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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 

БиХ, на 36. редовној сједници одржаној 18. јануара 2023. године, усваја  

 

ЗАКОН 

О ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 

(Предмет) 

Овим законом се прописују права и обавезе друштва за осигурање, начин утврђивања 

накнада у поступцима за накнаду штете који се воде пред Основним судом Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине и Апелационим судом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: судови) и друга питања која се односе на обављање дјелатности осигурања у Брчко 

дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт). 
 

Члан 2 

(Дефиниције) 

Поједини изрази употријебљени у овом закону, имају сљедеће значење: 

a) “дјелатност осигурања” обухвата: 

1) послове осигурања; 

2) послове реосигурања; 

3) послове непосредно повезане с пословима осигурања и реосигурања; 

b) „друштво за осигурање" је дионичко друштво које је уписано у судски регистар на 

основу одобрења за рад од Агенције за осигурање Републике Српске или Агенције за 

надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине. 

 
 

ДИО ДРУГИ – ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 

 

Члан 3 

(Послови осигурања) 

(1) Послови осигурања обухватају закључивање и извршавање уговора о осигурању и 

предузимање мјера за спречавање и сузбијање ризика који угрожавају осигурану имовину 

и лица. 

(2) Послови реосигурања обухватају закључивање и извршавање уговора о реосигурању 

осигураног вишка ризика једног друштва за осигурање код другог друштва за 

реосигурање. 

(3) Послови непосредно повезани с пословима осигурања обухватају утврђивање и процјену 

ризика и штета, посредовање ради продаје и продају остатака осигураних оштећених 

ствари и пружање других интелектуалних и техничких услуга у вези с пословима 

осигурања. 
 



Члан 4 

(Услови за обављање дјелатности осигурања) 

(1) Услови за обављање дјелатности осигурања које треба да испуњавају друштва за 

осигурање са сједиштем у Дистрикту су: 

a) да имају дозволу за рад издату од Агенције за осигурање Републике Српске или 

Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, у зависности која 

агенција је дала дозволу за оснивање друштва; 

b) да испуњавању права, обавезе и одговорности друштава за осигурање који су 

прописани овим законом и законом и прописима који уређују дјелатност из 

области осигурања у Босни и Херцеговини у зависности која агенција је дала 

дозволу за оснивање друштва. 

(2) Друштва за осигурање са сједиштем у Дистрикту приликом оснивања слободна су да 

одаберу агенцију из става 1 тачке а) овог члана којој се подноси захтјев за издавање 

дозволе за рад. 

(3) Поступак подношења захтјева и услови за оснивање прописани су ентитетским законима 

из области осигурања. 

(4) Права, обавезе и одговорност друштава за осигурање утврђују се овим законом и 

прописима који уређују дјелатност из области осигурања у Босни и Херцеговини. 

 
 

Члан 5 

(Накнада трошкова поступка пред судом) 

(1) Друштво за осигурање у поступцима за накнаду штете пред судовима у Дистрикту има 

право на накнаду трошкова поступка у складу са адвокатским тарифама. 

(2) У случају да адвокатске тарифе нису уједначене, друштво за осигурање обрачунава и 

потражује износ који представља аритметички просјек двије тарифе, тарифе Адвокатске 

коморе Федерације Босне и Херцеговине и Тарифе Адвокатске коморе Републике Српске. 
 

 

Члан 6 

(Надзор) 

(1) Надзор над пословањем друштва за осигурање са сједиштем у Дистрикту врши ентитетска 

агенција, у складу с прописима из области осигурања ентитета. 

(2) Филијале друштава за осигурање, које обављају своју дјелатност у Дистрикту, под 

надзором су ентитетске агенције према сједишту друштва за осигурање. 
 

 

Члан 7 

(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине. 
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