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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 Bosne i Hercegovine”, broj 96/13 
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine”, broj 22/05 i 8/10) i članka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne 
i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 56/05,)  Stručni savjet Agencije za 
nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 16. sjednici održanoj 21.11.2013. godine, donosi 

  

O D L U K U  
o izvješćima posrednika u osiguranju 

  

Članak 1. 

 
Ovom odlukom propisuju se vrsta, sadržaj i forma izvješća posrednika u osiguranju koji su registrovani u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: posrednik u osiguranju), koji se dostavljaju  Agenciji za 
nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za nadzor) te  rokovi i način 
izvještavanja. 

 
Članak 2. 

 
Posrednik u osiguranju je dužan dostavljati Agenciji za nadzor statistička i financijska  izvješća. 

 
Članak 3. 

 
Sadržaj statističkih izvješća propisan je na obrascima: 

1. Obrazac POO-G–F - Opći podaci o posredniku u osiguranju, 
2. Obrazac POS–PG–F - Premija i provizija. 

  

Članak 4. 

 
(1) Pisani obrasci iz  članka 3. toč. 1. i 2.  sastavni su dio ove Odluke, a obrasci za dostavu u elektronskoj 
formi su u formatu xls i preuzimaju se sa web stranice Agencije za nadzor: www.nados.ba. 
(2) Podaci u obrascu statističkog izvješća iz članka 3. točka 2. ove Odluke iskazuju se kumulativno za tekuću 
godinu, a iznosi se iskazuju u konvertibilnim markama sa dva decimalna mjesta. 

Članak 5. 

(1) Pravna osoba posrednik u osiguranju je dužna Agenciji za nadzor dostavljati financijska izvješća propisana 
Zakonom o računovodstvu i reviziji  u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», 
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broj 83/09) i Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca financijskih izvješća za gospodarska društva («Službene 
novine Federacije BiH», broj 82/10), na obrascima: 

1. Bilanca stanja i 
2. Bilanca uspjeha 

(2) Pisani obrasci  iz stavka (1) toč. 1. i 2.ovog članka  sastavni su dio Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca 
financijskih izvješća za gospodarska društva.  
(3) Pravna osoba posrednik u osiguranju je dužna dostavljati  bruto bilancu sa minimalnim sadržajem kolona: 
početno stanje (duguje, potražuje); promet u tekućem obračunskom periodu (duguje, potražuje); saldo 
(duguje, potražuje). 
(4) Izuzetno od st. (1) i (3) ovog članka pravna osoba posrednik u osiguranju - Javni poštanski operater je 
dužna Agenciji za nadzor dostavljati Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima na obrascu POF – G – F, 
koji je sastavni dio ove odluke. 
(5) Fizička osoba posrednik u osiguranju dužna je dostavljati kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od 
samostalne djelatnosti  ovjerenu od nadležne Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. 

Članak 6. 

(1) Posrednik u osiguranju je  dužan  statistička izvješća iz članka 3. ove Odluke  i financijska izvješća iz 
članka 5. ove Odluke dostavljati  u pisanoj i elektronskoj formi,  izuzev izvješća iz članka 5. stavak (5) ove 
Odluke koje se dostavlja u pisanoj formi, u slijedećim rokovima: 
a) Statistička izvještaja iz članka 3.  ove Odluke polugodišnje i godišnje: 

1. polugodišnje do 31.07. tekuće poslovne godine, 
2. godišnje do 31.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. 

b)Financijska izvješća iz članka 5. ove Odluke godišnje do 31.03. tekuće poslovne godine za prethodnu 
godinu. 

 
(2) Statistička izvješća iz članka 3. i financijska izvješća iz članka 5. ove Odluke moraju biti potpisana od 
ovlaštene osobe odnosno registriranog posrednika u osiguranju. 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o izvješća posrednika u osiguranju („Služene novine 
Federacije BiH“, broj 30/09). 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Služenim novinama Federacije BiH. 

  

  PREDSJEDNIK 
                                                   Željko Šain v.r.  

                                                                                                      

Broj: 1.0.-021-1576-4/13 
Sarajevo, 21.11.2013. godine 

 


