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Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
S A R A J E V O 

  

Službene novine Federacije BiH, broj 80/06 

Temeljem čl. 8., 10., 55. i 56. Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (« Službene novine 
Federacije BiH «, broj 24/05 ) i članka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i 
Hercegovine, Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi 

  

PR A V I L N I K  
O TEHNIČKIM PRIČUVAMA 

  

I OPĆE ODREDBE 

  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se metode i načini izračuna tehničkih pričuva osiguranja, koje su društva za 
osiguranje obvezna formirati za pokriće budućih obveza iz osiguranja i eventualnih gubitaka zbog rizika koji 
proizlaze iz poslova osiguranja, te sadržaj izvješća i način izvješćivanja Agencije za nadzor osiguranja 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za nadzor) o tehničkim pričuvama društva za 
osiguranje, a sukladno Zakonu o društvima za osiguranje u privatnomee osiguranju (u daljnjem tekstu: 
Zakon). 

  

Članak 2. 

Društvo za osiguranje (u daljnjem tekstu: društvo) dužno je sukladno poslovima osiguranja koje obavlja 
formirati sljedeće vrste tehničkih pričuva osiguranja: 

- pričuve za prijenosne premije,  
- pričuve šteta,  
- pričuve za bonuse i popuste,  
- matematičku pričuvu i  
- ostale tehničke pričuve osiguranja. 

Društvo može formirati i tehničke pričuve za kolebanje šteta. 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka društvo je dužno formirati tehničke pričuve za kolebanje šteta ako 
obavlja poslove osiguranja iz točke 14. stavka 1. članka 31. Zakona. 

Društvo koje obavlja osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicijski rizik sukladno članku 31. 
Zakona mora formirati i posebne pričuve u svezi s ovim osiguranjima. 
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Članak 3. 

Pričuve za prijenosne premije kod pojedinog osiguranja fomiraju se u visini onog dijela obračunate premije 
koji se odnosi na pokriće osiguranja za razdoblje osiguranja nakon obračunskog razdoblja za koje se 
izračunava pričuva. 

  

Članak 4. 

Pričuve šteta formiraju se u visini procijenjenih obveza koje je društvo za osiguranje dužno isplatiti temeljem 
ugovora o osiguranju kod kojih je osigurani slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja, uključujući sve 
troškove koji temeljem tih ugovora terete društva za osiguranje. 

Pričuve šteta moraju, pored procijenjenih obveza iz stavka 1. ovoga članka, obuhvaćati i procijenjene obveze 
za već nastale ali još neprijavljene štete. 

  

Članak 5. 

Pričuve za bonuse i popuste formiraju se u visini iznosa na čiju isplatu imaju pravo osiguranici temeljem 
prava na: 

1. sudjelovanja u dobiti iz njihovih osiguranja, odnosno drugih prava temeljem ugovora o osiguranju ( bonusi 
), osim ako se za ta osiguranja oblikuje matematička pričuva,  
2. buduća djelomična sniženja premije ( popusti ),  
3. povrat dijela premije za neiskorišteno vrijeme osiguranja zbog prijevremenog prestanka osiguranja ( storno 
). 

  

Članak 6. 

Društvo koje obavlja životna osiguranja, odnosno osiguranja osoba kod kojih se kumuliraju sredstva štednje 
ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja, kao što su osiguranje nezgoda ili zdravstvena 
osiguranja, s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna 
osiguranja, dužno je formirati matematičku pričuvu. 

Matematička pričuva formira se u visini sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih obveza društva temeljem 
sklopljenih ugovora o osiguranju umanjena za sadašnju procijenjenu vrijednost budućih premija koje će biti 
uplaćene temeljem ovih osiguranja. 

 
 

Članak 7. 

Druge tehničke pričuve osiguranja formira društvo s obzirom na predviđene buduće obveze i rizike od velikih 
šteta koji proizlaze iz osiguranja od odgovornosti proizvođača za farmaceutske proizvode, potresa, poplave te 
druge obveze i rizike u svezi kojih ne oblikuje pojedine pričuve iz članka 2. ovoga Pravilnika. 

  

Članak 8. 

Pričuve za kolebanje šteta namijenjene su izravnanju neravnomjernog nastajanja štetnih događaja. 
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Društvo može formirati pričuve za kolebanje šteta u onim vrstama osiguranja za koje se temeljem statističkih 
podataka mogu očekivati značajnija odstupanja godišnjeg iznosa šteta. 

Pričuve za kolebanje šteta fomiraju se temeljem odstupanja kvote šteta obračunskog razdoblja od prosječne 
kvote šteta u promatranom razdoblju. 

  

Članak 9. 

Mjerila za metode i način izračuna tehničkih pričuva iz članka 2. ovoga Pravilnika propisati će direktor 
Agencije za nadzor do 01.01.2007. godine. 

  

II IZRADA I POTVRDA OBRAČUNA TEHNIČKIH PRIČUVA 

Članak 10. 

Obračun tehničkih pričuva iz članka 2. ovoga Pravilnika obavlja ovlašteni aktuar. 

  

Pravilnost obračuna tehničkih pričuva u financijskim izvješćima treba potvrditi ovlašteni aktuar u vlastoručno 
potpisanom Mišljenju ovlaštenog aktuara o obračunu tehničkih pričuva (u daljnjem tekstu: Mišljenje) i to 
odvojeno za svaku vrstu tehničkih pričuva iz članka 2. ovoga Pravilnika. 

  

Članak 11. 

Društvo je dužno pribaviti pozitivno Mišljenje prije sastavljanja financijskih izvješća. 

Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio financijskih izvješća. 

  

Članak 12. 

Društvo je dužno imenovanom ovlaštenom aktuaru pružiti uvid u sve podatke i informacije koje su potrebite 
za obračun tehničkih pričuva i utvrdjivanje pravilnosti obračuna kako bi ih bili u mogućnosti provesti na 
odgovarajući način i kako bi ovlašteni aktuar bio u mogućnosti izraditi Mišljenje iz članka 11. ovoga 
Pravilnika. 

Članak 13. 

U Mišljenju o obračunu pričuva za prijenosne premije trebaju biti tabelarno navedeni podatci o: 

1. obračunatoj premiji u obračunskom razdoblju 
2. bruto prijenosnoj premiji 
3. reosiguranju/saosiguranju/retrocesiji u bruto prijenosnoj premiji 
4. prijenosnoj premiji neto od reosiguranja/saosiguranja/retrocesije 

i to odvojeno za neživotna osiguranja i dodatna osiguranja uz životno osiguranje. 
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Članak 14. 

Društvo iskazuje na kraju obračunatog razdoblja bruto pričuve šteta, pričuve šteta za udio reosiguranja, te 
pričuve šteta za svaku vrstu osiguranja i zbirno. 

Društvo koje obavlja poslove reosiguranja po istom principu iskazuje retrocesijske poslove. 

  

Članak 15. 

U Mišljenju o obračunu matematičke pričuve treba biti navedena visina matematičke pričuve, bruto iznos, 
visina reosigurateljnog dijela matematičke pričuve, te iznos cilmerizacije. 

Ovlašteni aktuar pri utvrđivanju ispravnosti obračuna matematičke pričuve treba provjeriti: 

a) da li društvo čuva odgovarajuće podatke za izračun matematičke pričuve;  
b) d a li se kompjuterski programi za obračun matematičke pričuve i dokumentacija izrađena temeljem tih 
programa zasniva na vjerodostojnim izvornim podatcima i da li udovoljavaju programiranim računskim 
kontrolama kompjuterskih izračuna;  
c) da li je suma matematičke pričuve društva za osiguranje i obveze reosiguratelja dovoljna za pokriće svih 
obveza iz ugovora o osiguranju na kraju posmatrane financijske godine;  
d) da li su metode i osnovi obračuna za obračun matematičke pričuve sukladni ovim Pravilnikom i aktuarskom 
strukom;  
e) da li su premije za ugovore o osiguranju koji su zaključeni tokom financijske godine dovoljne da temeljem 
razumnih aktuarskih pretpostavki i uzimajući u obzir druge financijske izvore društva koji su dostupni za tu 
svrhu, omoguće društvu ispunjenje svih njegovih obveza u odnosu na te ugovore o osiguranju, a posebice 
oblikovanje odgovarajuće matematičke pričuve. 

U Mišljenju o obračunu matematičke pričuve ovlašteni aktuar treba navesti za svaku od točaka iz stavka 2. 
ovoga članka da li je ista zadovoljena. 

  

Članak 16. 

Ovlašteni aktuar dužan je uz Mišljenje o obračunu matematičke pričuve izraditi i Izvješće ovlaštenog aktuara 
o obračunu matematičke pričuve koje se dostavlja Agenciji za nadzor zajedno s financijskim izvješćima. 

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati za svaki tip ugovora o osiguranju: 

a.)  detaljan opis obveza, bitnih za obračun matematičke pričuve, definisanih uvjetima osiguranja i ugovorom 
o osiguranju, uključujući sve garantovane naknade, način raspodjele dobiti i opcije;  
b.)  osnovi obračuna i metodu kojima je obračunata matematička pričuva;  
c.)  iznose, osnove obračuna, pretpostavke i metode obračuna za sve dodatne pričuve uključene u matematičku 
pričuvu poput pričuve za neindividualizirane rizike, pričuve za buduće troškove, pričuve za specijalne 
garancije i opcije. 

  

Članak 17. 

Ukoliko društvo vrši izračun pričuva za kolebanje šteta sukladno članku 2.ovoga Pravilnika, pričuva se 
utvrđuje na kraju obračunskog razdoblja za koje se sastavljaju financijska izvješća. 

  

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 18. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe: Mjerila za prijenosne premije, Mjerila za pričuve šteta i 
Mjerila za matematičku pričuvu životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička 
pričuva. 

  

Članak 19. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH“, a 
primjenjuje se od 01.01.2007. godine. 

  

  

  

PREDSJEDNIK STRUČNOG SAVJETA  
mr. Zaim Hećo, v.r. 

Broj: 1.0.-021-586-6/06  
Sarajevo, 28.11.2006.godine 

 


