужно је обезбиједити да увијек
располаже са адекватним капиталом у погледу обима и врста послова осигурања које обавља и с обзиром на ризике
којима је изложено у обављању тих послова (адекватност
капитала) и пословати тако да је способно благовремено
испунити доспјеле обавезе (начело ликвидности), те на начин да је трајно способно испуњавати све своје обавезе
(начело солвентности).
Ако друштво за осигурање не може покрити дио преузетих ризика, те ризик прелази удјеле у компензацији ризика према таблицама максималног покрића (властити самопридржај), обавезно је тај дио ризика пренијети у реосигурање или саосигурати ризик са једним или више друштава
за осигурање.
Друштво за осигурање обавезно је изворима и улагањима средстава управљати на начин да је у сваком тренутку у стању испунити доспјеле обавезе, дневно обрачунавати износе ликвидних средстава и у сврху обезбјеђења ликвидности, донијети и редовно спроводити политику управљања ликвидношћу (правила управљања ликвидношћу).
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Забрањено је друштву за осигурање да исплаћује добит
у облику дивиденде у новцу или врши плаћања по основу
учешћа у добити члановима управе или запосленима ако:
- не испуњава захтјеве адекватности капитала утврђене
прописима којима се уређује област осигурања;
- не испуњава прописане захтјеве ликвидности и солвентности, или би исплатом добити угрозило ликвидност
или солвентност;
- је Агенција РС наложила отклањање неправилности и
незаконитости у исказивању података у финансијским
извјештајима друштва за осигурање, због којих финансијски извјештаји нису тачни и истинити, односно ако друштво за осигурање не поступи по налозима Агенције РС.
Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте којима прописује правила за идентификовање, мјерење и
праћење ризика којима су у свом пословању изложена друштва за осигурање.
Друштво за осигурање не може повећати акционарски
капитал и вршити емисије дужничких хартија од вриједности и других финансијских деривата који представљају
ставку капитала код утврђивања адекватности капитала
без претходне сагласности Агенције РС.
Друштво за осигурање дужно је да у току наредне пословне године покрије непокривени губитак из претходне
пословне године.
Ако капитал друштва за осигурање због повећања маргине солвентности или других разлога није довољан, управа друштва за осигурање дужна је одмах усвојити и примијенити мјере за које је надлежна у сврху обезбјеђења капитала, односно дужна је израдити приједлог мјера за које
су надлежни други органи друштва за осигурање, а у вези
са обезбјеђењем потребног капитала, о чему је дужна обавијестити Агенцију РС у року од осам дана од дана њиховог доношења.
Агенција РС у циљу заштите осигураника може да захтијева од друштва за осигурање:
- да има већи капитал, ако оцијени да су због ослабљеног финансијског положаја друштва за осигурање угрожена права осигураника, у ком случају се висина капитала
одређује у складу с финансијским планом са приједлозима
мјера за најмање сљедеће три пословне године;
- смањење вриједности имовине друштва за осигурање, која се укључује у обрачун капитала друштва за осигурање, или за покриће техничких и математичких резерви и
гарантног фонда, ако је дошло до промјене тржишне
вриједности те имовине;
- прилагођавање обрачунавања маргине солвентности
друштва за осигурање за износ реосигурања, ако се садржај уговора о реосигурању у односу на претходну пословну годину значајно промијенио или уговори о реосигурању
не омогућују уравнотежен пренос ризика.”.
Члан 13.
Назив члана 53. мијења се и гласи: “Капитал и гарантни фонд”.
У истом члану ст. 1. и 7. бришу се, а досадашњи ст. 2,
3, 4, 5. и 6. постају ст. 1, 2, 3, 4. и 5.
Члан 14.
Послије члана 53. додаје се нови члан 53а. са називом
члана који гласи:
“Захтјеви адекватности капитала
Члан 53а.
Капитал друштва за осигурање, у сврху примјене правила управљања ризицима и испуњавања захтјева адекватности капитала, обрачунава се као збир ставки базичног
капитала и додатног капитала, умањен за одбитне ставке.
Базични капитал друштва за осигурање обрачунава се
као збир ставки уплаћеног акционарског капитала, осим по
основу кумулативних повлашћених акција, резерви капи-
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тала, осим резерви повезаних са кумулативним повлашћеним акцијама, статутарних и законских резерви и пренесене нето добити из претходних година.
При обрачунавању базичног капитала, збир из претходног става овог члана умањује се за ставке откупљених властитих акција, нематеријалних улагања, губитака из текуће и претходних година и других ставки, које подзаконским актом пропише Управни одбор Агенције РС.
Додатни капитал друштва за осигурање обрачунава се
као збир ставки уплаћеног акционарског капитала, по
основу кумулативних повлашћених акција, резерви капитала повезаних с тим акцијама, подређених дужничких финансијских инструмената и других ставки, које подзаконским актом пропише Управни одбор Агенције РС.
На захтјев друштва за осигурање, Агенција РС уз одговарајуће доказе може одобрити увећање додатног капитала
за вриједност математичке резерве која у обрачуну не узима у обзир трошак, односно дио трошкова прибављања
осигурања из премијског обрачуна, умањене за математичку резерву која у обрачуну узима у обзир трошкове прибављања осигурања из премијског обрачуна.
При обрачунавању капитала друштва за осигурање
збир базичног капитала и додатног капитала умањује се за:
- износ квалификованог удјела у другим друштвима за
осигурање и реосигурање, банкама и осталим финансијским институцијама;
- износ улагања у подређене дужничке инструменте и
друга улагања у правна лица из прве алинеје овог става која се узимају у обзир при обрачунавању њиховог капитала,
а у којима друштво за осигурање има квалификовани удио;
- износ неликвидних средстава.
Друштво за осигурање у свом пословању мора непрекидно испуњавати захтјеве адекватно сти капитала, тј.
обезбиједити да:
- капитал буде најмање једнак обрачунатој маргини
солвентности, при чему не смије бити мањи од износа прописаних у чл. 49. и 53. Закона;
- базични капитал буде најмање једнак износу гарантног фонда.
Гарантни фонд одговара вишем од сљедећа два износа,
и то:
- износу 1/3 обрачунате маргине солвентности;
- износа прописаних у чл. 49. и 53. Закона.
Износ додатног капитала друштва за осигурање не
смије прелазити 50% износа базичног капитала.
Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте којима прописује ставке капитала, начин обрачуна, висину,
обим, врсту дужничких подређених инструмената и неликвидних средстава, правила обрачунавања капитала и адекватности капитала друштва за осигурање.”.
Члан 15.
Назив члана 54. мијења се и гласи: “Контрола и мјере
надзора”.
У члану 54. у ставу 1. ријечи: “гарантним фондом”
замјењују се ријечју: “капиталом”, а ријечи: “инспекцијску” и “најмање једном годишње” бришу се.
У ставу 3. ријечи: “гарантног фонда” замјењују се ријечју: “капитала”.
Ст. 5, 6, 7. и 8. мијењају се и гласе:
“У надзору над друштвом за осигурање, Агенција РС
доноси рјешење којим друштву за осигурање:
- налаже отклањање незаконитости и неправилности,
- налаже мјеру забране исплате дивиденде,
- налаже предузимање додатних мјера,
- одузима дозволу за рад.
Агенција РС издаје прекршајни налог или подноси захтјев за покретање прекршајног поступка у случајевима
предвиђеним овим законом.
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Ако приликом надзора над друштвом за осигурање
Агенција РС утврди да је друштво за осигурање прекршило законске и подзаконске акте, доноси рјешење којим налаже друштву за осигурање отклањање незаконитости и
неправилности у пословању, а посебно ако:
- послове на значајном положају обавља лице за чије
именовање друштво за осигурање није прибавило сагласност или лице за које је Агенција РС наложила друштву за
осигурање мјеру разрјешења;
- друштво за осигурање не испуњава услове за обављање свих или појединих послова осигурања;
- друштво за осигурање крши правила о управљању ризицима, као и правила одржавања ликвидности и солвентности;
- друштво за осигурање крши правила о вођењу пословних књига, састављању финансијских извјештаја, ревизији, интерној ревизији;
- друштво за осигурање крши правила извјештавања и
обавјештавања Агенције РС;
- друштво за осигурање крши правила о именовању
овлашћених ревизора и овлашћених актуара;
- друштво за осигурање не поштује усвојене акте пословне политике;
- друштво за осигурање не поштује друге одредбе утврђене прописима којима се уређује област осигурања.
Ако Агенција РС утврди да друштво за осигурање крши правила управљања ризиком (правила ликвидности и
солвентности, захтјеве адекватности капитала, правила
формирања средстава за покриће техничких и математичких резерви, правила улагања средстава за покриће техничких и математичких резерви, правила реосигурања,
ограничења у исплати дивиденде и сл.) и заштите осигураника, доноси рјешење о одређивању сљедећих додатних
мјера друштву за осигурање:
- налагање друштву за осигурање да усвоји: план мјера
ради испуњавања захтјева адекватности капитала, побољшања ликвидности и солвентности, обезбјеђења улагања
средстава за покриће техничких и математичких резерви,
побољшања поступка наплате доспјелих потраживања, који најмање укључује и оцјену трошкова пословања, затим
детаљну оцјену прихода и расхода из непосредног осигурања, нацрт биланса, оцјену потребних финансијских
средстава и њихових извора, политику и програм реосигурања;
- налагање управном одбору да сазове скупштину акционара ради доношења одлуке о повећању капитала;
- привремена или трајна забрана закључивања нових
уговора о осигурању у појединим или свим врстама осигурања;
- забрана одређене врсте финансијских трансакција,
односно финансијских трансакција са одређеним правним
или физичким лицима;
- забрана друштву за осигурање закључивања послова
са појединим акционарима, директором, извршним директорима, члановима управног одбора или повезаним привредним друштвима;
- забрана, односно ограничење располагања и улагања
средстава за покриће техничких резерви, односно средстава за покриће математичких резерви и других средстава
друштва за осигурање;
- налагање друштву за осигурање да промијени врсте
послова осигурања, обустави примјене или измјене услова
и тарифа осигурања, промјене структуре капитала, правилне процјене вриједности ставки у билансу стања, побољшања информационог система, правилног вођења докумената строге евиденције и предузимање других мјера неопходних ради реализације правила о ограничавању ризика и
мјера за побољшање поступака управљања ризицима;
- налагање друштву за осигурање да разријеши директора, извршне директоре, извршне чланове управног одбора и чланове органа у друштву који врши надзор и именује умјесто њих друга лица;
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- налагање мјере заштите права осигураника;
- налагање мјере реорганизације.”.
У ставу 9. ријечи: “је маргина солвентности нижа од гарантног фонда или није основан одговарајући гарантни
фонд у складу са одредбама члана 53. овог закона” замјењују се ријечима: “не испуњава захтјеве адекватности капитала”, а ријеч: “програма” замјењује се ријечју: “опоравка”.
У истом члану ст. 10, 11, 12. и 13. мијењају се и гласе:
“Друштво за осигурање дужно је да у остављеном року
отклони утврђене незаконитости и неправилности и да поступи по додатним мјерама, те да достави Агенцији РС
извјештај, као и документе и друге доказе из којих произлази да су утврђене незаконитости и неправилности отклоњене, односно да је поступило у складу са додатним мјерама.
Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте којима прописује поступак достављања и допуне извјештаја
о спровођењу мјера.
Друштво за осигурање дужно је редовно, на начин и у
роковима утврђеним прописима којима се уређује област
осигурања, обрачунавати и извјештавати Агенцију РС о:
- износу и структури базичног капитала и капитала,
маргини солвентности и гарантном фонду;
- висини техничких и математичких резерви, средствима за покриће техничких и математичких резерви и врстама, дисперзији, усклађено сти и локализацији улагања
средстава за покриће техничких и математичких резерви;
- вриједностима и врстама улагања која нису финансирана из техничких или математичких резерви;
- статистичким подацима осигурања;
- показатељима ликвидности и солвентности и другим
подацима прописаним овим законом и подзаконским актима Агенције РС.
Друштво за осигурање дужно је редовно, на начин и у
роковима утврђеним прописима којима се уређује област
осигурања, достављати Агенцији РС:
- податке који се воде у регистру друштава за осигурање;
- финансијске извјештаје и годишњи извјештај о пословању, са мишљењем овлашћеног актуара и органа у друштву за осигурање који врши надзор са образложењем;
- ревизорски извјештај са писмом управи;
- програм рада и извјештаје интерне ревизије;
- извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара;
- пословни план, статут и друге акте, као и измјене и
допуне тих аката;
- усвојене акте пословне политике, као и све измјене и
допуне тих аката, на које је овлашћени актуар дао претходно мишљење;
- обавјештење о именовању, односно промјени овлашћеног актуара, као и обавјештење о запослењу, односно
промјени актуара;
- обавјештење о сазивању сједнице скупштине акционара и записник са сједнице скупштине акционара;
- друга обавјештења, извјештаје и податке утврђене
прописима којима се уређује област осигурања.”.
У истом члану послије става 13. додаје се нови став 14.
који гласи:
“Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте
којима прописује врсту и обавезни садржај аката пословне
политике друштва за осигурање, спровођење мјера које
Агенција РС предузима у случају заштите права осигураника и достављање Агенцији РС извјештаја друштва за
осигурање о спровођењу мјера.”.
Члан 16.
У члану 55. у ставу 1. послије ријечи: “техничке”, додају се ријечи: “ и математичке”, а послије ријечи: “техничким”, додају се ријечи: “и математичким”.
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У ставу 2. послије ријечи: “техничке”, додају се ријечи:
“и математичке”.
Члан 17.
У члану 59. у ставу 1. у првој реченици ријечи: “која
имају сједиште у Републици Српској да повремено пријаве
приходе,” замјењују се ријечима: “информације о свим пословима”.
Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Друштво за осигурање дужно је Агенцији РС доставити неревидиране годишње финансијске извјештаје до посљедњег дана фебруара текуће године за претходну годину,
а полугодишње финансијске извјештаје најкасније до 31.
јула текуће године.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 3, 4, 5, 6, 7.
и 8.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. послије
ријечи: “дужно да”, додаје се ријеч: “скраћени”.
Послије досадашњег става 7. који постаје став 8. додају се нови ст. 9, 10. и 11. који гласе:
“Друштво за осигурање дужно је да организује интерну
ревизију као независну активност систематског и дисциплинованог приступа процјени и унапређењу ефективности
процеса управљања ризиком, контроле и управљања.
Лица која обављају послове интерне ревизије у друштву за осигурање бира скупштина акционара друштва за
осигурање.
Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте којима уређује организацију и рад интерне ревизије у друштву за осигурање.”.
Члан 18.
У члану 60. у ставу 2. у првој реченици ријечи: “директоре, руководиоце, извршне директоре, овлашћене заступнике и актуаре друштава за осигурање” замјењују се ријечима: “лица на значајном положају”.
У ставу 3. послије ријечи: “друштву за осигурање”, додају се запета и ријечи: “прокуристе, овлашћене актуаре”,
а ријеч: “ликвидаторе” замјењује се ријечима: “интерне ревизоре”.
У истом члану став 6. мијења се и гласи:
“За лице на значајном положају које именује друштво
за осигурање, друштво је обавезно поднијети Агенцији РС
захтјев за добијање претходне сагласности на именовање
лица на значајном положају и уз захтјев приложити доказе
о испуњавању услова утврђених прописима којима се уређује област осигурања.”.
Послије става 6. додају се нови ст. 7, 8, 9. и 10. који гласе:
“Агенција РС може рјешењем наложити друштву за
осигурање да предузме мјеру за разрјешење лица на значајном положају ако:
- друштво за осигурање не поступа у складу са рјешењима Агенције РС о отклањању незаконитости и неправилности, те о предузимању и спровођењу додатних и других мјера које наложи Агенција РС;
- друштво за осигурање учестало крши обавезу правовременог и тачног извјештавања Агенције РС;
- друштво за осигурање омета Агенцију РС у обављању надзора;
- у току обављања функције, по било ком основу, престане испуњавати прописане услове;
- утврди да је сагласност на именовање лица на значајном положају дата на основу неистинитих и нетачних података;
- утврди да је лице на значајном положају теже прекршило обавезе лица на значајном положају.
Сагласност на именовање лица на значајном положају
престаје да важи у случају да:
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- престане функција лицу на значајном положају у друштву за осигурање, даном престанка функције;
- престане радни однос у друштву за осигурање, даном
престанка радног односа;
- лице не буде именовано у року од три мјесеца од дана пријема рјешења Агенције РС о давању сагласности за
именовање.
Обавезни органи друштва за осигурање су скупштина
акционара, директор, управни одбор и орган у друштву који врши надзор.
Управни одбор Агенције РС, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, доноси подзаконске акте којима прописује услове које морају испуњавати лица на значајном положају у друштву за осигурање, поступак давања
сагласности, престанак важења сагласности за њихово
именовање, као и поступак за разрјешење по налогу Агенције РС, те посебне или додатне дужности и обавезе лица
на значајном положају.”.
Члан 19.
У члану 61. став 10. брише се, а досадашњи ст. 11, 12,
13. и 14. постају ст. 10, 11, 12. и 13.
Члан 20.
У члану 67. у ставу 1. послије ријечи: “увођење”, додају се ријечи: “ванредног управника,”.
Члан 21.
Послије члана 67. додају се нови чл. 67а. и 67б. са називима чланова који гласе:
“Увођење ванредне управе
Члан 67а.
Агенција РС може донијети одлуку о увођењу ванредне управе у друштво за осигурање када утврди:
- да би даље пословање друштва за осигурање могло
угрозити његову ликвидност или солвентност, односно сигурност осигураника и других корисника права из уговора
о осигурању;
- да је друштво за осигурање прикрило од Агенције РС,
овлашћених актуара и овлашћених ревизора пословне
књиге, документе, евиденције или имовину друштва, или
је одбило приступ овлашћених лица тим књигама;
- да друштво за осигурање коме су одређене додатне
мјере из члана 54. став 8. овог закона, није у одређеним роковима започело њихово спровођење или их није спровело;
- да друштво за осигурање, и поред спроведених додатних мјера, није испунило захтјеве адекватности капитала.
Одлуком о увођењу ванредне управе над друштвом за
осигурање Агенција РС одређује вријеме трајања ванредне
управе које не може бити дуже од једне године, именује
једног или више ванредних управника, одређује им врсту и
обим послова и даје обавезујућа упутства за вођење пословања друштва.
Одлука о увођењу ванредне управе над друштвом за
осигурање и промјена лица овлашћених за заступање уписује се у судски регистар.
Ванредни управник, у року од три дана од дана именовања, дужан је надлежном суду поднијети пријаву за упис
ванредне управе и промјену лица овлашћених за заступање
и доставити одлуку о увођењу ванредне управе.
Даном доношења одлуке о увођењу ванредне управе
над друштвом за осигурање, престају све надлежности и
овлашћења управе, органа у друштву који врши надзор,
као и надлежности скупштине акционара, осим надлежности за доношење одлуке о повећању капитала на захтјев
Агенције РС.
Надлежно сти управе прено се се даном доношења
одлуке о увођењу ванредне управе над друштвом за осигурање на ванредну управу, а надлежности органа у друштву
који врши надзор на Агенцију РС.
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У предузимању мјера из своје надлежности Агенција
РС и ванредни управник овлашћени су да траже помоћ
надлежних органа унутрашњих послова и других органа.
Извјештаји ванредне управе
Члан 67б.
Ванредна управа дужна је, најмање једном у три мјесеца, подносити Агенцији РС извјештаје о финансијском стању и условима пословања друштва за осигурање.
Ванредна управа подноси Агенцији РС коначан писмени извјештај о резултатима ванредне управе 30 дана прије
истека времена трајања ванредне управе.
Извјештај садржи податке о спроведеним мјерама у току трајања ванредне управе, а нарочито:
- оцјену и посљедице преузимања губитка од стране
акционара друштва за осигурање;
- могућност за алокацију и дисперзију осталих губитака друштва за осигурање;
- непредвиђене расходе који могу утицати на обавезе
друштва за осигурање;
- оцјену могућих мјера на отклањању финансијских потешкоћа друштва за осигурање, укључујући и могући пренос портфеља, заједно са трошковима спровођења тих мјера;
- оцјену услова за продужење ванредне управе, почетак
посебне ликвидације, односно стечаја друштва за осигурање.
Ако Агенција РС, на основу извјештаја ванредне управе, процијени да је, у циљу испуњавања захтјева адекватности капитала и отклањања узрока несолвентности и неликвидности потребно повећати основни капитал, може да
наложи ванредном управнику да сазове сједницу скупштине акционара ради доношења одлуке о повећању капитала.
Агенција РС, најмање једном у три мјесеца, врши оцјену резултата ванредне управе, а коначну оцјену доноси након разматрања коначног извјештаја ванредне управе, при
чему доноси одлуку о:
- престанку ванредне управе због престанка постојања
разлога због којих је ванредна управа уведена;
- продужењу трајања ванредне управе за најдуже шест
мјесеци;
- покретању поступка посебне ликвидације предвиђене
Законом;
- подношењу приједлога о покретању стечајног поступка.”.
Члан 22.
У члану 68. у ставу 8. ријечи: “са даном када је одлука
о постављењу привременог управника објављена у службеним новинама” замјењују се ријечима: “и преносе се на
привременог управника, даном доношења одлуке о његовом именовању”.
У ставу 10. тачка на крају друге реченице замјењује се
запетом и додају ријечи: “а надлежности органа у друштву
који врши надзор преузима Агенција РС”.
У ставу 17. тачка на крају прве реченице замјењује се
запетом и додају ријечи: “наредног радног дана од дана доношења одлуке о добровољној ликвидацији”.
У истом ставу, у другој реченици ријеч: “петнаест” замјењује се бројем: “30”, тачка се замјењује запетом и додају ријечи: “или одлуку којом ограничава важење дозволе за
обављање послова друштва на оне послове који су потребни ради спровођења ликвидације друштва за осигурање и
одређује правила која је друштво за осигурање дужно
усвојити и примијенити у поступку ликвидације”.
У ставу 18. ријеч: “петнаест” замјењује се бројем: “30”.
Послије става 20. додаје се нови став 21. који гласи:
“У току поступка ликвидације друштво за осигурање
не може закључивати нове уговоре о осигурању и предузимати нове послове, осим послова у вези са спровођењем
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ликвидационог поступка и уновчавања ликвидационе масе, и послова који су потребни за пренос портфеља уговора осигурања на друго друштво за осигурање.”.
Члан 23.
Послије члана 68. додаје се нови члан 68а. са називом
члана који гласи:
“Стечајни разлози
Члан 68а.
Агенција РС доноси рјешење о подношењу приједлога
за отварање стечајног поступка у сљедећим случајевима:
1. ако на основу извјештаја ванредне управе утврди да
се финансијско стање није побољшало и да друштво за
осигурање није способно да редовно испуњава доспјеле и
будуће обавезе и
2. ако у надзору над друштвом за осигурање утврди постојање или пријетећу платежну неспособност.
Након доношења рјешења о подношењу приједлога за
отварање стечајног поступка, Агенција РС дужна је исто
без одлагања поднијети надлежном суду.
Уговори о осигурању које је закључило друштво за
осигурање престају важити даном отварања стечајног поступка.
О покретању поступка ликвидације (посебне, добровољне и стандардне) и стечајног поступка над друштвом за
осигурање из Републике Српске, Агенција РС дужна је без
одлагања обавијестити Агенцију ФБиХ, као и надзорни
орган државе у којој је регистрована филијала тог друштва
за осигурање.”.
Члан 24.
Члан 77. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 200.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако обавља или организује дјелатност непосредног осигурања без дозволе Агенције РС (члан 3.
став 1.).
Новчаном казном од 50.000 КМ до 200.000 КМ казниће се за прекршај друштво за осигурање ако:
а. обавља друге дјелатности, осим дјелатности осигурања (члан 1. став 2.);
б. не поступи по налогу Агенције РС у вези са улагањем средстава осигурања која се односе на дјелатност дугорочног животног осигурања (члан 11. став 1.);
ц. обавља послове осигурања у оним врстама осигурања за које није добило дозволу за рад (члан 26. став 2.);
д. смањи акционарски капитал или угрози структуру
капитала откупом властитих акција, без претходног писменог одобрења Агенције РС (члан 49. став 7.);
е. не врши обрачун маргине солвентности (члан 52.);
ф. крши захтјеве адекватности капитала, правила управљања ризицима, правила управљања ликвидношћу или
ограничења у расподјели добити (члан 52а. ст. 1, 2, 3. и 4.);
г. повећа акционарски капитал или врши емисије дужничких хартија од вриједности и других финансијских
деривата, без претходне сагласности Агенције РС (члан
52а. став 6.);
х. не изврши покриће губитка, не усвоји и не примијени мјере за обезбјеђење потребног капитала (члан 52а. ст.
7. и 8.);
и. не поступи по налогу Агенције РС у циљу заштите
осигураника (члан 52а. став 9.);
ј. не усклади износ гарантног фонда са чланом 53. став 1;
к. крши одредбе о захтјевима адекватности капитала
(члан 53а.);
л. не поступи по налогу Агенције РС за отклањање незаконитости и неправилности или не примијени додатне
или друге мјере Агенције РС (члан 54. ст. 7, 8. и 10.);
м. не поднесе план краткорочног финансијског опоравка на сагласност Агенцији РС (члан 54. став 9.);
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н. не поступа у складу са усвојеним актима пословне
политике (члан 54. став 14.);
о. не формира техничке и математичке резерве у складу са преузетим ризицима (члан 55.);
п. улаже средства супротно одредбама члана 56;
р. не саставља финансијске извјештаје у складу са чланом 59. став 3;
с. не разријеши лице на значајном положају по налогу
Агенције РС (члан 60. став 7.);
т. не утврди основаност захтјева за накнаду штете или
других врста захтјева, у зависности од врсте осигурања, у
року од 30 дана од дана комплетирања захтјева, и не исплати утврђену накнаду у даљем року од 14 дана.
Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице друштва за осигурање које
изврши прекршаје из става 2. овог члана.”.
Члан 25.
Послије члана 77. додаје се нови члан 77а. који гласи:
“Члан 77а.
Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казниће
се за прекршај друштво за осигурање ако:
а. овлашћеном лицу Агенције РС не омогући вршење
овлашћења и контроле (члан 7. став 2. алинеја прва и члан
16.);
б. закључи уговор о реосигурању са друштвом за реосигурање које нема дозволу за рад издату у Босни и Херцеговини, без претходне дозволе Агенције РС (члан 3. став
6.);
ц. не достави Агенцији РС обавезне извјештаје и информације о свим елементима пословања (чл. 14. и 15.);
д. не именује овлашћеног актуара (члан 20. став 8.);
е. не прими у радни однос актуара (члан 20. став 9.);
ф. крши одредбе о заштити осигураника (чл. 23. и 24.);
г. ако одбије сарадњу са омбудсманом у осигурању
(члан 25.);
х. не плати Агенцији РС накнаду за надзор над пословањем (члан 27. став 3.);
и. не поднесе копију уговора о реосигурању у складу са
чланом 35;
ј. не подноси Агенцији РС кратке финансијске извјештаје (члан 54. став 4.);
к. не обрачунава и не извјештава Агенцију РС о показатељима пословања (члан 54. став 12.);
л. не достави обавјештења, извјештаје, податке и акте у
складу са чланом 54. став 13;
м. не обавијести Агенцију РС о улагањима средстава
(члан 57. ст. 1, 2. и 3.);
н. не достави Агенцији РС неревидиране годишње и
полугодишње финансијске извјештаје у складу са чланом
59. став 2;
о. не достави Агенцији РС извјештаје и мишљења
овлашћеног ревизора у складу са чланом 59. став 4;
п. не именује овлашћеног ревизора у складу са чланом
59. став 4;
р. не организује интерну ревизију (члан 59. став 9.).
Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице друштва за осигурање које
изврши прекршаје из става 1. овог члана.”.
Члан 26.
Члан 78. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће
се за прекршај овлашћени актуар друштва за осигурање
ако не даје мишљење у складу са чланом 20. овог закона и
подзаконским актима Агенције РС.
Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се
за прекршај овлашћени ревизор друштва за осигурање ако
не врши ревизију финансијских извјештаја у складу са ва-
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жећим прописима о ревизији финансијских извјештаја и
ревизорским стандардима (члан 59. став 4).
Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се
за прекршај директор, извршни директори, извршни чланови управног одбора, као и чланови органа у друштву
који врши надзор, ако не поступа у складу са чланом 60.
овог закона и подзаконским актима Агенције РС.
Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се
ванредни управник ако не подноси извјештаје и не придржава се упутстава Агенције РС (чл. 67а. и 67б.).”.

.
.

.
.

Члан 28.

Члан 29.
Члан 84. мијења се и гласи:
“Друштва за осигурање која су регистрована код Агенције РС дужна су да организују интерну ревизију и приме
у радни однос лица за обављање актуарских послова у
друштву за осигурање у складу са одредбама овог закона у
року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 30.
У члану 85. ријечи: “наведених у члану 84. овог закона” замјењују се ријечима: “које се односе на обавезно
осигурање за путнике у јавном саобраћају од посљедица
несрећног случаја, обавезно осигурање власника, односно
корисника ваздухоплова од одговорности за штете причињене трећим лицима, обавезно осигурање власника, односно корисника бродица на моторни погон од одговорности за штете причињене трећим лицима, које остају на
снази док се не донесу законски прописи који ће регулисати остала обавезна осигурања која нису осигурања од
аутоодговорности”.

.

.

.

,

,

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-968/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

2.08.2010.

.

Члан 27.
У члану 79. у ставу 2. ријечи: “након пет година од дана
ступања на снагу овог закона” замјењују се ријечима: “од
дана пријема Босне и Херцеговине у чланство ЕУ”.
Члан 83. брише се.
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Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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