На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/94), доносим
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАСТУПАЊУ У ОСИГУРАЊУ И ПОСРЕДОВАЊУ У
ОСИГУРАЊУ И РЕОСИГУРАЊУ
Проглашавам Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Осамнаестој сједници, одржаној
27 априла 2017. године, а Вијеће народа 10. маја 2017. године констатовало да усвојеним
Законом о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1391/17
10. маја 2017. године
Бања Лука
Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
ЗАКОН
О ЗАСТУПАЊУ У ОСИГУРАЊУ И ПОСРЕДОВАЊУ У ОСИГУРАЊУ И
РЕОСИГУРАЊУ
ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом уређују се послови и дјелатност заступања у осигурању, односно посредовања
у осигурању и реосигурању, услови за издавање и престанак важења овлашћења, односно
дозволе, пословање и правила пословања, као и надзор над обављањем послова и дјелатности
заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и реосигурању.
Заступање у осигурању и посредовање у осигурању и реосигурању
Члан 2.
(1) Заступањем у осигурању сматра се презентација, предлагање или обављање припремних
радњи за закључивање и закључивање уговора о осигурању у име и за рачун друштва за
осигурање.
(2) Посредовањем у осигурању и реосигурању, односно брокерским пословима и
дјелатностима сматра се довођење у везу потенцијалних осигураника, односно уговарача
осигурања и друштва за осигурање, обављање припремних радњи за закључивање уговора о
осигурању и пружање помоћи у реализацији права из уговора о осигурању који је закључен
уз посредовање тог брокера у осигурању.

(3) Посредовање у осигурању, у смислу овог закона, обухвата посредовање у осигурању и
посредовање у реосигурању.
(4) Не сматра се заступањем у осигурању и посредовањем у осигурању прикупљање података
о потенцијалним осигураницима, односно уговарачима осигурања на тржишту, њиховим
ризицима и потребама за закључивање уговора о осигурању, као и пружање општих
информација о производима осигурања.
Примјена других прописа
Члан 3.
(1) На уговоре о заступању у осигурању и посредовању у осигурању примјењују се одредбе
прописа којима се уређују облигациони односи, ако овим законом није другачије прописано.
(2) На лица која обављају дјелатност заступања у осигурању и посредовања у осигурању, а
која се оснивају у облику привредних друштава, у питањима која нису уређена овим
законом, примјењују се одредбе закона о привредним друштвима.
(3) На лицe која обавља дјелатност заступања у осигурању, а које је организовано као
предузетник за заступање у осигурању, у питањима која нису уређена овим законом,
примјењују се одредбе закона којим се уређује обављање занатско-предузетничке
дјелатности.
(4) На надзор над заступницима у осигурању и брокерима у осигурању, као и на овлашћења
Агенције за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) у вршењу тог надзора,
сходно се примјењују одредбе прописа којима се уређују оснивање и пословање друштава за
осигурање, ако овим законом није другачије прописано.
ГЛАВА II
ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
Лица која обављају послове и дјелатност заступања у осигурању
Члан 4.
(1) Заступање у осигурању, у складу са овим законом, обављају заступници у осигурању:
1) физичко лице које је добило овлашћење Агенције за обављање послова заступања у
осигурању (овлашћење за заступање),
2) предузетник за заступање у осигурању који је добио дозволу Агенције за обављање
дјелатности заступања у осигурању (дозвола за заступање) и којем је регистрациони орган
издао рјешење о регистрацији,
3) друштво за заступање у осигурању које је добило дозволу за заступање и које је уписано у
регистар пословних субјеката и
4) банка, микрокредитно друштво и Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.
д. Бања Лука (у даљем тексту: Поште Српске) који су добили дозволу за заступање и који су
уписали дјелатност заступања у осигурању у регистар пословних субјеката.

(2) Поред лица из става 1. т. 2), 3) и 4) овог члана, дјелатност заступања у осигурању, у
складу са овим законом, обављају и филијале друштава за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ).
(3) Право да обављају послове, односно дјелатност заступања у осигурању, лица из ст. 1. и 2.
овог члана стичу уписом у регистре Агенције.
(4) Лица из става 1. т. 2) и 3) и става 2. овог члана дјелатност заступања у осигурању
обављају као искључиву дјелатност.
(5) На лица из става 1. тачка 4) овог члана у обављању дјелатности заступања у осигурању
сходно се примјењују одредбе овог закона којим се уређује пословање и обављање
дјелатности друштава за заступање у осигурању, спречавање прања новца и финансирања
терористичких активности, као и заштите потрошача.
(6) Изузетно, лица из ст. 1. и 2. овог члана могу обављати и послове, односно дјелатност
заступања у име и за рачун друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, а у
складу са прописима којима се уређује оснивање, дјелатност и пословање друштава за
управљање добровољним пензијским фондовима.
Овлашћење за заступање
Члан 5.
(1) За добијање овлашћења за заступање и упис у регистре Агенције физичко лице дужно је
да испуњава сљедеће услове:
1) да је поднијело захтјев за добијање овлашћења за заступање и упис у регистре Агенције,
2) да је положило стручни испит за обављање послова заступања у осигурању,
3) да има најмање средњу стручну спрему,
4) да није правоснажно осуђено за кривична дјела против привреде и платног промета,
5) да му није у посљедњих годину дана правоснажним рјешењем Агенције одузето
овлашћење за заступање и
6) да је извршило уплату накнаде у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције.
(2) Овлашћење за заступање важи на територији Босне и Херцеговине.
(3) Овлашћење за заступање престаје да важи:
1) на лични захтјев заступника у осигурању - физичког лица,
2) истеком рока важења уписа у регистре Агенције и
3) одузимањем овлашћења.
(4) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује правила полагања стручног испита
за обављање послова заступања у осигурању, као и додатне обавезне програме за полагање

испита знања и компетентности који су у функцији испуњавања захтјева стручности
заступника у осигурању.
(5) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује документе којима се доказује
испуњеност услова из става 1. овог члана, као и поступак за издавање овлашћења за
заступање и упис у регистре Агенције.
Заступник у осигурању - физичко лице
Члан 6.
(1) Заступник у осигурању - физичко лице обавља послове заступања у осигурању
искључиво на основу уговора о раду, односно другог правног односа са предузетником за
заступање у осигурању, друштвом за заступање у осигурању, филијалом друштава за
заступање у осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ, банком, микрокредитним
друштвом или Поштама Српске.
(2) Физичко лице запослено у друштву за осигурање на основу уговора о раду, односно
другог правног односа у друштву за осигурање не сматра се заступником у осигурању у
смислу овог закона.
Дозвола за заступање
Члан 7.
(1) Друштво за заступање у осигурању оснива се као акционарско друштво или друштво са
ограниченом одговорношћу, у складу са овим законом и прописима којима се уређује
пословање привредних друштава.
(2) За добијање дозволе за заступање подносилац захтјева дужан је да, уз захтјев, Агенцији
приложи и сљедеће:
1) оснивачки акт потписан од свих оснивача,
2) доказ о обезбјеђењу оснивачког капитала,
3) план пословања и финансијски план за прве двије године пословања,
4) списак акционара, односно власника улога,
5) доказ о именовању директора, односно лица овлашћеног за заступање друштва за
заступање у осигурању, из реда овлашћених заступника у осигурању, који је у радном односу
у друштву за заступање у осигурању са пуним радним временом,
6) изјаву о повезаним лицима са доказом о повезаности власништвом на капиталу или на
други начин са друштвом за осигурање, друштвом за заступање у осигурању или брокерским
друштвом у осигурању ради постизања заједничких пословних циљева, као и списак лица са
личним интересом, у складу са прописима којима се уређује пословање привредних
друштава,
7) доказ о пословном простору за сједиште друштва и
8) доказ о извршеној уплати накнаде у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције.

(3) Дозвола за заступање важи на територији Босне и Херцеговине.
(4) Друштво за заступање у осигурању дужно је да у случају реорганизације и добровољне
ликвидације претходно прибави сагласност Агенције.
(5) Овлашћени заступник у осигурању, физичко лице, који је уписан у регистре Агенције, а
намјерава да обавља дјелатност заступања у осигурању као предузетник за заступање у
осигурању, дужан је да, уз захтјев, Агенцији приложи и податке о пословном имену,
сједишту и начину обављања предузетничке дјелатности, као и доказ о извршеној уплати
накнаде у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције.
(6) Дозвола за заступање престаје да важи:
1) истеком рока важења уписа у регистре Агенције,
2) ако друштво за заступање у осигурању, односно предузетник за заступање у осигурању не
почне са обављањем дјелатности у року од шест мјесеци од дана уписа у регистре Агенције,
3) ако друштво за заступање у осигурању, односно предузетник за заступање у осигурању
престане да обавља дјелатност шест мјесеци у континуитету,
4) отварањем стечајног, односно ликвидационог поступка над друштвом за заступање у
осигурању и
5) одузимањем дозволе за рад друштву за заступање.
(7) Уколико наступе разлози за престанак важења дозволе за заступање из става 6. т. 1), 2), 3)
и 4) овог члана, Агенција доноси рјешење којим се утврђује да је дозвола за заступање
престала да важи.
Дозвола за заступање за банке, микрокредитна друштва и Поште Српске
Члан 8.
(1) Банка, микрокредитно друштво и Поште Српске које намјеравају да обављају дјелатност
заступања у осигурању дужне су да Агенцији, уз захтјев за добијање дозволе за заступање,
поред докумената из члана 7. став 2. т. 3), 6), 7) и 8) овог закона приложе и:
1) извод из регистра пословних субјеката,
2) оснивачки акт и статут са уписаном дјелатношћу заступања у осигурању и сагласности
надлежних органа на те акте,
3) одлуку о оснивању организационе јединице за обављање дјелатности заступања у
осигурању и
4) доказ о именовању руководиоца организационе јединице за обављање дјелатности
заступања у осигурању из реда овлашћених заступника у осигурању.
(2) Лица из става 1. овог члана дужна су да у пословним књигама обезбиједе посебну
евиденцију о обављању дјелатности заступања у осигурању, у складу са овим законом.

(3) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује поступак за издавање дозволе за
заступање.
Упис у регистре Агенције
Члан 9.
(1) Дозвола за заступање из члана 7. овог закона услов је за упис друштва за заступање у
осигурању у регистар пословних субјеката и упис предузетника за заступање у осигурању у
регистар предузетника.
(2) Упис друштва за заступање у осигурању и предузетника за заступање у осигурању у
регистре Агенције врши се након што поднесу Агенцији доказ о извршеној регистрацији из
става 1. овог члана.
Заступање друштава за осигурање
Члан 10.
(1) Друштво за заступање у осигурању, односно предузетник за заступање у осигурању,
може да заступа једно или више друштава за осигурање истовремено у различитим врстама
осигурања.
(2) Изузетно, лица из става 1. овог члана могу да заступају више друштава за осигурање
истовремено у истим врстама осигурања, искључиво на основу писмене сагласности
заступаних друштава за осигурање.
Закључивање и раскид уговора о заступању у осигурању
Члан 11.
(1) Друштво за осигурање може закључити уговор о заступању у осигурању са
предузетником за заступање у осигурању, друштвом за заступање у осигурању, филијалом
друштава за заступање у осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ, банком,
микрокредитним друштвом или Поштама Српске.
(2) Уговор између лица из става 1. овог члана обавезно се закључује у писаној форми, а
примјерак уговора о заступању друштво за осигурање дужно је да достави Агенцији.
(3) Уколико лица из става 1. овог члана раскину уговор о заступању у осигурању, друштво за
осигурање дужно је да, без одгађања, писменим путем обавијести Агенцију о раскиду
уговора о заступању у осигурању, без обзира на разлог раскида.
(4) Друштво за осигурање дужно је да на својој интернет страници објави ажурну евиденцију
заступника у осигурању са којима има закључен уговор о заступању.
Пословна евиденција друштва за заступање у осигурању, односно предузетника за
заступање у осигурању
Члан 12.
(1) Друштво за заступање у осигурању, односно предузетник за заступање у осигурању
дужан је да води ажурну пословну евиденцију са подацима о:
1) заступницима у осигурању - физичким лицима,

2) друштвима за осигурање са којима имају закључен уговор о заступању у осигурању и
3) лицима која обављају послове из члана 2. став 4. овог закона.
(2) Друштво за заступање у осигурању, односно предузетник за заступање у осигурању,
дужно је да посједује и чува документацију у вези са обављањем дјелатности заступања у
осигурању, а нарочито:
1) уговоре о раду или друге уговоре са заступницима у осигурању - физичким лицима,
2) уговоре о заступању у осигурању закључене са друштвима за осигурање,
3) уговоре о раду или друге уговоре са лицима која обављају послове из члана 2. став 4. овог
закона,
4) полисе осигурања или понуде на основу којих су закључене полисе осигурања и
5) материјално-финансијску документацију (обрачуне провизија, фактуре испостављене
према друштвима за осигурање и другу документацију која произађе из процеса
закључивања уговора о осигурању у име и за рачун друштава за осигурање).
Провизија друштва за заступање у осигурању, односно предузетника за заступање у
осигурању
Члан 13.
(1) За радње предузете у обављању послова заступања у осигурању одговара друштво за
осигурање у границама датог овлашћења.
(2) Друштво за заступање у осигурању, односно предузетник за заступање у осигурању, за
свој рад има право на провизију од друштва за осигурање у чије име и за чији рачун
закључује уговор о осигурању.
(3) Заступнику у осигурању није дозвољено да наплаћује премије осигурања, нити остале
износе од осигураника, односно уговарача осигурања.
(4) У случају да Агенција утврди да је дугорочно угрожен финансијски положај и
финансијска дисциплина друштава за осигурање и несметано функционисање тржишта
осигурања због уговорене провизије заступника у осигурању, Управни одбор Агенције
доноси акт којим прописује ограничење износа провизије заступника у осигурању, као и акт
којим уређује и друге међусобне односе заступника у осигурању са друштвом за осигурање
или повезаним лицима друштва за осигурање.
Сходна примјена одредаба
Члан 14.
На међусобне односе друштва за заступање у осигурању, односно предузетника за заступање
у осигурању са друштвом за управљање добровољним пензијским фондовима сходно се
примјењују одредбе овог закона којима се уређују односи друштва за заступање у
осигурању, односно предузетника за заступање у осигурању са друштвом за осигурање.
ГЛАВА III

ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
Лица која обављају послове и дјелатност посредовања у осигурању
Члан 15.
(1) Посредовање у осигурању, у складу са овим законом, обављају брокери у осигурању:
1) физичко лице које је добило овлашћење Агенције за обављање послова посредовања у
осигурању (овлашћење за посредовање) и
2) брокерско друштво у осигурању које је добило дозволу Агенције за обављање дјелатности
посредовања у осигурању (дозвола за посредовање) и које је уписано у регистар пословних
субјеката.
(2) Поред лица из става 1. тачка 2) овог члана, дјелатност посредовања у осигурању, у складу
са овим законом, обављају и филијале брокерских друштава у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ.
(3) Право да обављају послове, односно дјелатност посредовања у осигурању, лица из ст. 1. и
2. овог члана стичу уписом у регистре Агенције.
(4) Дјелатност посредовања у осигурању обавља се као искључива дјелатност.
Овлашћење за посредовање
Члан 16.
(1) За добијање овлашћења за посредовање и упис у регистре Агенције физичко лице дужно
је да испуњава сљедеће услове:
1) да је поднијело захтјев за добијање овлашћења за посредовање и упис у регистре Агенције,
2) да је положило стручни испит за обављање послова посредовања у осигурању,
3) да има завршен први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
4) да има најмање годину дана радног искуства у струци у пословима осигурања,
5) да није правоснажно осуђено за кривична дјела против привреде и платног промета,
6) да му није у посљедњих годину дана правоснажним рјешењем Агенције одузето
овлашћење за посредовање и
7) да је извршило уплату накнаде у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције.
(2) Овлашћење за посредовање важи на територији Босне и Херцеговине.
(3) Овлашћење за посредовање престаје да важи:
1) на лични захтјев брокера у осигурању - физичког лица,
2) истеком рока важења уписа у регистре Агенције и

3) одузимањем овлашћења.
(4) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује правила полагања стручног испита
за обављање послова посредовања у осигурању, као и додатне обавезне програме за
полагање испита знања и компетентности који су у функцији испуњавања захтјева
стручности брокера у осигурању.
(5) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује документе којима се доказује
испуњеност услова из става 1. овог члана, као и поступак за издавање овлашћења за
посредовање и упис у регистре Агенције.
Брокер у осигурању - физичко лице
Члан 17.
Брокер у осигурању - физичко лице обавља послове посредовања у осигурању искључиво на
основу уговора о раду, односно другог правног односа са брокерским друштвом у осигурању
и филијалом брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ.
Дозвола за посредовање
Члан 18.
(1) Брокерско друштво у осигурању оснива се као акционарско друштво или друштво са
ограниченом одговорношћу, у складу са овим законом и прописима којима се уређује
пословање привредних друштава.
(2) За добијање дозволе за посредовање подносилац захтјева дужан је да уз захтјев Агенцији
приложи и сљедеће:
1) оснивачки акт потписан од свих оснивача,
2) доказ о обезбјеђењу оснивачког капитала у новцу у износу од 50.000 КМ,
3) план пословања и финансијски план за прве двије године пословања,
4) доказ о постојању осигурања од одговорности из дјелатности посредовања у осигурању у
висини осигуране суме која не може бити мања од 600.000 КМ по сваком одштетном
захтјеву, односно 960.000 КМ за све одштетне захтјеве у једној години,
5) списак акционара, односно власника улога,
6) доказ о именовању директора, односно лица овлашћеног за заступање брокерског друштва
у осигурању, из реда овлашћених брокера у осигурању, који је у радном односу у брокерском
друштву у осигурању са пуним радним временом,
7) изјаву о повезаним лицима са доказом о повезаности власништвом на капиталу или на
други начин са друштвом за осигурање, друштвом за заступање у осигурању или брокерским
друштвом у осигурању ради постизања заједничких пословних циљева, као и списак лица са
личним интересом, у складу са прописима којима се уређује пословање привредних
друштава,
8) доказ о пословном простору за сједиште друштва,

9) доказ о извршеној уплати накнаде у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције.
(3) Брокерско друштво у осигурању дужно је да обезбиједи испуњеност услова из става 2. т.
2) и 4) овог члана за вријеме важења дозволе за посредовање.
(4) Дозвола за посредовање важи на територији Босне и Херцеговине.
(5) Дозвола за посредовање престаје да важи:
1) истеком рока важења уписа у регистре Агенције,
2) ако брокерско друштво у осигурању не почне са обављањем дјелатности у року од шест
мјесеци од дана издавања дозволе и уписа у регистре Агенције,
3) ако брокерско друштво у осигурању престане да обавља дјелатност шест мјесеци у
континуитету,
4) отварањем стечајног, односно ликвидационог поступка над брокерским друштвом у
осигурању и
5) одузимањем дозволе за посредовање брокерском друштву у осигурању.
(6) Уколико наступе разлози за престанак важења дозволе за посредовање из става 5. т. 1), 2),
3) и 4) овог члана, Агенција доноси рјешење којим се утврђује да је дозвола за посредовање
престала да важи.
(7) Брокерско друштво у осигурању дужно је да у случају реорганизације и добровољне
ликвидације претходно прибави сагласност Агенције.
(8) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује поступак за издавање дозволе за
посредовање.
Упис у регистре Агенције
Члан 19.
(1) Дозвола за посредовање из члана 18. овог закона услов је за упис брокерског друштва у
осигурању у регистар пословних субјеката.
(2) Упис брокерског друштва у осигурању у регистре Агенције врши се након што брокерско
друштво у осигурању поднесе Агенцији доказ о извршеној регистрацији из става 1. овог
члана.
Обавезе брокера у осигурању према осигуранику, односно уговарачу осигурања
Члан 20.
(1) Брокер у осигурању дужан је да штити интересе осигураника, односно уговарача
осигурања, а то обухвата пружање информација, појашњења и савјета осигуранику, односно
уговарачу осигурања о свим околностима битним за одлуку о закључивању уговора о
осигурању са одређеним друштвом за осигурање.
(2) Брокер у осигурању приступа обављању послова посредовања у осигурању на основу
писменог налога или уговора закљученог са клијентом.

(3) Ради испуњавања обавеза из става 1. овог члана, брокер у осигурању дужан је да
осигуранику, односно уговарачу осигурања:
1) изради одговарајућу анализу ризика и одговарајућа начела покрића на основу
информација добијених од осигураника, односно уговарача осигурања,
2) изради оцјену финансијске способности друштва за осигурање за покриће ризика на
основу стручних информација које су му доступне,
3) на његов захтјев да савјет о избору друштва за осигурање које, према анализама тог
брокера у осигурању, нуди највећу сигурност,
4) на његов захтјев посредује приликом закључивања уговора о осигурању који, у
конкретном случају, нуди највећу сигурност, притом се та обавеза може ограничити само на
одређене послове осигурања, ако брокер у осигурању о томе изричито информише
осигураника, односно уговарача осигурања,
5) достави све прибављене понуде од друштава за осигурање, са условима осигурања и
изричито му укаже на елементе услова који се односе на обим покрића и искључење,
6) достави уговор са условима осигурања,
7) провјери садржај полисе осигурања у конкретном случају и прати уговоре о осигурању
закључене уз његово посредовање за вријеме трајања тих уговора, уз обавезу предлагања
измјена, ако је то у интересу заштите осигураника, односно уговарача осигурања,
8) пружа помоћ за вријеме трајања уговора о осигурању, нарочито приликом наступања
осигураног случаја и води рачуна да осигураник, односно уговарач осигурања предузме све
правне радње за очување и остваривање права из уговора о осигурању у роковима одређеним
за извршавање тих правних радњи и
9) учини транспарентним све правне и економске везе, укључујући и уговорену провизију, са
одређеним друштвом за осигурање.
(4) Брокер у осигурању дужан је да анализу ризика из става 3. тачка 1) овог члана сачини
узимајући у обзир довољно велики број уговора о осигурању који су доступни на тржишту, а
то му омогућава давање препорука у складу са професионалним критеријумима, да би
осигурaник, односно уговарач осигурања закључењем уговора о осигурању остварио своје
потребе и захтјеве.
(5) Документе из става 3. т. 1), 2), 3), 5), 6) и 9) овог члана брокер у осигурању дужан је да
достави у материјалном или електронском облику који је доступан осигуранику, односно
уговарачу осигурања.
Обавезе брокера у осигурању према друштву за осигурање
Члан 21.
(1) Брокер у осигурању дужан је да штити интересе друштва за осигурање у оној мјери и у
обиму у којем та обавеза постоји и за осигураника, односно уговарача осигурања, те да
обавјештава друштво за осигурање о свим ризицима који су му познати или би требало да му
буду познати.

(2) Брокер у осигурању дужан је да информише друштво за осигурање о понуди осигураника,
односно уговарача осигурања за закључивање уговора.
Посебан рачун брокерског друштва у осигурању
Члан 22.
(1) Средстава која осигураник, односно уговарач осигурања плати на име премије за уговор о
осигурању, као и средства која друштво за осигурање плати за рачун осигураника на име
накнаде или своте из уговора о осигурању закљученог уз посредовање брокера у осигурању,
евидентирају се на посебном рачуну, односно одвојено од средства која се користе за
пословање брокерског друштва у осигурању.
(2) Брокерско друштво у осигурању може да прима уплате из става 1. овог члана само ако је
за то изричито и посебно овлашћено.
(3) Средства на посебном рачуну из става 1. овог члана власништво су друштва за осигурање,
односно осигураника, те не улазе у имовину, нити у ликвидациону или стечајну масу
брокерског друштва у осигурању, не могу бити предмет принудног извршења, нити се могу
користити за измирење потраживања повјерилаца брокерског друштва у осигурању.
Пословна евиденција брокерских друштава у осигурању
Члан 23.
(1) Брокерско друштво у осигурању дужно је да води ажурну пословну евиденцију са
подацима о:
1) брокерима у осигурању - физичким лицима,
2) друштвима за осигурање са којима имају закључен уговор о посредовању у осигурању,
3) уговарачима осигурања и
4) лицима која обављају послове из члана 2. став 4. овог закона.
(2) Брокерско друштво у осигурању дужно је да посједује и чува документацију у вези са
обављањем дјелатности посредовања у осигурању, а нарочито:
1) уговоре о раду или друге уговоре са брокерима у осигурању - физичким лицима,
2) уговоре о посредовању у осигурању закључене са друштвима за осигурање,
3) уговоре о посредовању у осигурању закључене са осигураником, односно уговарачем
осигурања,
4) уговоре о раду или друге уговоре са лицима која обављају послове из члана 2. став 4. овог
закона и
5) копије полисе осигурања закључене, уз посредовање брокера у осигурању, између
осигураника, односно уговарача осигурања и друштва за осигурање.
Провизија брокера у осигурању
Члан 24.

(1) Брокер у осигурању нема право да од осигураника, односно уговарача осигурања
захтијева плаћање провизије или било какву другу наплату, осим ако то није изричито
писмено уговорено.
(2) Ако је уговором с осигураником, односно уговарачем осигурања изричито писмено
уговорено да брокер у осигурању има право на провизију или било какву другу наплату,
брокер у осигурању нема право да од друштва за осигурање захтијева провизију или било
какву другу наплату по том уговору.
ГЛАВА IV
ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ ДРУШТВА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ И
БРОКЕРСКОГ ДРУШТВА У ОСИГУРАЊУ
Обављање дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању
путем филијале
Члан 25.
(1) Друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у осигурању, чије је
сједиште у Републици Српској може да обавља дјелатност заступања у осигурању, односно
посредовања у осигурању у Федерацији БиХ, искључиво путем филијале.
(2) Друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у осигурању, чије је
сједиште у Федерацији БиХ може да обавља дјелатност заступања у осигурању, односно
посредовања у осигурању у Републици Српској, искључиво путем филијале.
(3) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује поступак оснивања филијале
друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у осигурању.
Оснивање филијале друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у
осигурању чије је сједиште у Републици Српској
Члан 26.
(1) Друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у осигурању, чије је
сједиште у Републици Српској, које намјерава да обавља дјелатност заступања у осигурању,
односно посредовања у осигурању путем филијале у Федерацији БиХ, дужно је да у писаној
форми обавијести Агенцију и достави:
1) одлуку о оснивању филијале у Федерацији БиХ,
2) податке о овлашћеном лицу за заступање филијале у Федерацији БиХ и
3) доказ о пословном простору у којем ће бити сједиште филијале у Федерацији БиХ.
(2) Агенција је дужна да, у року од 30 дана од пријема обавјештења из става 1. овог члана, у
писаној форми обавијести Агенцију за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Агенција Федерације БиХ) о:
1) намјери друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у осигурању,
2) чињеници да је друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у
осигурању уписано у регистре Агенције и

3) овлашћеном лицу за заступање филијале у Федерацији БиХ.
(3) Филијала у Федерацији БиХ оснива се у складу са овим законом, прописима Федерације
БиХ којима се уређује пословање привредних друштава и прописима којима се уређује
пословање друштава за заступање у осигурању и брокерских друштава у осигурању, а надзор
над радом филијале врши Агенција Федерације БиХ.
Оснивање филијале друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у
осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ
Члан 27.
(1) Друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у осигурању, чије је
сједиште у Федерацији БиХ, које намјерава да обавља дјелатност заступања у осигурању,
односно посредовања у осигурању путем филијале у Републици Српској, дужно је да у
писаној форми обавијести Агенцију и достави:
1) одлуку о оснивању филијале у Републици Српској,
2) податке о овлашћеном лицу за заступање филијале у Републици Српској и
3) доказ да је друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у осигурању
уписано у регистре Агенције Федерације БиХ и
4) доказ о пословном простору за сједиште филијале у Републици Српској.
(2) Агенција врши упис филијале у регистре Агенције након извршеног увида у
документацију из става 1. овог члана и пријема обавјештења Агенције Федерације БиХ да је
упозната са намјером обављања дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у
осигурању лица из става 1. овог члана, путем филијале у Републици Српској.
(3) Друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво у осигурању, чије је
сједиште у Федерацији БиХ може почети са пословањем путем филијале у Републици
Српској послије извршеног уписа филијале у регистар пословних субјеката и у регистре
Агенције.
(4) Филијала у Републици Српској оснива се и послује у складу са овим законом и прописима
којима се уређује пословање привредних друштава, а надзор над радом филијале врши
Агенција.
ГЛАВА V
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Регистри Агенције
Члан 28.
(1) Регистровање заступника у осигурању, односно брокера у осигурању врши се на период
од четири године од дана уписа у регистре Агенције.
(2) Престанком важења или одузимањем овлашћења за заступање, односно овлашћења за
посредовање, Агенција врши брисање заступника у осигурању, односно брокера у
осигурању, физичког лица из регистара Агенције.

(3) Престанком важења или одузимањем дозволе за заступање, односно дозволе за
посредовање, Агенција врши брисање предузетника за заступање у осигурању, друштва за
заступање у осигурању, односно брокерског друштва у осигурању из регистара Агенције.
Пословне књиге и финансијски извјештаји
Члан 29.
(1) Друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању и брокерско
друштво у осигурању дужно је да, у складу са прописима којима се уређује: пословање
привредних друштава, оснивање и пословање друштава за осигурање, област рачуноводства
и ревизије и другим прописима:
1) води послове књиге,
2) саставља књиговодствене исправе,
3) вреднује имовину и обавезе,
4) саставља статистичке извјештаје и
5) саставља финансијске извјештаје.
(2) Друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању, банка,
микрокредитно друштво, Поште Српске и брокерско друштво у осигурању дужно је да
доставља Агенцији статистичке и надзорне извјештаје из става 1. тачка 4) овог члана.
(3) Друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању, банка,
микрокредитно друштво, Поште Српске и брокерско друштво у осигурању дужно је да
доставља Агенцији финансијске извјештаје из става 1. тачка 5) овог члана.
(4) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује облик, садржај, начин и рокове
достављања извјештаја из става 1. овог члана.
Обавјештавање
Члан 30.
(1) Друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању и брокерско
друштво у осигурању дужно је да Агенцију обавјештава о:
1) промјени података који се уписују у регистар пословних субјеката, односно
регистрациони орган и у регистре Агенције,
2) намјери престанка обављања дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у
осигурању,
3) намјери оснивања или престанку пословања филијале у Федерацији БиХ и
4) приговорима које прима у складу са одредбама овог закона којима се уређује заштита
потрошача.
(2) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује садржај, начин и рокове достављања
података из става 1. овог члана.

Обавеза пружања информација
Члан 31.
(1) Заступник у осигурању, односно брокер у осигурању дужан је да осигураника, односно
уговарача осигурања, прије закључења уговора о осигурању, обавијести о:
1) свом пословном имену и сједишту,
2) упису у регистар Агенције, као и начину провјере уписа,
3) називима друштава за осигурање са којима има закључене уговоре,
4) свакој правној или финансијској зависности тог друштва за заступање у осигурању,
односно брокерског друштва у осигурању од друштва за осигурање с којим ће бити закључен
уговор о осигурању, укључујући свако непосредно или посредно посједовање 10% и више
процената капитала или гласачких права у том друштву, а који би могао утицати на слободу
избора друштва за осигурање,
5) свакој правној или финансијској зависности друштва за осигурање с којим ће бити
закључен уговор о осигурању или реосигурању, од тог друштва за заступање у осигурању,
односно брокерског друштва у осигурању, укључујући свако непосредно или посредно
посједовање 10% и више процената капитала или гласачких права у том друштву за
заступање у осигурању, односно брокерском друштву у осигурању и
6) начину заштите његових права и интереса.
(2) Поред информација из става 1. овог члана, заступник у осигурању, односно брокер у
осигурању дужан је да осигураника, односно уговарача осигурања, прије закључења уговора
о осигурању, обавијести о томе да ли се налази под уговорном обавезном с једним или са
више друштава за осигурање, те на захтјев осигураника, односно уговарача осигурања
обавијести о називима тих друштава за осигурање.
(3) Информације из ст. 1. и 2. овог члана дају се осигуранику, односно уговарачу осигурања:
1) у материјалном или електронском облику доступном осигуранику, односно уговарачу
осигурања,
2) на јасан и тачан начин који је разумљив осигуранику, односно уговарачу осигурања и
3) на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.
(4) Изузетно од става 3. тачка 1) овог члана, информације се могу дати и усменим путем на
захтјев осигураника, односно уговарача осигурања или када је покриће ризика потребно
одмах.
(5) У случајевима из става 4. овог члана, информације се обавезно дају на начин прописан
ставом 3. овог члана непосредно након закључења уговора о осигурању.
Спречавање прања новца и финансирања
терористичких активности
Члан 32.

На друштво за заступање у осигурању, предузетника за заступање у осигурању и брокерско
друштво у осигурању, који обављају дјелатност заступања у осигурању, односно
посредовања у осигурању, у врсти животног осигурања, примјењују се одредбе закона којим
се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности.
Заштита потрошача
Члан 33.
(1) Друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању и брокерско
друштво у осигурању дужни су да:
1) обезбиједе заштиту права и интереса осигураника, односно уговарача осигурања, у складу
с прописима, правилима струке и добрим пословним обичајима,
2) обезбиједе поступак који осигуранику, односно уговарачу осигурања омогућава
подношење приговора и
3) наведу податке о могућности, начину и року подношења приговора, обавезном садржају
приговора, адреси, броју телефакса или адреси електронске поште за примање приговора и
року достављања одговора на приговор.
(2) На сваки примљени писмени приговор друштво за заступање у осигурању, предузетник за
заступање у осигурању и брокерско друштво у осигурању дужни су да писмено одговоре
најкасније у року од 30 дана и обавијесте подносиоца приговора о праву на:
1) покретање поступка код Омбудсмана у осигурању ради вансудског рјешавања спора и
2) подношење тужбе суду.
(3) Брокерско друштво у осигурању дужно је да информише осигураника, односно уговарача
осигурања да има могућност да закључи уговор о посредовању у осигурању са више
брокерских друштава у осигурању.
(4) Осигураник, односно уговарач осигурања има право избора једног или више друштава за
заступање у осигурању, односно предузетника за заступање у осигурању и брокерских
друштава у осигурању.
(5) Друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању и брокерско
друштво у осигурању дужни су да информишу осигураника, односно уговарача осигурања да
има могућност да закључи уговор о осигурању са једним или са више друштава за
осигурање.
Изузеци приликом обављања дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања
у осигурању
Члан 34.
Заступањем у осигурању, односно посредовањем у осигурању не сматрају се пословне
активности правних лица код којих се закључују уговори о осигурању, ако су кумулативно
испуњени услови:
1) уговор о осигурању није уговор о животном осигурању;

2) уговор о осигурању не покрива осигурање од одговорности;
3) уговор о осигурању захтијева познавање само оне врсте осигуравајућег покрића које је
предмет уговора;
4) основна дјелатност тих лица није заступање у осигурању, односно посредовање у
осигурању;
5) осигурање представља допуну уз производ или услугу коју пружа то правно лице ако
покрива:
1. ризик квара, губитка или оштећења производа или ствари или
2. ризик оштећења или губитка пртљага и друге ризике у вези са путовањем уговореним
путем туристичке организације, чак и у случају када уговор о осигурању треба да покрива
ризике осигурања живота или осигурање од одговорности, али само под условом да су ти
ризици пратећи уз главне ризике услуга повезаних са путовањем и
6) износ годишње премије осигурања по једном уговору о осигурању није већи од 500 КМ и
уговор о осигурању, укључујући продужења, није закључен на период дужи од пет година.
ГЛАВА VI
НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Субјекти надзора
Члан 35.
(1) Надзор над обављањем послова и дјелатности заступања у осигурању, односно
посредовања у осигурању врши Агенција.
(2) Субјектима надзора сматрају се лица којима Агенција издаје овлашћење или дозволу за
заступање у осигурању, односно посредовање у осигурању, као и филијале друштава за
заступање у осигурању, односно брокерских друштава у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ.
(3) Поред лица из става 2. овог члана, субјекти надзора су и лица која обављају послове или
дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању без овлашћења,
односно дозволе Агенције.
(4) Надзор над субјектима надзора врше овлашћена лица Агенције, увидом и анализом у
финансијске и друге извјештаје, пословну документацију, те остале податке и евиденције
које су субјекти надзора дужни да воде или достављају Агенцији.
(5) Овлашћена лица Агенције могу вршити надзор увидом у податке из става 4. овог члана и
непосредно у пословним просторијама субјеката надзора.
(6) Субјекти надзора дужни су да овлашћеним лицима Агенције омогуће приступ у пословне
просторије, дају на увид и доставе тражену документацију и исправе, те обезбиједе друге
услове потребне за вршење надзора.

(7) За вршење надзора субјекти надзора уписани у регистре Агенције дужни су да плате
Агенцији накнаду за надзор, чију висину, начин обрачуна и плаћања прописује Агенција
својом тарифом.
Критеријуми и услови за ограничавање износа провизије заступника у осигурању,
односно брокера у осигурању
Члан 36.
(1) Уколико овлашћена лица Агенције у вршењу надзора утврде да висина провизије
заступника у осигурању, односно брокера у осигурању, угрожава финансијски положај и
финансијску дисциплину друштва за осигурање и несметано функционисање тржишта
осигурања, Агенција може донијети појединачни акт којим прописује ограничење износа
провизије заступника у осигурању, односно брокера у осигурању.
(2) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује критеријуме и услове за
ограничавање износа провизије заступника у осигурању, односно брокера у осигурању.
Неовлашћено обављање послова и дјелатности заступања у осигурању, односно
посредовања у осигурању
Члан 37.
(1) Агенција је овлашћена да врши контролу лица која обављају послове или дјелатност
заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању без овлашћења, односно дозволе
Агенције.
(2) Агенција је овлашћена да лицу из става 1. овог члана наложи да престане да обавља
послове или дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању, те да
поднесе пријаву надлежном органу за неовлашћено бављење заступањем у осигурању,
односно посредовањем у осигурању.
(3) Агенција је дужна да на својој интернет страници и у средствима јавног информисања
објави упозорење о неовлашћеном обављању послова или дјелатности заступања у
осигурању, односно посредовања у осигурању.
Одузимање овлашћења за заступање, односно овлашћења за посредовање
Члан 38.
(1) Агенција ће одузети овлашћење за заступање, односно овлашћење за посредовање у
сљедећим случајевима:
1) када утврди да су подаци на основу којих је овлашћење издато били неистинити и
2) када заступник у осигурању, односно брокер у осигурању, физичко лице, престане да
испуњава услове за обављање послова заступања у осигурању, односно посредовања у
осигурању прописане овим законом.
(2) Агенција може одузети овлашћење за заступање, односно овлашћење за посредовање у
сљедећим случајевима:
1) када заступник у осигурању, односно брокер у осигурању, физичко лице, не поступи по
налогу Агенције,

2) ако заступник у осигурању, односно брокер у осигурању, физичко лице, у периоду од
двије године, почини прекршај у поврату прописан у члану 45. овог закона.
(3) У случају одузимања овлашћења за заступање, односно овлашћења за посредовање,
физичко лице коме је одузето овлашћење не може поднијети захтјев за поновно издавање
овлашћења прије истека рока од годину дана од дана коначности рјешења Агенције којим му
је одузето овлашћење.
Одузимање дозволе за заступање, односно дозволе за посредовање
Члан 39.
(1) Агенција ће одузети дозволу за заступање, односно дозволу за посредовање у сљедећим
случајевима:
1) када утврди да су подаци на основу којих је дозвола издата били неистинити,
2) ако друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању и
брокерско друштво у осигурању престане да испуњава услове за обављање дјелатности
заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању прописане овим законом и
3) када Агенција изда сагласност за добровољну ликвидацију.
(2) Агенција може одузети дозволу за заступање, односно дозволу за посредовање у
сљедећим случајевима:
1) ако друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању и
брокерско друштво у осигурању не поступи по налогу Агенције,
2) ако је друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању, односно
брокерско друштво у осигурању правоснажно проглашено кривим за кривично дјело прање
новца и финансирање терористичких активности или проглашено кривим због тежег кршења
одредаба закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких
активности,
3) ако друштво за заступање у осигурању, предузетник за заступање у осигурању, односно
брокерско друштво у осигурању, у периоду од двије године, почини прекршај у поврату
прописан у члану 41. овог закона.
(3) У случају одузимања дозволе за заступање, односно дозволе за посредовање, лице коме је
одузета дозвола не може поднијети захтјев за поновно издавање дозволе прије истека рока од
годину дана од дана коначности рјешења Агенције којим му је одузета дозвола.
Прекршаји
Члан 40.
(1) Новчаном казном од 50.000 КМ казниће се за прекршај друштво за заступање у
осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ,
банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско друштво у осигурању и филијала
брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ ако обављају дјелатност
заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању, а нису уписани у регистре
Агенције (члан 4. став 3. и члан 15. став 3).

(2) Новчаном казном од 10.000 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно
лице у правном лицу.
(3) Новчаном казном од 20.000 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник
за заступање у осигурању.
(4) Новчаном казном од 10.000 КМ казниће се за прекршај заступник у осигурању - физичко
лице и брокер у осигурању - физичко лице ако обавља послове заступања у осигурању,
односно посредовања у осигурању, а није уписан у регистре Агенције (члан 4. став 3. и члан
15. став 3).
Члан 41.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:
1) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва
у осигурању чије је сједиште у Федерацији БиХ ако дјелатност заступања у осигурању,
односно посредовања у осигурању не обављају као искључиву дјелатност (члан 4. став 4. и
члан 15. став 4),
2) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво и Поште Српске ако заступају
више друштава за осигурање, без писмене сагласности заступаних друштава за осигурање
(члан 10. став 2),
3) друштво за осигурање и друштво за управљање добровољним пензијским фондовима ако
не закључе уговор о заступању на прописани начин (члан 11. став 1),
4) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво и Поште Српске ако наплате
премију осигурања или остале износе од осигураника, односно уговарача осигурања (члан
13. став 3),
5) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво и Поште Српске ако са
друштвом за осигурање, односно са друштвом за управљање добровољним пензијским
фондовима, уговоре већи износ провизије од максимално прописаног износа (члан 13. став
4),
6) друштво за осигурање и друштво за управљање добровољним пензијским фондовима ако
са друштвом за заступање у осигурању, филијалом друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, предузетником за заступање у осигурању, банком,
микрокредитним друштвом и Поштама Српске уговоре већи износ провизије од максимално
прописаног износа (члан 13. став 4),
7) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако не обезбиједе да у току пословања оснивачки капитал у
новцу буде најмање у висини прописаног износа (члан 18. став 3),

8) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерације БиХ ако не обезбиједе осигурање од одговорности из дјелатности
посредовања у осигурању у висини прописане осигуране суме (члан 18. став 3),
9) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако средства осигураника, односно уговарача осигурања, као и
средства друштва за осигурање не воде на посебном рачуну (члан 22. став 1),
10) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако прими средства од осигураника, односно уговарача
осигурања, као и средства друштва за осигурање без изричитог и писменог овлашћења (члан
22. ст. 1. и 2) и
11) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако наплате провизију од осигураника, односно уговарача
осигурања или друштва за осигурање супротно члану 24. овог закона.
(2) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана
и одговорно лице у правном лицу.
Члан 42.
Новчаном казном од 4.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај предузетник за
заступање у осигурању ако:
1) дјелатност заступања у осигурању не обавља као искључиву дјелатност (члан 4. став 4),
2) заступа више друштава за осигурање без писмене сагласности заступаних друштава за
осигурање (члан 10. став 2),
3) наплаћује премије осигурања или остале износе од осигураника, односно уговарача
осигурања (члан 13. став 3) и
4) са друштвом за осигурање, односно са друштвом за управљање добровољним пензијским
фондовима, уговори већи износ провизије од максимално прописаног износа (члан 13. став
4).
Члан 43.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:
1) друштво за заступање у осигурању и брокерско друштво у осигурању ако претходно не
прибаве сагласност Агенције за реорганизацију и добровољну ликвидацију (члан 7. став 4. и
члан 18. став 7),
2) банка, микрокредитно друштво и Поште Српске ако у пословним књигама не обезбиједе
посебну евиденцију о обављању дјелатности заступања у осигурању у складу са овим
законом (члан 8. став 2),
3) друштво за осигурање и друштво за управљање добровољним пензијским фондовима ако
уговор о заступању у осигурању не закључе у писаној форми и не доставе примјерак тог
уговора Агенцији (члан 11. став 2),

4) друштво за осигурање и друштво за управљање добровољним пензијским фондовима ако
без одгађања писменим путем не обавијесте Агенцију о раскиду уговора о заступању у
осигурању и обавјештење о раскиду или престанку важења тог уговора не објаве на својој
интернет страници (члан 11. ст. 3. и 4),
5) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не воде ажурну евиденцију са минималним садржајем прописаних
података и не чувају документацију у вези са обављањем дјелатности заступања у осигурању
(чл. 12. и 23),
6) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако не штите интересе осигураника, односно уговарача
осигурања, на прописани начин (члан 20. ст. 1. и 3),
7) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако не доставе осигуранику, односно уговарачу осигурања
документе у материјалном или електронском облику (члан 20. став 5),
8) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако не штити интересе друштва за осигурање (члан 21. став 1),
9) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако не информише друштво за осигурање о понуди осигураника,
односно уговарача осигурања за закључење уговора (члан 21. став 2),
10) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не воде пословне књиге и не сачињавају, односно не достављају
Агенцији прописане извјештаје на прописани начин (члан 29),
11) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не обавијесте Агенцију о прописаним подацима (члан 30),
12) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не обавијесте осигураника, односно уговарача осигураника о
прописаним подацима и на прописани начин (члан 31),
13) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не обезбиједе заштиту права и интереса осигураника, односно уговарача
осигурања у складу са прописима, правилима струке и добрим пословним обичајима (члан
33. став 1. тачка 1),

14) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не успоставе поступак који ће осигуранику, односно уговарачу
осигурања омогућити подношење приговора, те не наведу податке о могућности, начину и
року подношења приговора, обавезном садржају приговора (члан 33. став 1. т. 2) и 3),
15) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако писмено не одговоре у прописаном року и не обавијесте подносиоца
приговора о праву на покретање поступка код Омбудсмана у осигурању ради вансудског
рјешавања спора и о подношењу тужбе суду (члан 33. став 2),
16) брокерско друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ ако не информише осигураника, односно уговарача осигурања
да има могућност да закључи уговор о посредовању у осигурању са више брокерских
друштава у осигурању (члан 33. став 3),
17) друштво за заступање у осигурању, филијала друштва за заступање у осигурању чије је
сједиште у Федерацији БиХ, банка, микрокредитно друштво, Поште Српске, брокерско
друштво у осигурању и филијала брокерског друштва у осигурању чије је сједиште у
Федерацији БиХ ако не информишу осигураника, односно уговарача осигурања да има
могућност да закључи уговор о осигурању са једним или више друштава за осигурање (члан
33. став 5).
(2) Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 44.
Новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ казниће се за прекршај предузетник за заступање у
осигурању ако:
1) не води ажурну евиденцију са минималним садржајем прописаних података и не чува
документацију у вези са обављањем дјелатности заступања у осигурању (члан 12),
2) не обавијести Агенцију о прописаним подацима (члан 30),
3) не обавијести осигураника, односно уговарача осигурања о прописаним подацима и на
прописани начин (члан 31),
4) не обезбиједи заштиту права и интереса осигураника, односно уговарача осигурања у
складу са прописима, правилима струке и добрим пословним обичајима (члан 33. став 1.
тачка 1),
5) не успостави поступак који ће осигуранику, односно уговарачу осигурања омогућити
подношење приговора, те не наведе податке о могућности, начину и року подношења
приговора, обавезном садржају приговора (члан 33. став 1. т. 2) и 3),

6) писмено не одговори у прописаном року и не обавијести подносиоца приговора о праву на
покретање поступка код Омбудсмана у осигурању ради вансудског рјешавања спора и о
подношењу тужбе суду (члан 33. став 2) и
7) не информише осигураника, односно уговарача осигурања да има могућност да закључи
уговор о осигурању са једним или више друштава за осигурање (члан 33. став 5).
Члан 45.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице:
1) заступник у осигурању ако послове заступања не обавља на прописани начин (члан 6. став
1),
2) заступник у осигурању ако наплаћује премије осигурања или остале износе од
осигураника, односно уговарача осигурања (члан 13. став 3),
3) брокер у осигурању ако послове посредовања у осигурању не обавља на прописани начин
(члан 17),
4) брокер у осигурању ако не штити интересе осигураника, односно уговaрача осигурања на
прописан начин (члан 20. ст. 1. и 3),
5) брокер у осигурању ако не достави осигуранику, односно уговарачу осигурања документе
у материјалном или електронском облику (члан 20. став 5),
6) брокер у осигурању ако не штити интересе друштва за осигурање (члан 21. став 1),
7) брокер у осигурању ако не информише друштво за осигурање о понуди осигураника,
односно уговарача осигурања за закључење уговора (члан 21. став 2),
8) брокер у осигурању ако наплати провизију од осигураника, односно уговарача осигурања
или друштва за осигурање супротно прописаним одредбама (члан 24) и
9) заступник у осигурању и брокер у осигурању ако не обавијести осигураника, односно
уговарача осигурања о прописаним подацима и на прописан начин (члан 31).
Спречавање прања новца и финансирања терористичких активности
Члан 46.
Ако заступник у осигурању и посредник у осигурању у свом пословању не извршаваjу
обавезе и задатке, ако не предузимају мјере и радње дефинисане прописима који уређују
спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, Агенција предузима
мјере, издаје прекршајне налоге или покреће прекршајни поступак у складу са тим законом.
ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Примјена аката
Члан 47.

(1) Управни одбор Агенције ће донијети акте прописане овим законом у року од 90 дана од
дана његовог ступања на снагу.
(2) До доношења аката из става 1. овог члана примјењују се акти који су били на снази до
дана ступања на снагу овог закона, ако са њим нису у супротности.
Усклађивање пословања
Члан 48.
Друштва за заступање у осигурању, предузетници за заступање у осигурању, микрокредитна
друштва, Поште Српске и брокерска друштва у осигурању дужна су да ускладе своје
пословање са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на
снагу.
Усклађивање пословања банака и заступника
Члан 49.
(1) Банка, односно организациона јединица која обавља дјелатност посредовања у осигурању
наставиће да обавља ту дјелатност до истека рока важења рјешења о упису у регистар
Агенције, а у складу са прописима који су били на снази у вријеме уписа банке, односно
организационе јединице, у регистар Агенције.
(2) Заступници у осигурању, односно брокери у осигурању наставиће да обављају послове и
дјелатност заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању на основу овлашћења
и дозвола које су издате у складу са Законом о посредовању у осигурању, а до истека рока
важења рјешења о упису у регистре Агенције.
Престанак важења
Члан 50.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о посредовању у осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 64/06 и 106/09).
Ступање на снагу
Члан 51.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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