ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о посредовању у осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
17/05 и 64/06) у члану 2. послије става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5. који гласе:
“Дјелатност посредовања у осигурању и реосигурању обављају правно лице и
предузетник који имају дозволу Агенције за осигурање Републике Српске и који су
уписани у судски регистар, односно у регистар општинског органа управе.
Послове посредовања у осигурању и реосигурању обавља физичко лице које има
овлашћење Агенције за осигурање Републике Српске.
Посредници у осигурању, правно лице и предузетник, дјелатност посредовања у
осигурању и реосигурању обављају као искључиву дјелатност у складу са овим законом,
са изузетком банке, микрокредитног друштва и Предузећа за поштански саобраћај
Републике Српске а.д. Бањалука (у даљем тексту: ‘Поште Српске’) који су у складу са
овим законом добили дозволу за обављање дјелатности посредовања у осигурању од
Агенције за осигурање Републике Српске.
Посредник у осигурању, физичко лице, обавља послове посредовања у осигурању и
реосигурању на основу уговора о раду, односно другог правног односа са друштвом за
посредовање у осигурању, предузетником, банком, микрокредитним друштвима или
‘Поштама Српске’ ”.
Досадашњи став 2. постаје став 6.
Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. ријеч: “или” замјењује се ријечима: “лице, предузетник и”, а
послије ријечи: “дјелатност” додају се ријечи: “односно послове”.
У члану 6. у ставу 1. трећа, четврта и пета реченица бришу се.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. који гласе:
“За рад заступника у осигурању одговорно је друштво за осигурање у чије име и за
чији рачун се закључује уговор о осигурању.
Заступник у осигурању за свој рад има право на провизију коју наплаћује од
друштва за осигурање у чије име и за чији рачун закључује уговор о осигурању.
Управни одбор Агенције РС може својим подзаконским актом одредити
максимални износ провизије заступника у обавезном осигурању, као и друге услове
обрачуна провизије.
Заступник у осигурању нема права на друга примања или погодности (кредите,
авансе, позајмице, накнаду за личне трошкове или било какве друге услуге и слично) од
друштва за осигурање или од повезаних лица тог друштва за осигурање, нити има право
пружати било какве услуге или обављати активности за осигураника.

Заступник у осигурању нема право вршити наплату премије од уговарача
осигурања или осигураника.
Забрањено је обављање послова или дјелатности заступања у име и за рачун више
друштава за осигурање истовремено, ако се ради о заступању у пословима осигурања исте
врсте и производима којима друштва за осигурање међусобно конкуришу.
Дјелатност заступања у обавезном осигурању од одговорности за моторна возила
на станицама за технички преглед возила може обављати само друштво за заступање у
осигурању, путем организационих јединица, које је за то добило дозволу Агенције РС.
На друштво за заступање у осигурању из става 9. овог члана не односи се забрана
заступања у истој врсти осигурања из става 8. овог члана, за обављање дјелатности
заступања у обавезном осигурању од одговорности за моторна возила.
Друштво за заступање у осигурању из става 9. овог члана обавезно је послове
заступања обављати за сва заинтересована друштва за осигурање под једнаким условима.
На микрокредитно друштво и ‘Поште Српске’, у дијелу послова који се односе на
заступање у осигурању, сходно се примјењују одредбе овог закона и подзаконски акти
Агенције РС.
Управни одбор Агенције РС ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона донијети акте којима ће прописати детаљна правила за обављање послова
заступања у осигурању микрокредитног друштва и ‘Пошта Српске’ ”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 14, 15. и 16.
Члан 3.
У члану 7. у ставу 2. у првој реченици послије ријечи: “дјелатност”, ставља се
запета и додају ријечи: “односно послове заступања у осигурању”, а послије ријечи:
“обавезан је” додају се ријечи: “да добије дозволу, односно овлашћење Агенције РС и”.
Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“У друштву за заступање у осигурању, предузетничкој радњи за заступање у
осигурању, микрокредитном друштву, ‘Поштама Српске’, и у филијали друштва за
заступање у осигурању из Федерације Босне и Херцеговине основаној у Републици
Српској, послове закључивања уговора о осигурању у име и за рачун друштава за
осигурање, могу обављати само физичка лица која су регистрована код Агенције РС”.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. ријеч: “пословање” замјењује се ријечју:
“надзор”, а ријеч: “таксу” замјењује се ријечју: “накнаду”.
Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. послије ријечи: “За”, додају се ријечи: “добијање
овлашћења и”.
У тачки б. послије ријечи: “спрему”, ријечи: “и да има најмање једногодишње
искуство из подручја послова осигурања” бришу се.
Тачка ц. брише се, а досадашње т. д. и е. постају т. ц. и д.
Тачка д. мијења се и гласи:
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“д. изјаву лица да није правоснажно осуђено за кривична дјела утаје и проневјере у
служби, злоупотребу положаја, фалсификовање, употребу фалсификованих докумената,
крађу јавне или приватне имовине, давање лажних изјава, давање или узимање мита, или
било које друго кривично дјело предвиђено законом у вези са обављањем њихове
професионалне дјелатности и да му није изречена мјера безбједности забране обављања
одговарајуће дјелатности, овјерену код надлежног органа,”.
У истом члану став 2. мијења се и гласи:
“Управни одбор Агенције РС, у складу са захтјевима и правилима струке,
прописује додатне обавезне програме за полагање испита знања и компетентности који су
у функцији испуњавања захтјева стручности заступника у осигурању, према којем су
заступници дужни, поред услова из овог члана испуњавати и те додатне услове.”
Став 3. брише се, а досадашњи став 4. постаје став 3.
Члан 5.
У члану 9. у ставу 1. ријеч: “регистровање” замјењује се ријечима: “добијање
дозволе”, а ријеч: “послова” замјењује се ријечју: “дјелатности”.
У тачки д. послије ријечи “акционара” додају се ријечи:
“за акционарско друштво књига акционара овјерена од Централног регистра
хартија од вриједности а.д. Бања Лука, а за друштво са ограниченом одговорношћу књига
улога”.
У истом ставу послије тачке ф. додају се нове т. г, х. и и. које гласе:
“г. списак повезаних лица са доказом о начину повезаности по основу капитала или
на други начин са друштвима за осигурање, друштвима за заступање у осигурању или
брокерским друштвима у осигурању, као и списак лица са личним интересом у складу са
прописима којима се уређује пословање привредних друштава,
х. доказ о именовању овлашћеног заступника друштва – директора који је
регистрован као заступник у осигурању и
и. предуговор закључен са лицима која ће у друштву за заступање у осигурању
обављати послове заступања”.
У истом члану став 2. мијења се и гласи:
“За статусне промјене друштва за заступање у осигурању потребно је претходно
прибавити сагласност Агенције РС.”
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. који гласе:
“Физичко лице које намјерава да обавља дјелатност заступања у осигурању путем
предузетничке радње за заступање у осигурању уз захтјев за дозволу Агенцији РС дужно
је приложити:
а. овјерену копију идентификационог документа,
б. списак повезаних лица са доказом о начину повезаности по основу капитала или
на други начин са друштвима за осигурање, друштвима за заступање у осигурању или
брокерским друштвима у осигурању, као и списак лица са личним интересом у складу са
прописима којима се уређује пословање привредних друштава и
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ц. предуговор закључен са лицима која ће обављати послове заступања у
осигурању.
Предузетник мора бити регистрован као заступник у осигурању код Агенције РС.
У случају промјене пословног сједишта, обављања дјелатности у издвојеним
пословним просторима, као и у случају привременог и трајног престанка обављања
дјелатности, предузетник је дужан претходно прибавити сагласност Агенције РС.
Дозвола Агенције РС за обављање дјелатности заступања у осигурању из ст. 1. и 3.
услов је за упис друштва за заступање у осигурању у судски регистар, односно
предузетника у регистар општинског органа управе.
Регистровање друштва за заступање у осигурању и предузетника у регистрима које
води Агенција РС врши се након што друштво за заступање у осигурању, односно
предузетник поднесе Агенцији РС доказ о извршеној регистрацији из става 6. овог члана.
Друштво за заступање у осигурању које је добило дозволу за обављање дјелатности
заступања у обавезном осигурању од одговорности за моторна возила на станицама за
технички преглед возила мора за сваку организациону јединицу у којој ће обављати ту
дјелатност добити одобрење Агенције РС.
Управни одбор Агенције РС ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона, прописати техничке и организационе услове за обављање послова заступања у
осигурању у организационим јединицама на станицама за технички преглед.
Управни одбор Агенције РС ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона, донијети акте којима ће прописати услове кадровске и техничке оспособљености
друштва за заступање у осигурању и предузетника који обавља дјелатност заступања у
осигурању.”
Члан 6.
У члану 12. у ставу 2. послије ријечи: “које” ријеч: “самостално” брише се, а
послије ријечи: “дјелатност” додају се ријечи: “или послове”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:
“Брокерске послове у осигурању може обављати банка која послује у Републици
Српској у оквиру посебне организационе јединице банке, а у складу са прописима којима
се уређује пословање банака.
На банку, односно организациони дио који обавља брокерске послове у осигурању,
сходно се примјењују одредбе овог закона којима се уређују регистрација и пословање
брокерских друштава у осигурању.
Брокер у осигурању нема права на друга примања или погодности (кредит, аванс,
позајмицу и слично) од друштва за осигурање или од повезаних лица тог друштва за
осигурање.”
Досадашњи став 3. постаје став 6.
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Члан 7.
У члану 13. у ставу 1. у првој реченици послије ријечи: “дјелатности” ставља се
запета и додају ријечи: “односно брокерских послова у осигурању”, а послије ријечи:
“мора” додају се ријечи: “добити дозволу, односно овлашћење и”.
Став 2. мијења се и гласи:
“У брокерском друштву у осигурању, чије је сједиште у Републици Српској, као и
у филијали брокерског друштва у осигурању из Федерације Босне и Херцеговине
основаној у Републици Српској, брокерске послове у осигурању може обављати само
брокер у осигурању, физичко лице, које је регистровано код Агенције РС.”
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
“За добијање овлашћења за обављање брокерских послова у осигурању и упис у
регистар брокера у осигурању код Агенције РС, физичко лице уз захтјев прилаже доказе
да посједује једногодишње искуство у струци из послова осигурања, као и документе из
члана 8. став 1. т. а, б, ц. и д. овог закона.
Управни одбор Агенције РС, у складу са захтјевима и правилима струке, прописује
додатне обавезне програме за полагање испита знања и компетентности који су у
функцији испуњавања захтјева стручности брокера у осигурању, према којем су брокери у
осигурању дужни, поред услова из става 3. овог члана, испуњавати и те додатне услове.”
Члан 8.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: “се регистровало” замјењују се ријечима: “добило
дозволу”.
У истом ставу у тачки а. испред ријечи: “статут” додају се ријечи: “оснивачки акт
и”, а т. ц. и д. мијењају се и гласе:
“ц. пословни план за прву годину пословања,
д. доказ о постојању осигуравајућег покрића за одговорност од дјелатности и од
професионалног немара, у висини осигуране суме која не смије бити мања од 400.000 КМ
по сваком одштетном захтјеву, односно 640.000 КМ за све одштетне захтјеве у једној
години. Наведено покриће мора покривати период једнак регистрацији брокерског
друштва у осигурању увећан за један мјесец,”.
У истом ставу послије тачке е. додају се нове т. ф, г. и х:
“ф. за акционарско друштво књига акционара овјерена од Централног регистра
хартија од вриједности а.д. Бања Лука, а за друштво са ограниченом одговорношћу књига
улога,
г. списак повезаних лица са доказом о начину повезаности по основу капитала или
на други начин са друштвима за осигурање, друштвима за заступање у осигурању или
брокерским друштвима у осигурању, као и списак лица са личним интересом у складу са
прописима којима се уређује пословање привредних друштава и
х. предуговор закључен са лицима која ће у брокерском друштву у осигурању
обављати брокерске послове у осигурању”.
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Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Банка која намјерава да обавља брокерске послове у осигурању уз захтјев је дужна
доставити сагласност Агенције за банкарство Републике Српске за обављање брокерских
послова у осигурању.”
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. прва реченица брише се, а у другој
реченици ријеч: “пословање” замјењује ријечју: “надзор”, а ријеч: “таксу” замјењује
ријечју: “накнаду”.
Послије става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6, 7. и 8. који гласе:
“Управни одбор Агенције РС ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона донијети акте којима ће прописати услове кадровске и техничке оспособљености
брокерског друштва у осигурању.
Брокерско друштво у осигурању дужно је да у свом пословању обезбиједи да
новчани дио нето капитала буде у висини која није мања од износа из става 1. тачка б.
овог члана.
Дозвола из става 1. овог члана услов је за упис брокерског друштва у осигурању у
судски регистар.
Регистровање брокерског друштва у осигурању код Агенције РС врши се након
што друштво поднесе Агенцији РС доказ о извршеној регистрацији из става 6. овог члана.
За статусне промјене брокерског друштва у осигурању потребно је претходно
прибавити сагласност Агенције РС.”
Члан 9.
Члан 16. мијења се и гласи:
“Брокер у осигурању обавезан је да штити интересе уговарача осигурања, односно
осигураника, што обухвата и пружање информација, појашњења и савјета осигуранику о
свим околностима битним за одлуку уговарача осигурања, односно осигураника, да
закључи уговор о осигурању у одређеним врстама послова осигурања са одређеним
друштвом за осигурање.
При закључивању уговора о осигурању, брокер у осигурању обавезан је да штити и
интерес друштва за осигурање у оној мјери и у обиму у којој ту обавезу има уговарач
осигурања, при чему брокер обавјештава друштво за осигурање о свим ризицима који су
му познати или би му морали бити познати.
Ради испуњавања обавеза из став 1. овог члана, брокер у осигурању дужан је да
уговарачу осигурања, односно осигуранику:
а. изради одговарајућу анализу ризика и одговарајућа начела покрића,
б. изради оцјену финансијске способности друштава за осигурање за покривање
ризика, на основу стручних информација које су му доступне,
ц. на његов захтјев посредује код закључивања уговора о осигурању који, у
конкретном случају, нуди највећу сигурност, при чему се та обавеза може ограничити
само на одређене послове осигурања, под условом да га је брокер о томе изричито
информисао,
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д. достави уговор са условима о осигурању и упозна га са правилима за обрачун
премије,
е. провјери садржај полисе осигурања у конкретном случају и стално провјерава
уговоре о осигурању закључене уз његово посредовање уз обавезу предлагања измјена,
ако је то у интересу заштите осигураника,
ф. пружа помоћ за вријеме трајања уговора о осигурању, код наступања осигураног
случаја и стара се да осигураник предузме све правне радње потребне за очување и
остваривање права из уговора о осигурању у роковима одређеним за извршавање тих
правних радњи и
г. учини транспарентним све правне и економске везе са одређеним друштвом за
осигурање, које би могле утицати на његову непристрасност.
Брокер у осигурању обавезан је да информише друштво за осигурање о понуди
уговарача осигурања, односно осигураника за закључивање уговора.
У обављању брокерских послова у осигурању банка је дужна да:
а. новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбјеђења плаћања које је
наплатила, односно преузела од осигураника, односно уговарача осигурања у име и за
рачун друштва за осигурање, уплати у корист тог друштва истог дана, а најкасније
наредног радног дана од дана наплате или преузимања, односно да у истом року преда
остале инструменте плаћања и обезбјеђења плаћања и да их чува на сигурном мјесту до
исплате, односно предаје друштву за осигурање,
б. утврди интерне процедуре заштите докумената и информација које се односе на
осигураника, односно уговарача осигурања и
ц. у пословним књигама води посебну евиденцију о обављању брокерских послова
у осигурању и о друштвима за осигурање за које обавља ове послове.
Управни одбор Агенције РС ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона, донијети акте којима ће прописати детаљна правила за обављање брокерских
послова у осигурању, као и утврдити облик и садржај извјештаја које је банка дужна
достављати Агенцији РС.
Управни одбор Агенције РС ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона донијети акте којима ће прописати начин испуњења обавеза брокера у осигурању
утврђених овим чланом.”
Члан 10.
Члан 22. мијења се и гласи:
“Агенција РС одузеће дозволу за обављање дјелатности посредовања у осигурању
правном лицу, посреднику у осигурању и предузетнику, у сљедећим случајевима:
а. када утврди да су подаци на основу којих је дозвола издата били неистинити,
б. ако учестало или теже крши одредбе овог закона, као и Закона о друштвима за
осигурање и других прописа из области осигурања које се односе на заштиту и
информисање осигураника, примјену услова и тарифа осигурања, односно ако не
поступају по налозима Агенције РС и
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ц. када престане да испуњава услове за обављање дјелатности посредовања у
осигурању прописане овим законом и подзаконским актима.
Агенција РС одузеће овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању
физичком лицу, посреднику у осигурању, у сљедећим случајевима:
а. када утврди да су подаци на основу којих је овлашћење издато били неистинити,
б. ако учестало или теже крши одредбе овога закона, као и Закона о друштвима за
осигурање и других прописа из области осигурања, које се односе на заштиту и
информисање осигураника, примјену услова и тарифа осигурања и не поступа по
налозима Агенције РС и
ц. када престане да испуњава услове за обављање послова посредовања у
осигурању прописаних овим законом и подзаконским актима.
Дозвола за обављање дјелатности посредовања у осигурању престаје да важи:
а. истеком рока из чл. 10. и 15. став 1.,
б. ако не започне са пословањем у року од шест мјесеци од дана регистрације у
регистрима које води Агенција РС,
ц. ако посредник дјелатност посредовања у осигурању не обавља дуже од шест
мјесеци и
д. отварањем стечајног, односно ликвидационог поступка.
Овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању престаје да важи у
случају из става 3. тачка а. овог члана.
У случају одузимања дозволе из става 1. тачка б. овог члана и у случају одузимања
овлашћења из става 2. тачка б. овог члана, лице коме је одузета дозвола, односно
овлашћење, не може поднијети захтјев за поновно издавање дозволе, односно овлашћења,
прије истека рока од годину дана од дана правоснажности рјешења Агенције РС којим му
је одузета дозвола, односно овлашћење.
Рјешења и други појединачни акти које Агенција РС доноси у складу са одредбама
овог закона и општим овлашћењима Агенције РС из Закона о друштвима за осигурање су
коначни и против њих се може покренути управни спор код надлежног суда.”
Члан 11.
Назив члана 23. и члан 23. мијењају се и гласе:
“Прекршајне одредбе
Члан 23.
Новчаном казном од 200.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако обавља
или организује дјелатност посредовања у осигурању без дозволе Агенције РС, супротно
члану 2. став 2. овог закона.
Новчаном казном од 10.000 КМ до 100.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:
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a. друштво за заступање у осигурању и брокерско друштво у осигурању, ако
дјелатност посредовања у осигурању не обављају као искључиву дјелатност, у складу са
чланом 2. став 4. овог закона,
б. друштво за заступање у осигурању, ако не обавља дјелатност заступања у
осигурању, у складу са чланом 6. став 1. овог закона,
ц. друштво за осигурање, ако не закључи уговор о заступништву или ако исти не
достави Агенцији РС у складу са чланом 6. став 2. овог закона,
д. друштво за заступање у осигурању, ако не закључи уговор о заступништву, у
складу са чланом 6. став 2. овог закона,
е. друштво за заступање у осигурању, ако од друштва за осигурање или од
повезаних лица тог друштва, прими кредит, аванс, позајмицу, накнаду за личне трошкове
или било какве друге услуге, супротно члану 6. став 6. овог закона,
ф. друштво за осигурање, ако заступнику у осигурању одобри кредит, исплати
аванс, да позајмицу, рефундира личне трошкове или исплати било какве услуге, супротно
члану 6. став 6. овог закона,
г. друштво за заступање у осигурању, ако наплати премију од уговарача осигурања
или осигураника, супротно члану 6. став 7. овог закона,
х. друштво за заступање у осигурању, ако обавља дјелатност заступања у име и за
рачун више друштава за осигурање истовремено, у пословима осигурања исте врсте и
производима којима друштва међусобно конкуришу, супротно члану 6. став 8. овог
закона,
и. друштво за заступање у осигурању, ако на станици за технички преглед обавља
дјелатност заступања у обавезном осигурању од одговорности за моторна возила,
супротно члану 6. ст. 9. и 11. овог закона,
ј. друштво за осигурање, ако не обавијести Агенцију РС о раскиду уговора о
заступништву, у складу са чланом 6. став 14. овог закона,
к. друштво за заступање у осигурању, ако закључи уговоре о осигурању у име и за
рачун друштва за осигурање са којим је уговор о заступништву раскинут или истекао
(члан 6. став 15. овог закона),
л. друштво за заступање у осигурању, микрокредитно друштво, ‘Поште Српске’ и
филијала друштва за заступање у осигурању из Федерације Босне и Херцеговине основана
у Републици Српској у којима послове закључивања уговора о осигурању обављају
физичка лица која нису регистрована код Агенције РС, у складу са чланом 7. став 3. овог
закона,
љ. друштво за заступање у осигурању, ако за статусне промјене претходно не
прибави сагласност Агенције РС, у складу са чланом 9. став 2. овог закона,
м. брокерско друштво у осигурању, ако обавља дјелатност супротно члану 12. став
2. овог закона,
н. брокерско друштво у осигурању, ако од друштва за осигурање или од повезаних
лица тог друштва, прими кредит, аванс, позајмицу и слично, супротно члану 12. став 5.
овог закона,
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њ. друштво за осигурање, ако брокеру у осигурању одобри кредит, исплати аванс,
да позајмицу и слично, супротно члану 12. став 5. овог закона,
о. брокерско друштво у осигурању, ако за статусне промјене претходно не прибави
сагласност Агенције РС, у складу са чланом 14. став 8. овог закона,
п. брокерско друштво у осигурању, ако не поступа у складу са чланом 18. овог
закона и
р. друштво за заступање у осигурању и брокерско друштво у осигурању, ако не
достављају податке у обиму, на начин и у роковима које пропише Агенција РС, у складу
са чланом 21. став 1. овог закона.
За прекршаје из ст. 1. и 2. овог члана правном лицу може се уз изречену новчану
казну изрећи и заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању од четири мјесеца.
За прекршаје из ст. 1. и 2. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 3.000 КМ до 20.000 КМ.
За прекршаје из ст. 1. и 2. овог члана одговорном лицу у правном лицу може се уз
изречену новчану казну изрећи и заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању
од четири мјесеца.
Новчаном казном од 20.000 КМ казниће се за прекршај предузетник ако обавља
или организује дјелатност заступања у осигурању без дозволе Агенције РС, супротно
одредби члана 2. став 2. овог закона.
Новчаном казном од 3.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај предузетник
ако:
а. дјелатност посредовања у осигурању не обавља као искључиву дјелатност, у
складу са одредбом члана 2. став 4. овог закона,
б. не обавља дјелатност заступања у осигурању, у складу са чланом 6. став 1. овог
закона,
ц. не закључи уговор о заступништву, у складу са чланом 6. став 2. овог закона,
д. од друштва за осигурање или од повезаних лица тог друштва, прими кредит,
аванс, позајмицу, накнаду за личне трошкове или било какве услуге, супротно члану 6.
став 6. овог закона,
е. наплати премију од уговарача осигурања или осигураника, супротно члану 6.
став 7. овог закона,
ф. обавља дјелатност заступања у име и за рачун више друштава за осигурање
истовремено, у пословима осигурања исте врсте и производима којима друштва
међусобно конкуришу, супротно члану 6. став 8. овог закона,
г. закључи уговоре о осигурању у име и за рачун друштва за осигурање са којим је
уговор о заступништву раскинут или истекао (члан 6. став 15. овог закона),
х. послове закључивања уговора о осигурању обавља физичко лице које није
регистровано код Агенције РС, у складу са чланом 7. став 3. овог закона и
и. у случају промјене пословног сједишта, обављања дјелатности у издвојеним
пословним просторима, као и у случају привременог и трајног престанка обављања
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дјелатности претходно не прибави сагласност Агенције РС, у складу са чланом 9. став 5.
овог закона.
За прекршаје из ст. 6. и 7. овог члана предузетнику се може уз изречену новчану
казну изрећи и заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању од четири мјесеца.
Новчаном казном од 6.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице, заступник у
осигурању, ако организује или обавља послове заступања у осигурању без овлашћења
Агенције РС, супротно члану 2. став 3. овог закона.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице,
заступник у осигурању, ако:
а. не обавља послове заступања у осигурању, у складу са чланом 6. став 1. овог
закона,
б. од друштва за осигурање или од повезаних лица тог друштва прими кредит,
аванс, позајмицу, накнаду за личне трошкове или било какве услуге, супротно члану 6.
став 6. овог закона,
ц. наплати премију од уговарача осигурања или осигураника, супротно члану 6.
став 7. овог закона,
д. обавља послове заступања у име и за рачун више друштава за осигурање
истовремено, у пословима осигурања исте врсте и производима којима друштва
међусобно конкуришу, супротно члану 6. став 8. овог закона,
е. закључи уговоре о осигурању у име и за рачун друштва за осигурање са којим је
уговор о заступништву раскинут или истекао (члан 6. став 15. овог закона) и
ф. уговарачу осигурања или осигуранику не представи или погрешно представи
информације из чл. 23. и 24. Закона о друштвима за осигурање.
За прекршаје из ст. 9. и 10. овог члана физичком лицу, заступнику у осигурању,
може се уз изречену новчану казну изрећи и заштитна мјера забране обављања послова
заступања у осигурању у трајању од четири мјесеца.
Новчаном казном од 10.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице, брокер у
осигурању, ако организује или обавља брокерске послове у осигурању без овлашћења
Агенције РС, супротно члану 2. став 3. овог закона.
Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице,
брокер у осигурању, ако:
а. не обавља брокерске послове у складу са чланом 12. став 2. овог закона,
б. од друштва за осигурање или од повезаних лица тог друштва, прими кредит,
аванс, позајмицу и слично, супротно члану 12. став 5. овог закона,
ц. не заштити права уговарача осигурања, односно осигураника и не пружи им
информације, појашњења и савјете о свим битним околностима, у складу са чланом 16. ст.
1. и 3. овог закона и
д. не оцијени ризике и не обавијести друштво за осигурање о свим познатим
ризицима, у складу са чланом 16. став 2. овог закона.
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За прекршаје из ст. 12. и 13. овог члана физичком лицу, брокеру у осигурању, може
се уз изречену новчану казну изрећи и заштитна мјера забране обављања послова
заступања у осигурању у трајању од четири мјесеца.”
Члан 12.
Посредници у осигурању и реосигурању који су регистровани код Агенције РС
дужни су ускладити своје пословање са овим законом у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 01-1592/09
Датум: 06. новембар 2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Мр Игор Радојичић
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