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ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРСТАМА И 

СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У ДРУШТВУ 
ЗА ОСИГУРАЊЕ И ДРУШТВУ ЗА РЕОСИГУРАЊЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о врстама и систему управљања 

ризицима у друштву за осигурање и друштву за реосигурање 
("Службене новине Федерације БиХ", број 92/17) у члану 6. 
став (1) мијења се и гласи: 

"Управа друштва уз одобрење Надзорног одбора 
друштва дужна је усвојити Стратегију управљања ризицима 
којом ће јасно дефинисати, описати и документовати систем 
управљања ризицима, склоност преузимања ризика друштва, 
као и политику управљања ризицима друштва. " 

Став (5) мијења се и гласи: 
"Усвојену Стратегију управљања ризицима друштво је 

дужно доставити без одгоде Агенцији за надзор за потребе 
надзора." 

Члан 2. 
Члан 13. став (7) мијења се и гласи: 
"Друштво је обавезно доставити Агенцији за надзор 

Извјештај о управљању ризицима у роковима за доставу 
годишњих финансијских извјештаја прописаним у члану 
108. став (3) Закона о осигурању." 

Члан 3. 
Члан 15. мијења се и гласи: 

"Члан 15. 
(Доношење аката) 

(1) Друштво је дужно, најкасније у року од 90 дана, од 
дана ступања на снагу Правилника, у циљу успостав-
љања свеобухватног система управљања ризицима: 
- успоставити функцију управљања ризицима, 
- усвојити Стратегију управљања ризицима, 
- усвојити Изјаву о апетиту ризика, 
- усвојити Политику функције управљања 

ризицима, 
- именовати Носиоца функције управљања 

ризицима. 
(2) Друштво је дужно ускладити своје пословање с 

одредбама овог Правилника најкасније до 31.12.2018. 
године. 

(3) Друштво може да успостави више стандарде у односу 
на стандарде прописане овим Правилником. 

(4) Друштво је до успостављања система управљања 
ризицима у складу с одредбама овог Правилника 
дужно управљати ризицима у складу са одредбама 
Закона, подзаконским актима донесених на основу 
истог и интерним актима друштва." 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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Na osnovu čl. 60. stav 3., čl. 61. stav 8., čl. 128. i čl. 130. 

Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 
23/17), Stručni savjet Agencije za nadzor, na 14. sjednici 
održanoj 23.03.2018. godine, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I SISTEMU 

UPRAVLJANJA RIZICIMA U DRUŠTVU ZA 
OSIGURANJE I DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE 

Član 1. 
U Pravilniku o vrstama i sistemu upravljanja rizicima u 

društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 92/17) u članu 6. stav (1) mijenja se i glasi: 

"Uprava društva uz odobrenje Nadzornog odbora društva 
dužna je usvojiti Strategiju upravljanja rizicima kojom će jasno 
definisati, opisati i dokumentovati sistem upravljanja rizicima, 
sklonost preuzimanja rizika društva, kao i politiku upravljanja 
rizicima društva." 

Stav (5) mijenja se i glasi: 
"Usvojenu Strategiju upravljanja rizicima društvo je dužno 

dostaviti bez odgode Agenciji za nadzor za potrebe nadzora." 

Član 2. 
Član 13. stav (7) mijenja se i glasi: 
"Društvo je obavezno dostaviti Agenciji za nadzor Izvještaj 

o upravljanju rizicima u rokovima za dostavu godišnjih 
finansijskih izvještaja propisanim u članu 108. stav (3) Zakona o 
osiguranju." 

Član 3. 
Član 15. mijenja se i glasi: 

"Član 15. 
(Donošenje akata) 

(1) Društvo je dužno, najkasnije u roku od 90 dana, od dana 
stupanja na snagu Pravilnika, u cilju uspostavljanja 
sveobuhvatnog sistema upravljanja rizicima: 
- uspostaviti funkciju upravljanja rizicima, 
- usvojiti Strategiju upravljanja rizicima, 
- usvojiti Izjavu o apetitu rizika, 
- usvojiti Politiku funkcije upravljanja rizicima, 
- imenovati Nosioca funkcije upravljanja rizicima. 

(2) Društvo je dužno uskladiti svoje poslovanje s odredbama 
ovog Pravilnika najkasnije do 31.12.2018. godine. 

(3) Društvo može da uspostavi više standarde u odnosu na 
standarde propisane ovim Pravilnikom. 

(4) Društvo je do uspostavljanja sistema upravljanja rizicima 
u skladu s odredbama ovog Pravilnika dužno upravljati 
rizicima u skladu sa odredbama Zakona, podzakonskim 
aktima donesenih na osnovu istog i internim aktima 
društva." 

Član 4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 021-686-1/18 
23. marta 2018. godine 

Sarajevo

Predsjednik 
Stručnog savjeta 

Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r.
 

 
Na temelju čl. 60. stavak 3., čl. 61. stavak 8., čl. 128. i čl. 

130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 23/17), Stručni savjet Agencije za nadzor, na 14. sjednici 
održanoj 23.03.2018., donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I 

SUSTAVU UPRAVLJANJA RIZICIMA U DRUŠTVU ZA 
OSIGURANJE I DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE 

Članak 1. 
U Pravilniku o vrstama i sustavu upravljanja rizicima u 

društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje ("Službene novine 


