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1. Уводна ријеч генералног директора  

Финансијски сектор, као и укупна привреда Републике Српске захватиле су тешкоће 
које су утицале на пословање Брчко-гас осигурање д.д. Брчко (у даљем тексту: 
Друштво) али све то није спријечило Друштво да одговорно и правовремено извршава 
све своје преузете обавезе према осигураницима, као и другим институцијама. 
 
Уважавајаући чињеницу да је у протеклом периоду на тржишту дошло до незнатних 
одступања навише или наниже код бруто обрачунате премије кључних видова 
осигурања, а у конкуренцији која свим силама настоји да што брже достигне завидну 
позицију на тржишту, Друштво је својом пословном и уравнотеженом политиком 
успјело да задржи кључну позицију у сектору осигурања. 

Доследност Друштва у погледу опрезности код преузимања ризика и дугорочном 
стручном приступку код резервације штета омогућили су друштву да из године у 
годину остварује позитивне пословне резултате. 

Темељ дугогодишњег успјешног пословања Друштва плод је континуираног улагања у 
развој Друштва  и одговорног управљања имовином  Друштва. 

Повјерење клијената изражено је кроз очување портфеља Друштва у изразито тешком 
времену које се  огледа у  ефектима  свјетске економске кризе која  је имала утицај и 
на друштвене токове у Републици  Српској,  ка кроз повећање  конкуренције на 
тржишту осигурања уласком друштава из ФБиХ  на тржишту Републике Српске. 

Инсистирање на здравим основама пословања које се огледа кроз  политику сразмјере 
између прузетог ризика и цијене,редовној наплатипремије, као и редовна исплата 
правичних износа за пријављене штете била је суштина успјешног пословања Друштва.
  

Доследном примјеном начела сигурности у области улагања средстава техничких 
резерви и ограничавања трошкова пословања у оквиру режијског додатка, Друштво је 
обезбедило сигурност пословања и адекватне резерве друштва за све преузете 
обавезе, као и усклађеност пословања са  свим законским и подзаконским актима.  

Свукупни резултати Друштва су такви да могу задовољити интересе, како акционара 
тако и запослених, а све то у времену када се на осигурање гледа више као трошак, а 
не на мјеру за смањење и управљање ризиком.      
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2. Општи подаци о Друштву 

     Назив и сједиште 

Друштво за осигурање послује под називом Дионичко друштво за осигурање 
“БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ”, скраћени назив: Д.Д. “БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” БРЧКО. 
Сједиште Друштва је у Брчком, ул. Бањалучка 8. 

Јединствени идентификациони број Друштва:  4600013830004   
  Матични број: 1904388   

     Облик организовања 
 
Друштво је организовано као дионичко друштво 

     Број решења о издавању дозволе за рад 
 
Рјешење Министарства финансија Републике Српске о издавању дозволе за рад број 
04-2880-01/08 од 07.05.2002. године. Рјешење Агенције за осигурање Републике Српске 
о издавању дозволе за рад број 04-2880-01/08 од 07.05.2002. године.  
 
Рјешење Агенције за осигурање Републике Српске број 05-129-2/07 од 23.01.2008. 
године за обављање свих врста неживотних осигурања, у складу са одредбама Закона 
о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“ број 17/05, 01/06 и 
64/06). 
 
     Статусне и друге промјене: 
 
Дионичко друштво за осигурање „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ Брчко, улица 12 беба бб, је 
основано 1998. године и регистровано код Основног суда у Бијељини, Рјешењем број 
Фи-1140/98 од 13.10.1998. године. 

Након успостављања Брчко дистрикта БиХ 2000. године и формирања Одјељења за 
регистрацију привредних субјеката у Основном суду Брчко дистрикта извршена је 
пререгистрација, те је Рјешењем Основног суда Брчко дистрикта БиХ број Д-283/02 од 
23.05.2002. године извршен упис у регистре овог Суда, под називом Дионичко друштво 
„Брчко-гас осигурање“ Брчко, Бањалучка бб. 

Рјешењем Основног Суда Брчко дистрикта БиХ број Д-1911/03 од 02.12.2003. године 
извршена је промјена података, те је одређено да Друштво своју дјелатност обавља 
само у домаћем промету (у земљи). 

Рјешењем број Д-1396/04 од 18.11.2004. године извршена је промјена уписа лица 
овлашћеног за заступање – директора, па је умјесто досадашњег директора Којић 
Ђорђа, уписан Ковач Радивој. 

Рјешењем број Д-1173/05 од 29.12.2005. године извршена је докапитализација 
Друштва – повећање основног капитала. 

Рјешењем број 096-0-Рег-06-000580 од 19.06.2006. године је поново извршена 
докапитализација Друштва, те је укупан износ основног капитала 5.000.000,00 КМ. 

Рјешењем број 096-0-Рег-08-000358 од 11.04.2008. године, ради усклађивања са новим 
прописима у области осигурања, извршена је промјена назива Друштва, те је уписан 
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нови назив: Дионичко друштво за осигурање „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ Брчко дистрикт 
БиХ, улица Бањалучка бр. 8. 

Рјешењем број 096-0-Рег-08-001277 од 05.12.2008. године извршен је упис промјене 
директора, па је као нови директор уписан Савић Славко из Угљевика.  

Рјешењем број 096-0-Рег-09-001607 од 22.12.2009. године је извршен упис промјене 
података – промјена директора, те је уписан, као директор, Софић Цвијетин из Брчког. 

Рјешењем о регистрацији код Основног суда Брчко Дистрикт БИХ Број 096-0-Рег-11-
001919 од 10.01.2012. у судски регистар извршен је упис усклађивања дјелатности са 
Одлуком о новој класификацији дјелатности у Брчко Дистрикту БИХ. 

Рјешењем број 096-0-Рег-13-000508 од 11.06.2013. године Основног суда Брчко 
Дистрикта БиХ, извршен је упис повећања основног капитала Друштва четвртом 
емисијом обичних (редовних) дионица, затвореном понудом у износу од 700.000,00. 

Рјешењем број 096-0-Рег-14-000787 од 09.09.2014. године Основног суда Брчко 
Дистрикта БиХ, извршена је промјена сједишта Подружнице овог друштва са сједиштем 
у Шамцу.  

Висина уписаног основног капитала износи 5.700.000,00 КМ, колико је уписано у 
Регистар емитената папира од вриједности код Комисије - повјеренства за папире од 
вриједности Брчко Дистрикта БиХ, број рјешења о упису: РЕ 13-15.04-5/13 године. 

Комисија за хартије од вриједности Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине издала је 
Рјешење о упису у регистар емитената код Комисије за папире од вриједности, РЕ-05-1-
227/05 од 15.11.2005.године, Ознака и регистарски број емитента: 02-14-16/05. 
Промјене података (повећање основног капитала) уписани су рјешењима од 
31.01.2006. и 07.07.2006. и 11.06.2013. године. 

 

Врсте осигурања за које је Друштво регистровано: 
- 65.12 - Остало осигурање 
- 66.21 - Процјена ризика и штета 
- 66.29 - Остале помоћне дјелатности у осигурању и пензионим фондовима. 

 
Власничка структура 

 

Редни 
број 

Дионичари 
Број дионица на 

31.12.2016. 
Учешће у основном 

капиталу 

1. Брчко гас доо Брчко 5694 99,8947 

2. Којић Ђорђе, Брчко 6 0,1053 

 

Организациона мрежа и овлашћења организационих дијелова у правном 
промету са трећим лицима: 
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Друштво своју пословну активност обавља на територији Републике Српске, Брчко 
Дистрикта БиХ и Федерације БиХ. Организациони дијелови Друштва немају својство 
правног лица, већ своју пословну активност обављају у име и за рачун Друштва, као и 
преко овлашћених заступника у осигурању, који су своју пословну активност обављали 
на територији цијеле БиХ. Друштво одговара цијелом својом имовином за обавезе 
пословних јединица. 

Према Обавјештењу о разврставању пословних и других јединица у саставу пословног 
и другог субјекта по дјелатностима Агенција за статистику Босне и Херцеговине 
Експозитура Брчко број: 13-43-1-4600013830012 од 05/09/14. године извршено је 
разврставање пословних и других јединица у  саставу  Друштва: 
 

Матични број Назив и адреса пословних и других јединица 
Редни 
број 

јединице 

Шифра 
подразреда 

из КД 

4600013830012 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ Добој, Ул Цара 
Душана бб , општина Добој 

001 65.12 

4600013830039 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ Угљевик, Ул 
Карађорђева бб , општина Угљевик 

002 65.12 

4600013830047 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 
„Брчко-гас осигурање“ Модрича, Ул Цара 

Лазар бб, општина Модрича 

003 65.12 

4600013830055 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ Нови Град, Ул Краља 
Петра И  Ослободиоца бб 

004 65.12 

4600013830063 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Зворник, У Светог Саве бб, Општина Зворник 

005 65.12 

4600013830071 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Бања Лука, ул. Книнска бр 2., општина Бања 
Лука 

006 65.12 

4600013830080 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Бијељина, ул. Димитрија Туцовића бр 94, 

007 65.12 
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општина Бијељина 

4600013830098 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Босански Брод, Ул Краља Петра И  
Ослободиоца бр.41, општина Б. Брод 

008 65.12 

4600013830101 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Шамац, ул. Пут српских Добровољаца бб, 
општина Шамац 

009 65.12 

4600013830110 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Теслић, ул. Бранка Радичевића бр 2, опшина 
Теслић 

010 65.12 

4600013830128 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Требиње, ул. Преображенска бр 22, општина 
Требиње 

011 65.12 

4600013830136 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Пале, ул. Добросава Јевђевића бб, општина 
Пале 

012 65.12 

4600013830144 

Дионичарско друштво „Брчко-гас осигурање“ 
Брчко, ул. Бањалучка бр. 8, Подружница 

„Брчко-гас осигурање“ 

Тузла,ул. Објекат Ступине Б 9/ВИ, општина 
Тузла 

013 65.12 

 
 
Наведене јединице уписане су у судски регистар код надлежног регистрационог суда, 
према изводу из судског регистра Основног суда Брчко Дистрикта БиХ.  
 
Организациона структура Друштва је следећа:  
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Zoran Skopljak Rukovodilac

Služba za 

osiguranje

Članovi Predsjednik

Upravni odbor

Vojislav Mitrović Rukovodilac

Služba za procjenu 

i likvidaciju šteta

Mirjana Tuvaljević Rukovodilac

Služba za finansije

Darko Lazić Rukovodilac

Služba za opšte, pravne

 i kadrovske poslove

Cvijetin Sofić

Generalni direktor

Radivoj Kovač

Koordinator za poslove 

osiguranja

Dioničari Predsjednik

Skupština društva

Članovi Predsjednik

Nadzorni odbor

Stevanović Dražen

Interni revizor

Zoran Skopljak

Predstavnik rukovodstva 

za kvalitet

    Слика 1. Организациона структура Друштва 

Органи Друштва су сљедећи: 
 1. Скупштина Друштва, 
 2. Управни одбор, 
 3. Директор, 

4. Надзорни одбор. 
 

  Предсједник Скупштине Друштва:   
Бајић Душан. 
 

    Чланови Управног одбора: 
1. Софић Цвијетин, 
2. Зоран Скопљак, 
3. Иван Лаловић. 

      
Директор Друштва:  Цвијетин Софић, дипл. иур. без ограничења уписан у 
Рјешењу Основног суда Брчко Дистрикта БИХ 096-0-рег-09-0016070 од 22.12.2009. 
године. 

 
Надзорни одбор чине: 
1. Остојић Горан, 
2. Савић Славко, 
3. Дракулић Горан. 

      

   
 

    Друштво не посједује извршни одбор ни одбор 
за  ревизију. 
 
 

3) Мишљење овлашћеног ревизора и овлашћеног актуара на годишњи 
финансијски извјештај 

(у прилогу) 
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4) Примјењене рачуноводствене политике и актуарске методе 

4.1.  Кратак преглед рачуноводствених политика 
 

 Приход од премије осигурања представљају фактурисане износе премије у текућем 
обрачунском периоду, увећане за преносне премије на почетку године и умањене за 
преносне премије обрачунате на крају обрачунског периода.  
 
Преносна премија (разграничење за незарађене премије) се обезбјеђује да би се 
обухватили дијелови обрачунатих премија који се односе на приходе наредних 
обрачунских периода. 
 
Провизије и други одговарајући трошкови које се могу односити на преносне премије 
се не разграничавају, већ иду на терет прихода периода у коме настану. 
 

Приходи по основу камата се односе на обрачунате камате на краткорочне пласмане, 
прокњижене у обрачунском периоду у коме су настале.  

Резервисање средстава за настале пријављене, а неликвидаране штете врше се на 
основу процјене износе сваке појединачне штете осим за штете за које, на основу 
расположиве документације, није могуће извршити такву процјену, а за које се 
резервација средстава врши на основу просјечне ликвидаране штете у односној врсти 
осигурања. 

Штете у спору резервишу се у износу за који се очекује да би могао бити утврђен од 
стране суда. 
 
Резерве за штете које се исплаћују или ће се исплаћивати у облику ренте 
обрачунавају се у капитализованим износима. 
 

Резервисање средстава за настале а непријављене штете утврђује се на основу 
статистичких података за такве штете, података о пријављеним штетама и 
технологија обраде штета, као и расположивих података и информација, а чији износ 
се утврђује методом уланчаних љествица (Chain Ladder).  

Трошкови текућег одржавања и оправки основних средстава и нематеријалних 
улагања исказују се у билансу успјеха у стварно насталом износу на бази фактура 
добављача. 

Пословне промјене настале у страној валути прерачунавају се у конвертибилне марке 
по званичном курсу који је важио на дан пословне промјене. 

Под основним средствима сматрају се она средства чији је очекивани корисни вијек 
употребе дужи од једне године и вриједност већа од 1.000,00 КМ. 

Амортизација основних средстава обрачунава се по стопама, које су одређене тако да 
се неотписана вриједност основних средстава амортизује у једнаким годишњим 
износима у току предвиђеног вијека трајања. 

Потраживања за премије обухватају потраживања за премију и учешћа у накнадама 
штета у земљи и иностранству. 
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Готовински еквиваленти и готовина укључују готовину у благајни, новчана средства 
код комерцијалних банка, као и високо ликвидна средства која се могу брзо 
конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од промјене 
вриједности. 
 
Издвојена средства за превентиву образују се издвајењем из бруто премија свих 
врста осигурања по прописаним стопама из „Правилника о максималним стопама 
режијског додатка“. 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са пореским 
прописима Брчко Дистрикта БиХ, док пословне јединице које послују на простору 
Републике Српске подлијежу пореским прописима Републике Српске, а пословна 
јединица у Федерацији БИХ подлијеже прописима Федерације БИХ. 
 
Порези и доприноси које не зависе од резултата представљају плаћања према 
важећим републичким и општинским прописима ради финансирања разних 
комуналних и републичких потреба. 

Законом о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ“ број 9/05 и 35/05) 
уведена је обавеза и регулисан систем плаћања пореза на додату вриједност на 
териорији Босне и Херцеговине, почевши од 1. јануара 2006. године, чиме је 
замијењен дотадашњи систем опорезивања примјеном пореза на промет производа и 
услуга. Чланом 25. наведеног Закона услуге осигурања и реосигурања су ослобођене 
плаћања пореза на додату вриједност.  

4.2. Примјењене актуарске методе 

 
Приликом формирања техничких резерви Друштво примјењује актуарске методе и код 
обрачуна преносне премије и код обрачуна резервације за штете. 
 
Обрачун преносне премије врши се методом про-рата темпорис за сва она осигурања 
код којих осигуравајуће покриће траје и после истека обрачунског периода, а с циљем 
испуњавања обавеза које ће настати након обрачунског периода и које произилазе из 
уговора о осигурању и то за све врсте осигурања којом се друштво бави. 
 
Приликом обрачуна резервација за настале непријављене штете примјењују се следеће 
актуарске методе: 

1) Метод на основу података о ријешеним и резервисаним (насталим 
пријављеним а неријешеним) штетама; 

2) Метод уланчаних љествица  (Chain Ladder) 
Актуарске методе примјењују се и код резервације рентних штета, односно иста се 
ради на бази капитализације. 
 
Поред резервисања за штете одговарајуће актуарске методе примјењују се и приликом  
резервисања за примања запослених а у складу са МРС 19. 
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5. Опис пословног окружења и положај Друштва за осигурање на тржишту 
осигурања у Републици Српској 

5.1. Пословно окружење 

У периоду јануар - децембар 2016. године, дошло је до повећања индустријске 
производње у Републици Српској за 8,20 %, у односу на исти период 2015. године.  

У области вађења руде и камена остварен је раст производње од чак 0,40%, у 
прерађивачкој индустији 3,6%, и у производњу и снабдијевању електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизацији раст од 25,30%.    

Просјечан број запослених у прерађивачкој индустији прошле године је био 52.116 и 
већи је за 4,5 одсто у односу на 2015. 

Прерађивачка индустија је у току 2016. године остварила извоз од 2,5 млрд КМ, што је 
за 8,8 одсто више у односу на годину раније, а увоз је остварио раст од 4,12 одсто. 

Прерађивачка индустија у укупном извозу Републике Српске је учествовала са 87,47 
одсто. Покривеност увоза извозом је 70,65 одсто и већа је за 3 одсто у односу на 2015. 
годину. 

Просјечна нето плата у децембру 2015. године је износила 836,00 КМ, док је просјечна 
бруто плата износила 1.344 КМ.  

У Републици Српској у току године највеће просјечне нето плате исплаћене су у 
финансијским организацијама – 1.237 КМ, а најниже у административним и помоћним 
услужним дјелатностима - 523 КМ. 

 

5.2. Положај Друштва за осигурање на тржишту осигурања 

У периоду јануар-децембар 2016. године дошло је до повећања обрачунате премије 
неживотног осигурања на тржишту осигурања Републике Српске.  

Укупно обрачуната премија осигурања на тржишту осигурања Републике Српске у 
периоду 01.01.-31.12.2015. а која су остварила друштва са сједиштем у Републици 
Српској, Брчко дистрикту и Филијале друштава из Федерације БиХ износила је 
182.727.085 КМ, док је премија осигурања у току 2016. године износила 198.148.097 
КМ, што је за  15.421.012 КМ односно 8,43% више. 

У укупној премији и даље су доминантна неживотна осигурања са 84,82 %, а живота са 
15,18 %. У односу на 2015. годину, забиљежен је раст премије неживотних осигурања 
за 8,14%, док се премија животних осигурања повећала за 11,44%.  

У току 2016. године је настављен и даље позитиван тренд повећања премије животног 
и необавезних осигурања, иако је то и даље испод евроспског просјека. 

С обзиром да друштво за осигурање Брчко-гас осигурање послује на територији читаве 
Босне и Херцеговине преко подружнице Тузла у Федерацији БИХ, односно преко 
дванест подружница у Републици Српској, подаци о оствареној премији и штетама се 
морају одвојено презентоват. 
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 Преглед премије Брчко-гас осигурања : 

Година/ 
Орг.јед. 

Премија РС-Брчко Укупна премија Друштва 

2015. 10.612.946 15.162.815 

2016. 10.163.844 15.265.874 

 

Учешће премије осигурања Брчко-гас осигурања у укупно обрачунатој премији 
осигурања на подручју Републике Српске износи  6,14%. 

Друштво је у периоду јануар-децембар 2016. године забиљежило раст укупне премије у 
односу на исти период 2016. године, тачније за 103.059 КМ или за 1,00 %, док је  у 
Републици Српској у току 2016. године у односу на 2015. годину забиљежен пад 
премије за 449.102 КМ или за 4,41%. 

 

6) Подаци о броју и географској распрострањености  организационих 
дијелова 

Друштвом управљају оснивачи, односно дионичари који посједују дионице са правом 
управљања, сразмјерно учешћу у оснивачком, односно дионичком капиталу Друштва.  
Органи Друштва су:  

− Скупштина Друштва,  
− Управни одбор,  
− Директор, 
− Надзорни одбор. 

  
Друштво своју пословну активност обавља преко централе са сједиштем у Брчком и 
има и 13 подружница, и то :  

1. Подружница Добој, Цара Душана бб, 
2. Подружница Угљевик, Карађорђева бб, 
3. Подружница Модрича, Цара Лазара бб, 
4. Подружница Нови Град, Краља Петра И Ослободиоца бб, 
5. Подружница Бања Лука, Книнска бр 2, 
6. Подружница Бијељина, Димитрија Туцовића 94, 
7. Подружница Брод, Краља Петра И Ослободиоца бр. 41, 
8. Подружница Шамац, Пут Српских доборовољаца бб, 
9. Подружница Теслић, Бранка Радичевића 2, 
10. Подружница Зворник, Браће Југовића Б-19, локал бр. 21, 
11. Подружница Требиње, Преображенска бр. 22, 
12. Подружница Пале, Добросава Јевђевића бб, 
13. Подружница Тузла, Ступине Б 9/VI.  

 
Подружница нема статус правног лица, већ чини пословну јединицу предузећа 
издвојену од сједишта предузећа. Подружница закључује правне послове у име и за 
рачун предузећа. Подружница се уписује у судски регистар. 
 
Друштво своју пословну активност обавља на територији Републике Српске и 
Федерације БиХ. 
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7) Подаци о броју и структури запослених 
 

Структура запослених на дан 31.12.2016. године одговара постојећој територијалној 
организацији и обиму послова Друштва у пословној 2016. години.  
 
Постојећи запослени радници су  подложни континуираној анализи и оцјени у погледу 
остварења планиране премије осигурање, те се у зависности од остварених резултата 
предузимају и одговарајуће мјере од стране Управе Друштва. 
 
Друштво је дужно водити евиденцију о свим запосленим радницима и другим лицима 
која закључују уговоре о осигурању, те врше и друге послове у име и за рачун Друштва 
у складу са важећим прописима. 
 
Структура запослених у Друштву на крају 2016. године дат је у сљедећој табели: 
 

Ред. 
бр. 

Стручна 
спрема 

Број запослених на 
крају 2016. године 

Број запослених на 
крају 2015. годин 

1. ДР 1 1 

2. МР 3 3 

3. ВСС 29 29 

4. ВШС 6 7 

5. ССС 87 88 

Укупно: 126 128 

 
Друштво у току 2016. години није проводило значајније ангажовање нових кадрова, 
већ је настојало  на адекватан начин подићи капацитете постојећих радника, а посебно 
радника који су ангажовани на продаји осигурања. 
 
 
8) Подаци о бруто премији осигурања по врстама осигурања 

 
С обзиром да Друштво послује на цјелукупној територији Босне и Херцеговине, 
наметнула се потреба за презентацијом података о премији у више истих извјештаја на 
којима је одвојено презентована премија остварена на подручју Федерације БИХ, 
подручју Брчко дистрикта и Републике Српске и заједнички извјештај који обједињује 
комплетну бруто премију.  
 
 
 
Преглед остварене бруто премије дат је у наредном приказу: 

 

Ентитет 
Република Српска и 

Брчко 
Федерација БИХ Укупно 

Врста 
осигурања 

Број 
полиса 

Обр. 
премија 

Број 
полиса 

Обр. 
премија 

Број 
полиса 

Обр. 
премија 

Осигурање од 
незгоде 

 
20.858 

 
283.706,76 

 
10.201 

 
119.490,49 

 
31.059 

 
451.388,78 

Здравствено 
осигурања 

 

1.689 

 

54.815,55 

 

1.114 

 

36.322,23 

 

2.803 

 

78.146,11 
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Осигурање 
возила која се 
крећу по копну 
осим шв 

 

 
 

1.465 

 

 
 

1.193.281,15 

 

 
 

377 

 

 
 

230.468,60 

 

 
 

1.842 

 

 
 

1.405.510,65 

Осигурање робу 
у превозу 

 
1 

 
258,38 

 
1 

 
1.129,46 

 
2 

 
1.909,80 

Осигурање 
имовине од 
пожара и 
природних сила 

 

 

1.054 

 

 

302.730,12 

 

 

156 

 

 

43.338,94 

 

 

1.210 

 

 

411.131,20 

Осигурање 
осталих штета 
на имовини 

 
 

494 

 
 

191.120,46 

 
 

50 

 
 

21.028,91 

 
 

544 

 
 

327.217,82 

Осигурање од 
одговорности за 
моторна возила 

 
 

 
30.474 

 
 

 
8.083.459,41 

 
 

 
12.815 

 
 

 
4.631.574,49 

 
 

 
43.289 

 
 

 
12.454.159,97 

Осигурање од 
опште 
грађанске 
одговорности 

 
 

 
 

185 

 
 

 
               

54.472,28 

 
 

 
 

19 

 
 

 
 

18.677,21 

 
 

 
 

204 

 
 

 
 

73.114,48 

Укупно 
неживотна 
осигурања 

 

56.220 

 

10.163.844 

 
24.733 

 

 

5.102.030 

 

81.807 

 

15.265.874 

 

 
 

Слика 2. Преглед премије Брчко-гас осигурања по eнтитетима 
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Премија Брчко-гас осигурање дд            
у 2016. 
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9) Подаци о штетама по врстама осигурања (број, износ и статус 
пријављених и ријешених штета, број и износ резервисаних штета на дан 
31.12. претходне и године за коју се извјештај подноси) 

Друштво је примјеном Правилника о начину формирања и обрачуна резервација за 
штете утврдило износ резерви за пријављење и настале непријављене штете, док је 
док је за сваку пријављену штету вршило појединачну процјену. Укупан износ 
резевације насталих пријављених штета износи 1.975.466 КМ, док је у складу са 
Правилником извршена и резервација за 3 рентне штете у укупном износ од                  
457.037 КМ. 

 

 

Списак рентних штета и капитализованих износа на 31.12.2016. године 

Редни 
број 

Корисник ренте 

Фреквенција 

исплата 
(годишња, 

полугодишња, 
мјесечна) 

ИЗНОС 
РЕНТЕ 

РЕЗЕРВИСАН ИЗНОС 

1. Јанковић Петра мјесечно 210.00 32.530 

2.  Травар Шпиро мјесечно 287,45 29.983 

3. Вуковић Ацо мјесечно        2.064,23 394.523,94 

 Укупно:   457.037 

 

Битно је напоменути да се резервације за рентне штете не укључују у укупну 
резервацију него се посебно евидентирају. 

Метод обрачуна резервација за настале а непријављене штете је метод уланчаних 
љествица (Chain Ladder) при чему се користе подаци о штетама у посматраном период 
од 7 година. Укупна резервација за настале непријављене штете на 31.12.2016. године 
износи 2.596.480  КМ, док трошкови обраде штета за настале а непријављене износе  
22.859 КМ.  

Преглед ликвидираних и резервисаних штета дат је у наредној табели: 
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Шифра 
врсте 
осиг. 

Број штета у току године 

Број 
одбиј
ених 
ште
та 

Ликвидиране штете 

Резервисане настале 
пријављене штете (без 

трошкова) Структура штета 

Резервисане 
претходне 

године 

Реактив
ираних у 

току 
текуће 
године 

Први 
пут 
прија
вље
них у 
току 
теку

ће 
годи
не 

Свег
а 

(3+4
+5) Број  Износ 

Прос
јечно 
ликв
идир
ана 

ште
та 

Бро
ј  Износ 

Прос-
јечно 

резерви
сана 

штета Одбијене 
Ликвидир

ане 
Резерв
исане 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 30 14 247 291 51 204 282.807 1.386 36 60.311 1.675 17,53% 70,10% 12,37% 

02 0 1 26 27 1 23 15.896 691 3 2.950 983 3,70% 85,19% 11,11% 

03 134 7 562 703 43 542 1.004.722 1.854 118 413.711 3.506 6,12% 77,10% 16,79% 

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

08 4 3 31 38 6 27 205.839 7.624 5 12.767 2.553 15,79% 71,05% 13,16% 

09 8 1 38 47 4 29 36.280 1.251 14 35.377 2.527 8,51% 61,70% 29,79% 

10 459 80 1396 1935 107 1395 4.002.721 2.869 433 1.422.500 3.285 5,53% 72,09% 22,38% 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

13 7 0 17 24 6 12 6.497 541 6 27.850 4.642 25,00% 50,00% 25,00% 

СВЕГА
: 642 106 2.317 3.065 218 2.232 5.554.762 2.489 615 1.975.466 3.212 7,11% 72,82% 20,07% 

 

У току 2016. године укупно је пријављено штета 3.065, укључујући и реактивиране 
штете. Од укупног броја штета од 3.065 ријешено је 2.450 штета, што  износи 79,93%.  

На дан 31.12.2016. године резервисано је 615 штета, а преглед броја и износа 
резервисаних штета дат је у наредној табели: 

Врста 

осиг. 

Резервисане 
настале 

пријављене а 
неријешене 

штете-31.12. 
претходне године 

Резервисане настале пријављене а неријешене штете 
на дан обрачуна текуће године                                                    

(без трошкова)  Ликвидиране  

Број одбијених 
штета у 2016 

Штете из 
претходне 

године 
Штете из 

текуће године Укупно 

Штете из 
претходне 

године 
Штете из текуће 

године 

Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ 

Из 
рез. 

прет.         

год. 

Из 

2016 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 30 33.747 10 20.920 26 39.391 36 
      

60.311  19 28.949 185 253.858 1 50 

02 0 0     3 2.950 3 
        

2.950      23 15.896   1 

03 134 309.284 27 94.540 91 319.171 118 
    

413.711  82 183.846 460 820.876 25 18 

07 0 0         0             -                

08 4 124.745 1 2.580 4 10.187 5 
      

12.767  2 182.678 25 23.161 1 5 

09 8 38.101 2 13.200 12 22.177 14 
      

35.377  5 10.028 24 26.251 1 3 

10 459 1.431.549 184 735.054 249 687.446 433 
  

1.422.500  235 1.549.898 1160 2.452.823 40 67 

13 7 42.637 3 8.650 3 19.200 6 
      

27.850  2 4.047 10 2.450 2 4 

  642 1.980.063 227 874.944 388 1.100.522 615 

  

1.975.466  345 1.959.446 1887 3.595.316 70 148 
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10) Анализа оствареног финансијског резултата 

10.1. Анализа прихода и расхода, према шеми биланса успјеха 

Укупни приходи остварени у 2016. години износе 16.572.445 КМ (у претходном периоду 
15.952.701 КМ), што је у односу на остварење из 2015. године повећање за 3,73%. 
Укупно остварени расходи износе 11.518.978 КМ (у претходном периоду 10.821.275,99  
КМ) што је у односу на остварење из 2015. године више за 6,44%. 

Укупни приходи у Билансу успјеха остварени су по следећим основама: 

 Пословни приходи …………………………………..…………..………15.930.468 КМ 
 Финансијски приходи ……………………………….………………………505.689 КМ 
 Остали приходи……………………………………………....…………….…136.286 КМ 

 

Најзначајнију позицију у оба посматрана периода чине пословни приходи и пословни 
расходи, што одговара природи дјелатности којом се Друштво бави. Друштво је по 
основу пословних прихода и расхода и из основа финансирања у оба посматрана 
периода остварило позитиван резултат, док је у области осталих прихода и расхода 
остварило негативан резултат. 

Укупи расходи у Билансу успјеха у току 2016. године остварени су по следећим 
основама: 

 Пословни расходи ……………………………………………...……….11.009.781 КМ 
 Финансијски расходи ……………………………….…………….…………..98.251 КМ 
 Остали расходи……………………………………………..…………...…….136.286 КМ 
 Расходи од усклађиваја вриједности имовине ……….…..….……13.808 КМ 

Са становишта структуре прихода и расхода по основама остваривања у односу на 
претходни период у Друштву није било значајнијих промјена, што се може 
констатовати и за структуру појединих категроија прихода и расхода. Тако је и у току 
2016. године као и у току 2015. године у структури пословних прихода најзначајнија 
категорија прихода од премије осигурања, саосигурања и реосигурања неживотних 
осигурања, док је у структури пословних расхода то накнада штета и остале накнаде 
неживотних осигурања. Оваква структура одговара дјелатности којом се Друштво бави.  

Приходи и расходи по осталим основна не представљају значајније позиције у 
структури укупних прихода и расхода. 

10.2. Анализа односа трошкова спровођења осигурања и режијског додатка 

Трошкови спровођења осигурања ограничени су стопом режијског додатка. Остварени 
режијски додатак у текућем период износи 4.388.717 КМ, тако да трошкови 
спровођења осигурања, који износе 3.770.159 КМ учествују у истом са 85,91% (у 
претходном период 89,21%). Трошкови спровођења осигурања у односу на режијски 
додатак и фактурисању премију дати су у сљедећем прегледу:  

 

 

 



 
 
 

18 
 

Шифра 
врсте 
осиг. 

 
Врста осигурања 

Фактурисана 
премија 

Дозвољени 
режијски 
додатак 

Трошкови 
спровођења 
осигурања 

(ТСО) 

Удио ТСО 
у 

режијском 
додатку  

Удио ТСО у 
фактурисаној 

премији 

1 2. 3 4 5 6 7 

01 Осигурање незгоде 403.197 120.959 99.576 82,32 24,70 

02 Здравствено осигурање 91.138 22.784 22.508 98,79 24,70 

03 

Осигурање возила која се 
крећу на копну, осим 
шинских возила 

1.423.750 

355.937 351.618 98,79 24,70 

07 
Осигурање робу у 
транспорту 

1.388 
416 343 82,32 24,70 

08 
Осиг. имовине од пожара 
и пр. сила 

346.069 
34.607 85.467 246,97 24,70 

09 
Осиг.од осталих штета 
на имовини 

212.149 
21.215 52.394 246,97 24,70 

10 
Осиг.од одг. за моторна 
возила 

12.715.034 
3.814.510 3.140.186 82,32 24,70 

12 
Осиг.од опште одг. за 
бродове 

35 
9 9 105,00 26,25 

13 
Осиг. од опште 
грађанске одг. 

73.114 
18.279 18.057 98,79 24,70 

  Укупно 15.265.874 4.388.717 3.770.159 85,91 24,70 

 

10.3. Анализа одобрених бонуса и попуста  

У посматраном периоду Друштво није одобравало бонусе и попусте осим полиса 
аутоодговорности гдје су бонуси давани у складу са условима. 

11) Анализа финансијског положаја  

11.1. Анализа сталне имовине  

Актива и Пасива исказани на дан 31.12.2016. у Билансу стања износе 24.225.472 КМ (у 
претходном периоду 23.872.960 КМ) што је у односу на претходни период 1,48% више. 

11.1.1. Нематеријална улагања 

Нематеријална улагања класификована су у оквиру сталне имовине у укупном износу 
од 74.454 КМ, а кумулисана исправка вриједности у истом износу. Односе се на 
улагања у софтверски пакет. 

11.1.2. Некретнине, инвестиционе некретнине, постројења, опрема и остала 
основна средства 

Износи и структуре наведених средстава у текућем и претходном периоду дат је у 
наредној табели: 

Ред. 
број 

Опис 31.12.2016. % 31.12.2015. % 
Индекс 

2016/2015 

1. Земљиште 0 0,00 0 0  

2. 
Грађевински 
објекти 

406.466 8,09 402.413 8,03 
 

3. 
Постројења и 
опрема 

603.898 12,02 635.291 12,65 
 

4. 
Инвестиционе 
некретнине 

3.975.720 79,17 3.983.874 79,33 
 

  УКУПНО 4.986.084 100,00 5.021.578 100,00 0,96 
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На наведеним позицијама у току 2016. године није било значајнијих промјена. 
Промјена на  грађевинским објектима се односи на амортизацију у текућем периоду. 
Најзначајнија промјена на основним средстваима је набавка опреме, поред редовне 
амортизације периода. Инвестиционе некретнине су кориговане по процјени 
овлаштеног процјењивача. 

         11.1.3. Дугорочни финансијски пласмани   

Дугорочни финансијски пласмани исказани у вриједности од 3.211.840 KM (у 
претходном периоду 6.669.437 КМ) односе се на: 

 Финансијска средства која се држе до рока доспијећа…………..……2.776.641 КМ 
 Финансијска средства расположива за продају……………………..……….122.266 КМ 
 Остали дугорочни финансијски пласмани………………………………………312.933 КМ 

Финансијска средства која се држе до рока доспијећа исказана у износу од 2.776.641 
КM oбухватају обвезнице Старе девизне штедње и ратне штете које је емитовала Влада 
Републике Српске. Вредноване су по МРС 39 - Финансијски инструменти признавање и 
мјерење по амортизованој вриједности. Структура обвезница издатих у РС је сљедећа: 

Ред. 
број 

Назив емитента 

 

Ознака ХоВ 

 

Количина 

 

Набавна 

вриједност 

 

Вриједност 

на дан 

 

1 2 3 4 5 6 

  УКУПНО   2.903.396 2.945.904,50 2.290.221,60 

1 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-А 597.639 416.928,58 327.075,65 

2 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСДС-О-Д 15.008 13.421,12 2.907,00 

3 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-Б 262.545 185.619,78 147.824,57 

4 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСБД-О-Д 600 600.000,00 300.000,00 

5 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-Д 871.588 670.944,26 540.073,41 

6 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-Е 429.483 345.132,72 311.174,52 

7 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-Ф 618.899 439.823,35 426.257,59 

8 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСБД-О-И 200 204.060,00 162.741,00 

9 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-Ц 70.000 42.916,47 41.488,92 

10 РЕПУБЛИКА СРПСКА РСРС-О-Г 37.434 27.058,22 30.678,94 

 

Док су обвезнице из Федерације БиХ приказане у сљедећој табели:  

Ред. 
број 

Назив емитента 
Ознака 

ХоВ 
Количина 

Набавна 
вриједност 

Вриједност 
на дан 

1 2 3 4 5 6 

  УКУПНО   356.872 484.973,46 486.418,91 

1 ФЕДЕРАЦИЈА БИХ ФБИХКБ 253.230 283.780,91 284.614,04 

2 ФЕДЕРАЦИЈА БИХ ФБИХК1А 102.300 100.026,36 100.569,36 

3 ФЕДЕРАЦИЈА БИХ ФБИХК1Ц 1.242 1.166,19 1.178,19 

4 ФЕДЕРАЦИЈА БИХ ФБИХК21А 100 100.000,00 100.057,32 
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У току обрачунског периода извршена је амортизација дискотна у износу од            
110.660 КМ, поврат главнице од 474.118 КМ. 

Обвезнице се користе за покриће техничких резерви Друштва у складу са Правилником 
о висини и начину улагања средстава за покриће техничких резерви и минималног 
гарантног фонда друштава за осигурање. 

11.1.4. Финансијска средства рапосложива за продају 
 
Обухватају улагања у капитал других правних лица, а структура изгледа овако: 
 

Назив 
Ознака 

ХоВ/број 
01.01.16. 31.12.16. 

Инвест нова ад ИНВД-Р-
А/8 

8.000 8.000 

Нова банка ад НОВБ-Р-
Е/20.406 

11.236 13.927 

ЗИФ Унионинвест 
фонд 

УНИП-Р-
А/250000 

97.500 100.000 

Фратело траде ад ФРТЛ-Р-
Д/356 

338 338 

Бобар Банка ад ББРБ-
ПА2/30 

135.000 0 

 
 
 
 

11.1.5. Остали дугорочни финансијски пласмани 
 
У осталим дугорочним пласманима су средства гарантног фонда која су уложена у Биро 
зелене карте у износу од 312.933 КМ. 

 

11.2. Анализа текуће имовине 

11.2.1. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина 

Краткорочна потраживања, пласмани и готовина су у Билансу стања исказана у бруто 
износу од 16.015.299 КМ, исправка вриједности 1.307.844 КМ и нето 14.707.455 КМ чије 
структура изгледа: 

 Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штета 
  и остали купци………………………………………………………………….…….717.122  КМ 

 Потраживања из специфичних послова………………………..……………...20.690 КМ 
 Друга потраживања……………………………………………………..…….……1.126.454 КМ 
 Краткорочни финансијски пласмани……………………….….…..……..11.471.453 КМ 
 Готовиски еквиваленти и готовина……………………..………….…..…..2.448.763 КМ 

 

Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штета и остали купци односи се на 
потраживања по основу премије неживотних осигурања. 

Структура потраживања по врсти осигурања:  
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Врста 2016. 2015. 

Потраживања по основу АО и АН  98.679 62.813 

Потраживања по основи ОАНП 63 97 

Потраживања по основи ГО 4.423 7.348 

Потраживања од купаца у земљи 14.229 14.229 

Потраживање по основу АК 393.931 761.256 

Потраживање по основу ОЛН 56.624 86.977 

Потраживање по основу ПЗО 5.813 10.439 

Потраживања за осигурање имовине 454.416 509.831 

Исправка потраживања -327.280 -620.264 

Укупно: 1.028.180 831.374 

 

11.2.2.Остала потраживања, Потраживања из специфичних послова 

Потраживања у износу од 16.221 обухватају сљедеће: 
 

Врста 2016. 2015. 

Потраживања од купаца 151.282 125.732 

Потраживања за зелене картоне 3.388 7.490 

Исправка вриједности -138.449 -125.906 

Укупно:  16.221 7.317 

 

Потраживања из специфичних послова обухватају потраживања по основу регресних 
захтјева упућених нашим осигураницима и откупе штета, а обухватају: 
 
Потраживања из специфичних послова обухватају потраживања по основу регресних 
захтјева упућених нашим осигураницима и откупе штета, а обухватају: 
 

Врста регресног потраживање 2016. 2015. 

Из основа обавезних осигурања 376.997 376.491 

Из основа осталих имовинских 
осигурања и незгоде 

44.905 86.646 

Исправка вриједности -401.212 -408.145 

Укупно 20.690 54.992 

 
Потраживања по основу регреса и откупа штета су процјењивана по Правилнику о 
процјењивању биланснихи ванбилансих позиција, али су вршена и директа 
искњижавања због немогућности наплате истих.  
 
Друга потраживања у износу од 1.126.454 КМ потраживања од купаца за камате у 
износу од 252.742 КМ и потраживања за рефундацију боловања и приправника 6.376 
КМ, као и остала потраживања од 1.307.239 КМ за позајмице Брчко гас доо и физичким 
лицима. Потраживања су коригована за 439.903 КМ.  

Краткорочни финансијски пласмани представљају пласирана слободна средства. У 
овим пласманима се налазе пласмани код повезаног правног лица у износу од 20.000 
КМ, као и орочени депозите код комерцијалних банка у укупном износу  од 10.452.453 
КМ, те пласман код Нешковић доо у износу од 1.000.000 КМ. 
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Структура орочених депозита по банкама изгледа овако: 

 

УКУПНО 
   

8.962.328,13 

УНИКРЕДИТ АД 03.11.2016 04.12.2017 69/16 400.000,00 

НЛБ РАЗВОЈНА АД 01.09.2016 01.10.2017 16402486 499.998,16 

НОВА БАНКА АД 14.03.2016 14.04.2017 1001203238 100.000,00 

НОВА БАНКА АД 25.07.2016 25.08.2017 1001352209 300.000,00 

УНИКРЕДИТ АД 12.01.2016 13.02.2017 2/16  100.000,00 

ЗИРААТ БАНК АД 17.04.2016 17.05.2017 1862815570003966 200.000,00 

СБЕРБАНКА АД 12.09.2016 12.10.2017 5671515570221125 500.000,00 

СПАРКАССЕ АД 15.01.2016 15.02.2017 30245 400.000,00 

НЛБ ТУЗЛАНСКА БАНКА 10.03.2016 10.04.2017 105872747/16 500.000,00 

НЛБ ТУЗЛАНСКА БАНКА 19.08.2016 19.09.2017 106042586 500.000,00 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 29.06.2016 29.01.2017 ДП2016/44 500.000,00 

ЗИРРАТ БАНКА АД 22.12.2016 22.01.2017 1862815570059450 500.000,00 

УНИКРЕДИТ АД-дио 24.02.2016 24.03.2017 25/16 379.389,94 

СБЕРБАНКА АД 18.10.2016 18.11.2017 5671515570223744 400.000,00 

ЗИРРАТ БАНКА АД 25.04.2016 25.05.2017 1862815570045676 700.000,00 

СПАРКАССЕ АД 17.6.2016. 17.06.2017 31711 872.061,50 

РАИФФЕСЕН ДД 27.09.2016 27.10.2017 370002162-3 700.000,00 

РАИФФЕСЕН ДД 27.09.2016 27.10.2017 370002159-9 300.000,00 

НОВА БАНКА АД  28.04.2016 28.05.2017 1000995629-1 615.692,19 

НЛБ ТУЗЛАНСКА БАНКА 12.02.2016 12.03.2017 105846126/16 200.000,00 

ХИПО АЛПЕ БАНКА  19.02.2016. 19.03.2017. 16584363. 500.001.00 

СБЕРБАНКА АД 29.09.2016 29.10.2017 1400925570086570 600.000,00 

 
 
Наведени депозити који су орочени у пословним банкама и служе за покриће 
техничких резерви и минималног гарантног фонда Друштва, а у складу са Правилником 
који регулише наведену област. 
 
За наведене депозите, а према времену кориштења и каматној стопи књижени су 
приходи од камата на орочене депозите у износу од 143.989 КМ. 
 

Готовински еквиваленти и готовина обухватају средства на рачунима пословних 
банака, готовину у благајни, средства на девизном рачуну која су прерачуната по 
средњем курсу у КМ, а структура је сљедећа: 

Пословни рачун у домаћој валути...................................................1.900.032 КМ 

Благајна..........................................................................................40.484,55 КМ 

Девизни рачун..................................................................................8.208,27 КМ 

Активна временска разграничена се односе на резервисане штете на терет 
реосигурања у износу од 10.000 КМ, преносну премија реосигурања од  84.246 КМ и 
остала разграничења од 136.567 КМ. 
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11.3. Структура и обрачун адекватности капитала, висина маргине солвентности 

У складу са одредбама Правилника о начину обрачуна капитала и адекватности 
капитала друштава за осигурање (у даљем тексту ове тачке: Правилник), расположиви 
капитал Друштва обрачунава се као збир базичног и додатног капитала, умањен за 
одбитне ставке.  

 

 

 

Из наведеног обрасца се види да Друштво располаже адекватним капиталом на дан 
31.12.2016. године. 

 

ОПИС Износ у КМ

БАЗИЧНИ КАПИТАЛ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8) 6.313.796,56

Уплаћени акционарски капитал, осим по основу кумулативних повлашћених акција 5.700.000,00

Резерве капитала повезане са уплаћеним акцијама, осим са кумулативним 

повлашћеним акцијама

Статутарне резерве

Законске резерве 570.000,00

Пренесена нето добит из ранијих  година након одбитка дивиденде 43.796,56

Откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција

Нематеријална улагања 0,00

Пренесени губитак из ранијих и текуће године

ДОДАТНИ КАПИТАЛ (9)+(10)+(11)-(12) 0,00

Уплаћени акционарски капитал по основу кумулативних повлашћених акција

Резерве капитала повезане са кумулативним повлашћеним акцијама

Подређени дужнички инструменти

Подређени дужнички инструменти са роком доспијећа

Подређени дужнички инструменти без рока доспијећа

Откупљене властите кумулативне повлашћене акције

ОДБИТНЕ СТАВКЕ (13)+(14)+(15) 320.932,80

Квалификовани удио у другим финансијским институцијама 0,00

Подређени дужнички инструменти и друга улагања у друге финансијске 

институције

0,00

Неликвидна средства 320.932,80

РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ  ( I)+(II)-(III) 5.992.863,76

Маргина солвентности 2.771.586,69

Гарантни фонд према маргини солвентности/ 1/3 од (16) 923.862,23

Гарантни фонд према члану 53. став 1. Закона 5.000.000,00

ГАРАНТНИ ФОНД/(17) или (18), у зависности шта је веће/ 5.000.000,00

ВИШЕ ИЛИ МАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ КАПИТАЛА                                                   

/износ под IV се пореди са (16) или (18), у зависности шта је веће/

992.863,76

ВИШЕ / МАЊЕ БАЗИЧНОГ КАПИТАЛА                                                                 

/износ под I се пореди са (19)/

1.313.796,56

ДОДАТНИ КАПИТАЛ ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ (у %)                             

/рацио (II) / (I)/

0,00%

ПОДРЕЂЕНИ ДУЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ПРЕМА 

БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ МИНИМАЛНОМ ГАРАНТНОМ ФОНДУ  (у %)  

рацио (11.1) / (I) или (18), у зависности шта је мање/

0,00%

ЗАХТЈЕВИ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА
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Начин обрачуна маргине солвентности Друштва уређује се Правилником о елементима 
и контроли маргине солвентности друштава за осигурање („Службени гласник 
Републике Српске“ број 103/12). 
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11.4. Преглед кредитних задужења друштва за осигурање по рочности 

У извјештајном периоду Друштво нема кредитних задужења, али последује издате 
гаранције по тендерима. Преглед је дат у следећој табели: 

Банка 
издавалац 

Корисник 
Датум 

издавања 
Датум истека 

Вриједност 
гаранције 

Павловић 
банка 

Грас Сарајево 11/09/2015 10/09/2018 5.620,39 

Павловић 
банка 

Грас Сарајево 11/09/2015 10/09/2018 2.839,50 

Павловић 
банка 

Грас Сарајево 11/09/2015 10/09/2018 1.607,63 

Павловић 
банка 

Град Бијељина 22/07/2016 22/08/2017 2.181,48 

 

12) Показатељи ликвидности, рацио трошкова, рацио штета и комбиновани 
рацио, те остали показатељи ефикасности пословања друштва за осигурање 

12.1. Показатељи ликвидности 

Врста 
показетеља 

Елементи Претходна година Текућа година 

Коефицијент 
тренутне 
ликвидности 

Новац / 
краткорочне 
обавезе 

3.607.510/13.009.425 = 
0,277 

2.448.763/13.019.878 = 
0,188 

Коефицијент 
текуће 
ликвидности 

Текућа 
имовина  / 
краткорочне 
обавезе 

12.165.189/13.009.425= 
0,9351 

16.015.299/13.019.878 = 
1,2300 

Коефицијент 
убрзане 
ликвидности 

Текућа 
имовина - 
залихе / 
краткорочне 
обавезе  

12.165.189/12.057.351= 
0,9642 

16.015.299/13.019.878= 
0,1230 

 

12.2. Рацио трошкова, рацио штета и комбиновани рацио  

Назив показатеља Начин утврђивања Резултат 

Рацио трошкова 
ТСО/ мјеродавна бруто 
премија 

3.770.158/15.154.137 = 0,24 

Рацио штета 
Мјеродавне штете/ 
мјеродавна бруто премија 

 

5.594.443/15.154.137 = 0,36 
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Комбиновани  рацио 
Рацио штета + рацио 
трошкова 

0,24+0,36 = 0,60 

 

12.3.  Остали показатељи ефикасности пословања Друштва 

12.3.1. Показатељи финансијске стабилности 

Назив показатеља Начин утврђивања Резултат 

Коефицијент финансијске 
стабилности Капитал/Стална имовина 

10.707.087/8.197.924= 

1,30 

Учешће сталне имовине у 
укупним средствима 

Стална имовина/ Укупна 
средства 

8.197.924/24.225.472= 

0,33 

Учешће текуће имовине у 
укупним средствима 

Текућа имовина/ Укупна 
средства 

16.015.299 / 24.225.472 = 
0,66 

                  

12.3.2. Показатељи пословне успјешности 

Назив показатеља Начин утврђивања Резултат 

Добит након пореза 
према пословним 

средствима 
Добит/Пословна средства 

4.503.523 / 24.225.472 =  

0,18 

Добит након пореза 
према капиталу 

Добит/Капитал 
4.503.523 / 10.707.087 = 
0,42 

 

12.3.3. Остали показатељи пословања 

Назив 
 показатеља 

Начин  
утврђивања 

Резултат 

Економичност 
пословања 

Укупни приходи/ 
Укупни расходи 

16.572.445 / 11.518.978 = 
1,43  

Рентабилност  
пословања 

Нето добитак/ 
Укупан приход 

4.503.523/16.572.445= 
0,27 

Нето принос на сопствени 
капитал (РОЕ) 

Нето добит/ 
Сопствени капитал 

4.503.523 / 10.707.087 = 
0,42 

Посљедња цијена  
дионица 

Цијена  
на берзи  

- 
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Нето добитак по дионици Нето добитак/ 
Број дионица 

4.503.523/ 5700 = 790,09 

 
13) Подаци о техничким резервама осигурања на крају обрачунског периода  

13.1. Структура техничких резерви осигурања  

Бруто техничке резерве Друштва на дан 31.12.2016. године износе 12.355.844 КМ.  

У табелама које слиједе су приказани подаци о бруто и нето износу техничких резерви, 

као и подаци о износу техничких резерви по врстама осигурања. 

 

  Бруто и нето техничке резерве 

 Бруто техничке 

резерве 

Учешће 

реосигуравача 

Нето техничке 

резерве 

Преносна премија 7.872.816 0.00 7.872.816 

Резервисане 

штете 
4.594.806  4.594.806 

УКУПНО 12.739.182  12.739.182 

 

Преглед техничких резерви по врсти осигурања 

 

Шифра 
врсте 

Врста осигурања 
Бруто 

преносна 
премија 

Бруто резерве за штете 
Укупно 

31.12.2016 
(2+3) 

Укупно 
(4+5) 

Пријављене 
а 

неријешене 

Настале а 
непријављене 

0 1 2 3 4 5 6 

01 Осигурање незгоде 
       
206.115  268.039 60.613 207.427 474.154 

02 Здравствено осигурање 
         
19.580  2.965 2.965 0 22.544 

03 

Осиг. возила која се крећу 
на копну, осим шинских 
возила 

       
782.212  451.215 415.780 35.435 1.233.427 

07 
Осигурање робу у 
транспорту 

                
31  0 0 0 31 

08 
Осиг.имовине од пожара и 
пр. сила 

       
158.923  12.831 12.831 0 171.754 

09 
Осиг. од осталих штета 
на имовини 

       
176.129  100.990 35.554 65.436 277.119 

10 
Осиг.од одг.за моторна 
возила 

    
6.488.006  4.187.815 1.886.650 2.301.165 10.675.820 

12 
Осиг.од опште одг. за 
бродове 

                
19  0 0 0 19 

13 
Осиг.од опште 
грађ.одговорности 

         
41.802  27.989 27.989 0 69.791 

  Укупно 
    
7.872.816  5.051.844 2.442.381 2.609.463 12.924.660 
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13.2. Улагање и депоновање средстава за покриће техничких резерви осигурања, са 
информација о инвестиционој политици и циљевима, 

Друшто је према обрасцу УС1 на дан 31.12.2016. године показало покриће утврђених 
техничких резерви неживотних осигурања на следећи начин: 
 

Р.б.
р Облик улагања Укупно 

0 1 2 % 

1. 

 

2.290.221,60 

  

Хартије од вриједности чији је емитент 
БиХ,Република Српска, ФБиХ, дистрикт Брчко, 
Централна Банка БиХ и фондови из члана 8. Закона 
о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске  17,72 

2. 
Хартије од вријдности чији је емитент или гарант 
ФбиХ  

486.418,91 
3,76 

3. 

Акције којима се тргује на службеном берзанском 
тржишту у РС, односно БиХ-до 30%, а по једном до 
10%     

   14.265,96  0,11 

4. 

Зајмови осигурани заложним правом на 
некретнинама  мак. 

1.000.000,00 

  

до 20(по једном кориснику 10%) 7,74 

5. 

Некретнине и друга права на некретнинама  до 30% 
али у једну 

1.278.957,52 

  

некретнину  или више које су повезане и чине 1 
цјелину до 15% 9,90 

6. 

Орочени депозити код банака у 
РС,односноБиХ,макс.50%  а у  

6.462.329,97 

  

једну банку до 20% 50,00 

7. 

Удјеле и акције инвестиционих фондова са јавном 
понудом ,који 

100.000,00 

  

имају сједиште у РС,односно БиХ ,маx.30%(у 
један.ин.фонд до 5%)  0,77 

8. 
            

Средства на рачунима друштва за осигурање до 
10% 1.292.465,99 10,00 

 
Укупно: 12.924.659,95  100,00 

 Техничке резерве друштва на дан 31.12.2016 .године 12.924.659,95  100,00 

 

Инвестициона политика улагања средстава техничких резерви посматра се као скуп 
економских, инвестиционих и административних одлука и мјера, а које се  
континуирано предузимају са циљем да се обезбједи адекватност улагања у смислу 
Правилника. 
 
Циљ адекватности улагања средстава техничких резерви неспорно је основни циљ 
инвестиционе политике Друштва и усмјерен је ка томе да се удовољи предвиђеним 
квалитативним и квантитативним ограничењима из Правилника, уз очување сигурности 
пласмана и ликвидности, те остваривање одговарајућег приноса на улагања. 
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Друштво је улагања средства за покриће техничких резерви на дан 31.12.2016. године 
исказало у највећем проценту у депозитима код банака у Републици Српској, односно 
БиХ, затиму у хартијама од вриједности чији је емитент или гарант БиХ, Република 
Српска, Централна банка БиХ и фондови из члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној 
банци Републике Српске. Оваквим видом улагања Друштво је на квалитетан начин 
сачувало уложена средства и остварило одређени принос.  
 
Друштво ће врло пажљиво приступати свакој новој одлуци везаној за улагање са 
циљем да се ризик улагања сведе на разумну мјеру и одабрати алтернативу која нуди 
задовољавајући принос за прихватљив ниво ризика. 
 
Друштво је донијело Годишњи план инвестиционе политике за 2016. годину у складу са 
чланом 4. став 3. Правилника о висини и начину улагања средстава за покриће 
техничких резерви и минималног гарантног фонда друштва за осигурање-пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“ број 35/14) 
 
 

13.3. Подаци о оствареном приносу на улагања и депоновања из подтачке 2. ове 
тачке  
 

Приликом улагања средстава за покриће техничких резерви Друштво поступа у складу 
са Правилником о улагању средстава друштва за осигурање („Службени гласник 
Републике Српске“ број 61/15), водећи рачуна о основним принципима улагања као 
што су: усклађеност са врстом послова осигурања, рочна усклађеност уложених 
средстава и обавеза, разноврсност улагања и њихова дисперзија, валутна усклађеност 
улагања и обавеза и преузети друге мјере да би се остварила сигурност улагања у 
складу са правилима контроле и управљања ризицима. 
 
Улагањем у хартије од вриједности којима Друштво располаже, са 31.12.2016. године, 
остварен је приход у износу од 77.545,95 КМ, али је од амортизације дисконта 
остварило приход од 110.660 КМ. 
 
Акције емитената којима Друштво располаже, са 31.12.2016. године свођењем њихове 
вриједности на берзанску, остварен је нереализовани добитак у износу од  5.191 КМ или 
4,24% у односу на њихову вриједност.  
 
Краткорочни финансијски пласмани одобрени у складу са процедуром за одобравање 
зајмова и који су активни са 31.12.2016. године и тиме служе за покриће техничких 
резерви, биљеже остварен приход од камата у износу 62.720,99 КМ. 
 
По основу инвестиционих некретнина које Друштво издаје у закуп остварен је приход по 
основу истих у износу од 5.400 КМ. 
 
Орочени депозити у пословним банкама као вид улагања средстава за покриће техничких 
резерви имају остварење по основу камата у износу од 143.989 КМ, односно имају распон 
камата од 0.5-4,8%. 
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14) Извјештај о односима са повезаним привредним друштвима, односно 
матичним друштвом или зависним друштвима, укључујући преглед правних 
послова и финансијских трансакција 

14.1. Преглед финансијских трансакција са повезаним правним лицима  

а) као добављач, и као купац 

 

 

 

14.2. Преглед правних трансакција 
 
Од правних трансакција са повезаним лицима присутни су уговор о краткорочном 
кредиту са Трансјуг-л доо у вриједности од 490.000 КМ, и уговори о закупу са Брчко-
гасом доо као закупопримцем (у вриједности од 450 КМ мјесечно) и закуподавцем (у 
вриједности од 17.129,90 КМ мјесечно) и по уговору о зајму 1.100.000,00 КМ. 
  

15) Извјештај о финансијским односима и трансакцијама између друштва за 
осигурање и лица које посједују квалификовани удио у друштву за 
осигурање, директора, чланова управног одбора, одбора за ревизију и 
интерног ревизора у друштву за осигурање,  

С обзиром да је Друштво у власништву Брчко гас доо са 99,8947 % учешћа у 
дионицама и исто толико учешћа дионица са правом гласа, не постоји лице које 
посједује квалификовани удио (10% и више капитала или гласачких права). 

Преглед трансакција са осталим лицима на значајним позицијма дат је у наредној 
табели: 

Функција лица Име и презиме Износ накнаде/плата 2016 

Директор Цвијетин Софић 15.600 КМ 

Члан Управног одбора Цвијетин Софић - 

Члан Управног одбора Зоран Скопљак - 

Члан Управног одбора Иван Лаловић - 

Надзорни одбор Горан Остојић - 

Надзорни одбор Славко Савић - 

Надзорни одбор Горан Дракулић - 

Интерни ревизор Дражен Стевановић 12.000 КМ 

 

 

Почетно стање Промет дугује Промет потражује Салдо Укупни приходи Укупни расходи

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9

УКУПНО 534904,20 8828706,71 8236378,15 1127232,76 76590,37 508727,82

1 БРЧКО-ГАС ДОО ОСНИВАЧ 3.717,19 3.143.336,80 2.047.053,98 1.100.000,01 66.913,94

2 ТРАНСЈУГ Л  ДОО ПРЕКО ОСНИВАЧА 534.293,70 499.313,43 990.000,00 43.607,13 9.313,43

3 КОЈИЋ ЂОРЂА ОСНИВАЧ 0,00 363,00 363,00 0,00 363,00

0,00

4 БРЧКО-ГАС ДОО ОСНУИВАЧ -3.106,69 5.157.233,45 5.170.501,14 -16.374,38 508.727,82

5 ТРАНСЈУГ-Л ДОО ПРЕКО ОСНИВАЧА 0,00

6 КОЈИЋ ЂОРЂА ОСНИВАЧ 0,00 28.460,03 28.460,03 0,00

Повезано лице (назив/име) Основ повезаности
Трансакције кроз биланс стања Трансакције кроз биланс успјеха 

Р.бр.
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16) Подаци о структури и износу датих донација 

Брчко-гас осигурање посебну пажњу посвећује програму спонзорства  и донација. На 
основу Правилника о условима и начину додјеле помоћи, донација, позајмица и других 
давања физичким и правним лицима, Управни одбор Друштва донио је Годишњи план 
додјеле помоћи, донација, позајмица и других давања физичким и правним лицима за 
пословну 2016. годину. Помоћи, спонзорства, донације и друга неповратна давања 
додјељују се правним и физичким лицима из режијског додатка за 2016. годину. 
Максималан износ средстава, која се могу додијелити, ограничава се на 3,70% укупне 
премије осигурања која је остварена у претходној тј. 2015. пословној години што 
износи 299.624,58 КМ.  

У току 2016. исплаћено је 80.757,79 КМ на име донација, помоћи, спонзорства 
стипендија и других неповратних давања.  

У структури  издвојених средстава треба издвојити спонзорства спортистима који су 
остварили значајне резултате Спортски клуб Рандони Источно Сарајево, БСК 
Бициклистички клуб Бања Лука, тениски клуб Прохема Брчко, затим донације 
хуманитарним и вјерским организацијама  те стипендије ученицима за редовно 
школовање. 

 

17) Значајни пословни догађаји од завршетка пословне године до датума 
предаје финансијских извјештаја  

Од завршетка пословне године да предаје финансијских извјештаја није било 
значајнијих догађаја који би утицали на пословање друштва за осигурање. 

 

18) Процјена очекиваног будућег развоја Друштва 

Као и до сада Друштво се у свом пословању води дугорочним циљевима као 
примарним смјерницама пословне политике, као и визије и мисије Друштва, гдје 
настојимо постати тржишни лидер у пружању услуга неживотних осигурања, 
континуирано водећи рачуна о подизању нивоа квалитета истих.  

С тим у вези Друштво своје активности усмјерава ка диверзификацији структуре 
протфеља осигурања, гдје су најважније активности усмјерене на повећање удјела 
имовинских осигурања, осигурања од одговорности и осигурања лица у односу на 
осигурање од аутомобилске одговорности.  

У наредном периоду највећи акценат ће бити стављен на промовисању постојећих и 
увођење нових врста имовинских осигурања, као би се постигао оптималан однос 
структуре портфеља Друштва и на тај начин обезбједила дугорочна стабилност. 

С тим у вези врло битна је улога маркетинга, с обзиром на неразвијеност тржишта 
осигурања у БиХ гдје највећи проценат у стуктури портфеља осигуравајућих Друштава 
заузима премија од ауто-одговорности, веома је важно приближити друге врсте 
осигурања тржишту а ту се прије свега мисли на добровољна осигурања. Друштво ће у 
наредном периоду спроводити активности ка што већем приближавању и упознавању 
потенцијалних клијената са добровољним врстама осигурања.     
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19) Најважније активноси у вези са истраживањем и развојем 

Друштво ће у наредном периоду, водећи се дугорочним циљевима пословне политике, 
спровести низ активности на истраживању тржишта. Истраживање и развој је један од 
основних активности друштава која су усмјерена дугорочним циљевима. Кроз 
активности истраживања и развоја Друштво лакше долази до нових спознаја о 
потребама клијената и на тај начин лакше задовољава њихове потребе.  

Спровођење истраживања и развоја се спроводи кроз све сегменте пословања 
Друштва, а посебан акценат се ставља на сегмент пословања који се налази у 
директној интеракцији са крајњим купцима. 

У 2016. години једно од истраживања тржишта које смо спровели је истраживање 
тржишта са аспекта довољне информисаности тржишта о добровољним врстама 
осигурања (ту се прије свега мисли на осигурање имовине од пожара и осталих 
основних ризика, као и одређених допунских ризика као што је осигурање од поплаве, 
земјлотреса и сл.) и њиховој заинтересованости за закључење наведених врста 
осигурања. Наведено истраживање је дало сљедеће резултате: 

1. када је у питању информисаност с о добровољним врстама осигурања, 60% 
испитаника одговорило је да је упознато са добровљним врстама осигурања, 
32% да је дјелимично упознато са добровољним врстама осигурања, а 8% 
испитаних је одговорило да није упознато са добровољним врстама осигурања; 

2. када је у питању спремност испитаника за закључење добровољних врста 
осигурања, 5% испитаних је одговорило да има закључено неко од 
добровољних врста осигурања; 47% испитаних је одговорило да је спремно 
закључити једно од добровољних врста осигурања али да нису у могућности; и 
остатак испитаних од 48% је одговорило да нема повјерења у осигуравајућа 
друштва те с сходно томе нису спремни нити закључити такве врсте осигурања; 

3. наведени резултати упућују на оптимизам али и указују на већу потребу 
консолидације осигуравајућих друштава ка спровођењу акција на бољој 
информисаности тржишта о условима и начинима закључења добровољних 
врста осигурања; 

4. исто тако резултати упућују и на то да је наше тржиште јако сиромашно и да је 
економски амбијент у коме осигуравајућа друштва нуде своје услуге јако 
неразвијен, што се види из тога да већина субјеката настоји уштедити на тај 
начин што ће трошкове осигурања свести на минимум или ће у току пословне 
године издвојити само средства за обавезно осигурање.     

 

Неразвијеност тржишта осигурања у БиХ и цјелокупан економски амбијент (неликвидни 
привредни субјекти и осиромашено становништво и сл.) довеле су до тога да многа 
друштва имају неповољну структуру портфеља осигурања. С тим у вези већина 
активности истраживања и развоја нашег Друштва биће пројектована тако да 
допринесу стварању оптималније структуре портфеља осигурања, и то прије свега кроз 
активности упознавања тржишта са оним врстама осигурања које су мање заступљене 
у структури портфеља а заслужују већу пажњу и кроз активности успостављања већег 
повјерења тржишних субјеката према осигуравајућим Друштвима. 

 

 20) Информације у вези откупа властитих акција 

Друштво није вршило откуп сопствених акција. 
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21) Информације о пословним сегментима друштва за осигурање 

21.1. Опште информације 

Објављивање извјештаја се врши за два пословна сегмента, Републику Српску и 
Федерацију БиХ. Пословни сегменти су одређени на основу географског критеријума. 
Оба пословна сегмента у својој дјелатности имају исте производе/услуге (неживотно 
осигурање). Пословни сегменти остварују више од 10% од укупних прихода свих 
пословних сегмената.  

21.2. Информације о приходу, расходу, добити и имовини 

Опис Република Српска Федерација БиХ Брчко 

Приходи 8.678.365 4.940.260  

Расходи 4.903.304 4.315.015  

Добит 4.050.473 745.335  

Имовина 4.271.693 0 714.391 

  

21.3. Информације о производима и услугама 

Оба пословна сегмента у својој дјелатности имају производе/услуге из области 
неживотног осигурања. Најзначајнији производи/услуге су: осигурање ауто-
одговорности, ауто каско осигурање, осигурање имовине, осигурање објеката у 
изградњи и монтажи, осигурање усјева и плодова, осигурање животиња, путно 
здравствено осигурање, осигурање од незгоде, осигурање од одговрности, итд.  

21.4. Информације о територијалним подручјима 

Пословни сегменти остварују своју дјелатност у оквиру БиХ. Сви приходи од продаје 
прозвода/услуга потичу из државе у којој је сједиште сегмената.  

21.5. Информације о значајним купцима 

Пословање оба сегмента није везано за одређеног купца производа/услуга. Не постоји 
купац који учествује са више од 10% укупног прихода пословних сегмената.  

 

22) Коришћење финансијских инструмената, ако је значајно за процјену 
финансијског положаја и успјешности пословања друшва за осигурање 

Од финансијских инструмената коришћени су сљедећи:  

1. ХоВ чији је емитент или гарант РС, БиХ, ЦББХ или фондови из члана 8. 
Закона о ИРБ РС 

2. Акције којима се тргује на службеном берзанском тржишту РС/БиХ 

3. Зајмови осигурани заложним правом на некретнину (хипотека) 

4. Орочени депозити код банака у РС/БиХ 
5. Удјели и акције инвестиционих фондова са јавном понудом, са сједиштем у 

РС/БиХ 
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23) Циљеви и политике Друштва у вези са управљањем ризицима 

Циљеви и политике за осигурање у вези са управљањем ризицима којима је изложено 
пословање друштва је дефинисано путем више докумената који се односе на различите 
ризике. Тржишни, кредитни, ризик ликвидности, ризик портфеља, валутни ризик и сл. 
су дефинисани Годишњим планом инвестиционе политике за 2015. годину, Политиком 
о улагању средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда, 
Правилником о условима и начину реосигурања и саосигурања, као и Програмом за 
управљањем капиталом са политикама везаним за квалитет и квантитет капитала. 
  
Стратешки циљеви управљања капиталом Друштва су:  
1) обезбјеђење довољног нивоа капитала за усклађеност са минималним регулаторним 
захтјевима за висином, структуром и изворима капитала у складу са прописима 
Агенције за осигурање Републике Српске;  
2) обезбјеђење довољног нивоа капитала за подршку склоности Друштва за 
преузимање ризика у пословима осигурања;  
3) обезбјеђење могућности наставка континуираног пословања, уз обезбјеђење 
приноса дионичарима и другим заинтересованим странама;  
4) обезбјеђење јаке капиталне основе у сврху подршке дугорочно одрживом развоју и 
испуњавању стратешких циљева Друштва;  
5) алокација капитала у складу са стратешким циљевима Друштва, уз минимизирање 
трошкова капитала, те уважавање оптимизације приноса и ризика.  
 
Стратегија управљања капиталом дефинише да Друштво треба управљати капиталом 
на континуираној и дугорочној основи узимајући у обзир регулаторне захтјеве, 
стратешке пословне циљеве Друштва, кретање на тржишту осигурања и 
макроекономско окружење. Однос између капитала Друштва и износа ризика који 
Друштво преузима у пословима осигурања, поред тога што је дефинисано законском 
регулативом, треба бити у главном фокусу менаџмента Друштва. Управљање 
квалитетом и квантитетом капитала односи се на дефинисање и успостављање 
оптималног нивоа капитала који Друштво мора посједовати с обзиром на регулаторне 
захтјеве, преузете ризике у пословима осигурања, квалитет постојеће активе Друштва, 
стање и очекиване трендове кретања на тржишту осигурања, макроекономско 
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окружење и стратешке пословне циљеве Друштва. Уважавајући наведено, Друштво ће 
континуирано одржавати и контролисати своју адекватност капитала, у квалитативном 
и квантитативном смислу. 
 
Улагање средстава се врши у складу са сљедећим начелима:  
а) начело сигурности – у структури портфолија налази се имовина са високим степеном 
сигурности, било да се ради о хартијама од вриједности и обвезницама са високим 
кредитним рејтингом издаваоца, депозитима код банака које имају сертификат о 
чланству у програму осигурања депозита, зајмовима и некретнинама који имају 
одговарајуће осигурање и слично. Имајући у виду начело сигурности као примарно 
начело код улагања средстава, приоритет Друштва ће бити да се обезбиједи ово 
начело уз уважавање свих осталих начела улагања;  
б) начело диверсификације – у структури портфолија се налазе различити облици 
имовине. У оквиру различитих облика улагања, врши се диверзификација по 
различитим обиљежјима, док се код истих облика имовине врши улагање код 
различитих лица (дисперзија ризика) и  
ц) начело ликвидности – у структури портфолија у значајној мјери се налази имовина 
коју је лако могуће претворити у новац, односно брзо и ефикасно купити и продати по 
релативно уједначеној и стабилној цијени. Одржавање одговарајуће ликвидности 
подразумијева усклађивање имовине и обавеза, односно идентификовање и праћење 
прилива и одлива средстава у циљу благовременог измирења допсјелих обавеза и  
д) начело профитабилности – у структури портфолија налази се имовина која уз 
уважавање претходних начела доноси највећи принос.  
 
Управљање ризиком осигурања је дефинисано Правилником о условима и начину 
реосигурања и саосигурања.  
 
Спречавање непредвиђених околности у погледу дешавања осигураних случајева које 
могу довести до угрожавања капитала потребно је извршити кроз програм 
реосигурања или саосигурања. У смислу наведеног, Друштво ће на годишњој основи 
утврђивати износе самопридржаја (сопствено максимално покриће) за послове 
осигурања којима се бави. На основу одлуке о укупном износу самопридржаја, Друштво 
ће преузимати ризике у осигурање до висине својих укупних капацитета ношења 
ризика (плус евентуално саосигурање) и водиће политику расподјеле ризика како би 
могло трајно извршавати обавезе. Приликом прихвата ризика у осигурање Друштво ће 
вршити пласман ризика у саосигурање и реосигурање у потребном износу ради 
очувања стабилности портфолија, одржавања ликвидности и солвентности, те очувања 
и заштите капитала. У саосигурање и реосигурање ће се предавати сви ризици који 
прелази самопридржај. Пласман вишкова ризика ће се вршити путем облигаторских 
уговора о саосигурању и реосигурању, а уколико то није могуће у датом тренутку, 
путем факултативних уговора о реосигурању. Друштво дугорочно настоји обезбиједити 
да захтјеви за адекватношћу капитала буду задовољени и да буду у складу са 
захтјевима регулативе. 
 

24) Изложеност друштва за осигурање цјеновном, кредитном, тржишном, 
валутном ризику, ризику ликвидности и другим ризицима пристуним у 
пословању друштва за осигурање 

Слиједе ризици који су највиши и најобимнији у Друштву, и за које је могуће да са 
предузетим предложеним мјерама буду значајно смањени. 
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Ризик осигурања 
 
Требало би побољшати контролу преузимања ризика од стране заступника, а што је 
нарочито ризично за каско осигурање и мања имовинска осигурања, као што су 
осигурање малих предузећа.  
 
С обзиром да највећи дио премије представља премија аутоодговорности, потребно је 
усмјерити политику са аспекта дисперзије ризика који се преузимају у осигурање (у 
времену и простору), тј.  у правцу промјене неадекватно одређене структуре премије. 
Потребно је извршити дисперзију како географску, тако и по врстама осигурања, ради 
мање зависности од АО осигурања, а потенцирати друга неживотна осигурања. 
 
Већи ризик у овом смислу представља и чињеница да је доминантан проценат од 
укупне премије, премија од аутоодговорности и каско осигурања, што говори о великој 
зависности од једног производа и једног вида канала продаје. Смањење овог ризика се 
врши повећавањем продаје других врста осигурања, и то превасходно имовинског, 
путног здравственог осигурања, и сл. Друштво је предузело кораке у појачавању 
других канала продаје и врста осигурања. 
 
У процесу управљања ризицима, Брчко гас осигурање дд примјењује сљедеће методе: 

 Метод задржавања ризика до нивоа максималног самопридржаја, 
 Метод преноса у реосигурање, 
 Метод избјегавања ризика, 
 Метод превенције остварења ризика, 
 Метод диверсификације портфеља (користити више у наредном периоду) и 
 Метод интерне редукције ризика.  

 
Ризик ликвидности 
 
У 2016. години Друштво је имало на располагању довољно ликвидних средстава за 
извршење својих обавеза. У обрачунском периоду Друштво није било у блокади. 
 
Тржишни ризик 
 
Мора се истаћи да је тржиште неживотног осигурања у Републици Српској у 2016. 
години у односу на 2015. годину имало раст од 8,14%. Брчко-гас осигурање дд је 
имало раст за 1%. Потребно је развити имовинска осигурања, и таква понудити 
тржишту на агресиван начин, доласком директно код правних лица. Мора се имати на 
уму и да пословање у Републици Српској није уобичајено за западне стандарде. 
 
Ризик изложености 
 
Друштво није значајно изложено ниједном емитенту или банци. Дисперзија ризика у 
овом сегменту пословања је квалитетна. Средства су доступна увијек, а уговори о 
депозитима се поштују и прате од стране Сектора за финансије. 
 
Кредитни ризик 
 
Пласмани слободних новчаних средства су такође дефинисани Правилником о висини и 
начину улагања средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног 
фонда друштава за осигурање. 
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Обвезнице старе девизне штедње, су дужничке државне хартије од вриједности 
расположиве на тржишту Републике Српске које су заступљене у портфељу Друштва. 
Можемо рећи да је портфељ улагања у Брчко гас осигурања дд врло стабилан. 
 
Валутни ризик 
 
Валутна усклађеност активе и пасиве је на задовољавајућем нивоу из угла валутних 
ризика. Друштво управља валутним ризиком у циљу ограничавања могућих губитака 
због промјене курса страних валута.  
 
Ризици од прања новца 
 
У Друштву нема већих ризика од прања новца, због добро урадјеног механизма од 
стране законодавца.  
 
Оперативни ризици 
 

 Губици због грешака у селекцији осигураника, или прекорачења лимита 
изложености постоје у малом обиму, и углавном се односе на лош механизам 
провјере и контроле уплата премије из претходног периода и дозвољавања 
новог осигурања, поред постојећег дуга за претходни период. 

 Повећање продаје имовинских полиса треба да смањи зависност Друштва од 
аутоодговорности. 

 Потребно је обратити пажњу на преваре малих износа код осигурања од 
аутоодговорности. 

 

25) Основне информације и подаци о спровођењу политике саосигурања и 
реосигурања, укључујући и основне податке о реосигуравачима и њиховим 
кредитним рејтинзима 

Друштво је дефинисало политику реосигурања полазећи од потребе дистрибуције 
ризика и смањења могућности настајања сувише великих оптерећења фондова 
осигурања. 

Политика саосигурања и реосигурања се спроводи у складу са одредбама Правилника о 
условима и начину саосигурања и реосигурања. Приликом избора саосигуравајућег и 
реосигуравајућег партнера, Друштво се при његовом избору руководи прије свега 
критеријима бонитета и финансијским показатељима. Стручна служба Друштва врши 
анализу реосигуравајућих партнера имајући у виду и сљедеће критеријуме: 

- компактибилност услова реосигурања са условима покрића Друштва; 
- капацитет уговора реосигурања; 
- цијене реосигуравајућег Друштва; 
- ширина реосигуравајућег покрића; 
- листа искључених ризика; 
- број реактивирања; 
- пословни рејтинг реосигуравача. 

 
Када се погледа пословно окружење у области реосигурања у Републици Српској не 
постоји ниједно реосигуравајуће Друштво, у Федерацији БиХ постоји само једно 
друштво које се бави пословима реосигурања, тако да долазимо до закључка да на 
нивоу БиХ постоји само једно Друштво које се бави пословима реосигурања. То доводи 
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до закључка да су осигуравајућа Друштва на нивоу цијеле БиХ усмјерена да послове 
пласирања ризика реосигурања врше преко “Босна реосигурање” д.д. Сарајево или да 
траже партнера у региону (Србија, Хрватска, Словенија), али и шире на територији 
цијеле Европе.  
Друштво може дио ризика подијелити и са пословним партнерима тј. другим 
осигуравајућим Друштвима кроз послове саосигурања, али низак ниво повјерења међу 
Друштвима на тржишту, као и непостојање заједничких усаглашености око основних 
постулата тржишта осигурања у БиХ (које се заправо састоји из два ентитетска 
тржишта који имају свако засебног регулатора) гдје се још увијек највећа полемика 
између Друштава води око осигурања од аутоодговорности, умањује значај заједничке 
сарадње а тиме смањује и оквире за послове саосигурања.   

Друштво се у почетку опредјелило за рад са једним реосигуравајућим Друштвом у 
пословима реосигурања и то сједне стране због обима ризика који се пласира у 
реосигурање и с друге стране због објективних разлога који проистичу из економске 
оправданости.  

Дугогодишњи реосигуравајући партнери са којим наше Друштво врши послове 
реосигурања је „Дунав Ре“ а.д.о. Београд и „Босна реосигурање“ д.д. Сарајево. Са оба 
реосигуравајућа Друштва остварили смо задвољавајућу пословну сарадњу. Наведена 
Друштва имају дугу традицију пословања не само у матичним земљама, већ и шире у 
регоину.  

„Дунав РЕ“ а.д.о. Београд важи за водећу реосигуравајућу компанију у региону која 
посједује дугогодишње искуство и изграђене пословне односе са водећим свјетским 
реосигуравајућим компанијама као што су: Munich Rе из Минхена; Swiss Rе из Цириха;  
и Lloyd's из Лондона. Када је у питању кредитни рејтинг, компанија „Дунав РЕ“ а.д.о. 
Београд нема кредитни рејтинг, док је кредитни рејтинг његове матичне земље Србије 
„ББ-„ додијељен од стране Standard and Poor’s. 

“Босна реосигурање” д.д. Сарајево важи за водећу реосигуравајућу компанију у Босни 
и Херцеговини, али нажалост то је и једино реосигуравајуће Друштво на домаћем 
тржишту. При томе треба истаћи да пословна сарадња са наведеном домаћом 
реосигуравајућом компанијом траје неколико година и до сада је била успјешна, при 
чему су обе стране у пословном односу изградиле висок степен повјерења и размјене 
искустава. АМ Best Company, свјетска агенција за оцјену рејтинга за област 
осигурања и реосигурања, потврдила је ранији финанцијски рејтинг Босна Ре-а: Б+ 
(Good), тако да је Босна Ре још једном сврстан у групу сигурних друштава за осигурање 
и реосигурање. 

Са повећањем изазова које доноси ново вријеме у динамици која се стално мијења и 
која је све мање предвидљива на дуги рок, Друштво ће у циљу што бољег управљања 
ризиком морати тражити нове начине пласирања ризика кроз већи број 
реосигуравајућих Друштава како би у свом портфолију имала већи број алтернативинх 
начина пласирања ризика. С тим у вези сарадња ће бити усмјерена према највећим 
реосигуравајућим друштвима у Европи. 

С друге стране један дио ризика ће се пласирати и кроз послове саосигурања и то кроз 
пословну сарадњу са другим осигуравајућим друштвима на тржишту како би већи дио 
премије осигурања остао у домаћим фондовима. Потреба за саоосигурањем је реална 
више него икад, а све то намеће пословно окружење. Управљање ризицима данас има 
све важнију улогу. Менаџери одјела за управљање ризицима (ЦРО – Chief risk officer) 
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јасно су се позиционирали међу такозваним “c-suite” функцијама, па можемо рећи да уз 
ЦЕО и ЦФО функције чине трећи стуб организације. 

Друштво ће и даље у свом пословању проналазити и континуирано анализирати нове 
али и постојеће начине пласирања ризика у реосигурање и саосигурање како би 
заштитили своје осигуранике и оправдали њихово дугогодишње повјерење који и даље 
траје. С тим у вези пратећи дешавања на глобалном нивоу све већи значај ће се 
давати функцији управљања ризицима у Друштву.   

 

26) Примјењена правила корпоративног управљања 

1. Примијењена правила корпоративног управљања 

У оквиру свог пословања Брчко-гас осигурање дд се води сљедећим принципима: 
транспарентност пословања, јасно разрађене процедуре за рад органа које доносе 
важне одлуке, избјегавање сукоба интереса, ефикасна унутрашња контрола и 
ефикасан систем одговорности.  

1.1. Права дионичара  

Дионичари имају право на управљање дионичким друштвом учешћем и гласањем 
на скупштини дионичара, право на правовремено и редовно добијање релевантних 
информација о дионичком друштву, право приступима правним актима и дугим 
документима Друштва, право на дио добити дионичког друштва, право слободног 
располагања дионицама, право да именују и смјењују чланове управног/надзорног 
одбора, право на несагласност и откуп дионица, право на дио ликвидационог вишка  
и право на подношење тужбе. 

Друштво охрабрује и подржава своје дионичаре да активно и одговорно користе 
своја права.  

1.2. Равноправан третман дионичара 

Друштво осигурава равноправан третман свих дионичара. Инвеститори су 
унапријед упознати о свим правима, прије него што купе нове дионице,  у складу са 
проспектом које Друштво припрема. Забрањено је трговање дионицама на основу 
интерних информација и активности. 

1.3.  Улога заинтересованих страна у управљању дионичким друштвима 

Друштво обезбјеђује поштовање и коришћење законских права свих 
заинтересованих страна за рад Друштва. Друштво ће у наредном периоду на сајту 
Друштва објавити име лица задуженог за контакт са инвеститорима.  

1.4. Објављивање и јавност информација 

Друштво правовремено објављује у јавност све материјално значајне информације 
у вези са Друштвом, укључујући финансијску ситуацију, пословање, власништво и 
управљање Друштвом. Друштво објављује све информација од материјалног 
значаја из сљедећих области: 
• финансијски и пословни резултати Друштва; 
• циљеви Друштва; 
• дионичарска/ и власничка структура; 
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• чланови надзорног/управног одбора и кључни извршни руководиоци; 
• предвидљиви фактори ризика од материјалног значаја; 
• питања од материјалног значаја која се односе на запослене и друге носиоце 
ризика пословања друштва; 
 
Друштво саставља и објављује своје финансијске извјештаје у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима 
финансијског извјештавања (МСФИ). 
 
Ревизорски извјештаји се овјављују благовремено. Друштво објављује јавно и 
транспарентно све информације које су од значаја за све стејкхолдере. 
 
1.5. Улога и одговорност  

 
1.5.1. Чланови управе и одбора врше своје функције у најбољем интересу 

дионичког друштва и у вођењу послова поступају с пажњом доброг 
привредника, те поштујући обавезе повјерљивости података. 
Одбори осигуравају одговарајуће системе контроле, праћења ризика, 
финансијску контролу и поштовање закона. Дужности, овлашћења и 
надлежности одбора и управе су јасно дефинисани и раздвојени. Управа и 
одбори блиско сарађују како би се максимизирао резултат рада Друштва.  

1.5.2. Управа Друштва руководи Друштво уз поштовање свих закона и других 
прописа. Успостављен је  систем интерне контроле и управљања ризицима у 
Друштву. Уз редовне извјештаје, управа доставља одборима све значајне 
информације које су битне за пословање.  

1.5.3. Сви чланови управе и чланови одбора треба да пријаве постојање сукоба 
интереса  управном/надзорном одбору. Управни и надзорни одбор треба да 
ријеше сукоб интереса у складу за законским прописима и стандардима 
правичности и независности.  

1.5.4. Чланови надзорног одбора су независни од Друштва и слободни од било 
каквих пословних и других односа и веза које могу значајније  да утичу  на 
њихово објективно и професионално расуђиваје при доношењу одлука.  

1.5.5. Интерну ревизију врши лице које је у радном односу у Друштву. Интерни 
ревизор врши увид у сва документа Друштва, провјеравају њихову 
вјеродостојност и податке које се у њима налазе. Интерни ревизор је лице 
које има стручне и моралне карактеристике које  које обезбјеђују 
независност у раду.  

1.5.6. Ревизија финансијских извјештаја се обављају у складу са професионалним 
иетичким принципима и стандардима који се примјењују у Републици 
Српској.  

1.5.7. Успостављен је систем интерне контроле који обезбјеђује заштити интереса 
дионичара и имовине Друштва.  

1.5.8. У односу са другим заинтересованим странама  (запосленицима, клијентима, 
повјериоцима, добављачима) Друштво остварује своја права на фер 
принципима тржишног пословања и испуњава своје обавезе на одговоран 
начин. Све заинтересоване стране, укључујући и запослене имају могућност 
слободног изражавања својих ставова одборима и управи, а да при томе 
њихова права нису угорожена.  
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27) Списак услова и тарифа, са бројем и датумом усвајања, по којима је 
Друштво за осигурање обављало дјелатност осигурања у период 
извјештавања  

Брчко-гас осигурање“ д.д. посједује дозволу за рад за обављање послова свих врста 
неживотних осигурања из чл. 49. став 2 тачка а), б) и ц) Закона о друштвима за 
осигурање. Преглед тарифа и услова по којима је друштво обављало дјелатност 
осигурања доносимо у табеларном прегледу у наставку: 

Назив 
Датум 

усвајања 

Посебни услови за осигурање објекта и опреме на уговорену вриједност 12/2005 

Посебни услови за осигурање имовине са промјенљивом сумом осигурања 12/2005 

Посебни услови за осигурање залиха од пожара и неких др. опасности на 
флотантној основи 

12/2005 

Посебни услови за осигурање залиха у хладњачама 12/2005 

Тарифе и услови за осигурање потраживања и других имовинских интереса 
од домаћих и правних физичких лица (кредитно осигурање) 

12/2005 

Услови за гаранцијско осигурање  (одговорност за грешке на стварима) 12/2005 

Услови за осигурање одговорности возара за штете на пошиљкама у 
домаћем транспорту 

12/2005 

Општи услови за осигурање имовине 12/2005 

Тарифа премија I за осигурање од опасности пожара и неких других 
опасности 

12/2005 

Услови за осигурање од пожара и неких других опасности 12/2005 

Тарифа премија II за осигурање индустријских, занатских и услужних 
организација од опасности пожара и неких других опасности 

12/2005 

Тарифа премија III за осигурање машина од лома и неких других опасности 12/2005 

Тарифа премија III за осигурање машина од лома и неких других опасности 12/2005 

Услови за осигурање машина од лома и неких других опасности 12/2005 

Тарифа премија IV за осигурање од опасности провалне крађе и 
разбојништва 

12/2005 

Услови за осигурање од провалне крађе и разбојништва 12/2005 

Тарифа премија V за осигурање стакла од лома 12/2005 

Услови за осигурање стакла од лома 12/2005 

Тарифа премија VII за осигурање објеката у изградњи 12/2005 

Услови за осигурање објеката у изградњи 12/2005 

Тарифа премија VIII за осигурање објеката у монтажи 12/2005 

Услови за осигурање објеката у монтажи 12/2005 

Тарифа премија IX за осигурање од опасности прекида рада усљед пожара 
и неких других опасности (осигурање шомажа) 

12/2005 

Услови за осигурање од опасности прекида рада усљед пожара и неких 
других опасности (осигурање шомажа) 

12/2005 

Тарифа премија X за комбиновано осигурање моторних возила (ауто каско) 12/2005 

Услови за комбиновано осигурање моторних возила – ауто каско (на суму 
осигурања) 

12/2005 

Тарифа XI за осигурање одговорности из дијелатности 12/2005 

Општи услови и посебне одредбе за осигурање одговорности из 
дијелатности 

12/2005 

Тарифа премија XII за осигурање филмских предузећа 12/2005 

Услови за осигурање филмских предузећа 12/2005 
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Тарифа премија XIII за осигурање усјева и плодова 12/2005 

Општи услови за осигурање усјева и плодова 12/2005 

Тарифа премија XIV за осигурање животиња 12/2005 

Општи услови за осигурање животиња 12/2005 

Посебни услови за осигурање животиња 12/2005 

Тарифа премија XV за осигурање лица од посљедица несретног случаја 
(незгоде) 

12/2005 

Услови за осигурање лица од посљедица несретног случаја (незгоде) 12/2005 

Тарифа премија XVI за осигурање имовине у јамама рудника са подземном 
експлоатацијом 

12/2005 

Услови за осигурање имовине у јамама рудника са подземном 
експлоатацијом 

12/2005 

Тарифа премија XVII за комбиновано осигурање електронских рачунара, 
процесора и сл. уређаја 

12/2005 

Услови за комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сл. 
уређаја 

12/2005 

Тарифа премија XVIII за осигурање власника или корисника ваздухоплова 
од одговорности за штету причињену трећим лицима 

12/2005 

Општи услови за осигурање власника или корисника ваздухоплова од 
одговорности за штету причињену трећим лицима 

12/2005 

Тарифа премија XIX и услови осигурања робе у домаћем транспорту 12/2005 

Тарифа премија XX и услови за осигурање робе у међународном транспорту 12/2005 

Тарифа премија XXI за осигурање имовине електропривредних предузећа 12/2005 

Услови за осигурање имовине електропривредних предузећа 12/2005 

Тарифа премија XXII и услови за осигурање извозних послова од 
комерцијалних ризика (кредитна осигурања) 

12/2005 

Тарифа премија XXIII и услови за осигурање ваздухоплова 12/2005 

Тарифа премија XXIV и услови за осигурање пловних објеката 12/2005 

Тарифа премија XXV и услови обавезног осигурања путника у јавном 
саобраћају од посљедица несретног случаја (незгоде) 

12/2005 

Тарифа премија путничког здравственог осигурања 11/2012 

Услови путничког здравственог осигурања 11/2012 

Тарифа за осигурање од одговорости возара за робу преузету на превоз 12/2014 

Услови за осигурање од одговорности возара за робу преузету на превоз 12/2014 

Тарифа премија за осигурање професионалне одговорности љекара 12/2010 

Тарифа премија за осигурање од професионалне одговорности (геодета, 
посредници некретнинама, порески савјетници, ревизори и рачуноводствени 
и финансијски сервиси, јавни биљежници, адвокати) 

12/2010 

Посебни услови за осигурање од професионалне одговорности адвоката 12/2010 

Посебни услови за осигурање од професионалне одговрности пореских 
савјетника, ревизора и финасијских и рачуноводствени сервиса 

12/2010 

Посебни услови за осигурање од професионалне одговорности посредника 
некретнинама 

12/2010 

Посебни услови за осигурање од професионалне одговорности геодета 12/2010 

Посебни услови за осигурање професионалне одговорности јавних 
биљежника 

12/2010 

Општи услови за осигурање од професионалне одговорности 12/2010 

Општи услови за осигурање одговорности из обављања дијелатности 
ветеринара 

120/2010 

Тарифа за осигурање од одговорности власника возила за штете према 11/2015 
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трећим лицима 

Услови за осигурање од одговорности власника возила за штете према 
трећим лицима  

11/2015 

Тарифа и услови за мини каско 07/2015 

Тарифа за осигурање стана и ствари у стану 10/2014 

Услови за осигурање стана и ствари у стану 10/2014   

Тарифа за осигурање куће и ствари у кући 05/2015 

Услови за осигурање куће и ствари у кући 05/2015 

Посебни услови за осигурање земљотреса 10/2013                                          

Тарифа за осигурање мобилних електронских уређаја 09/2015 

Услови за осигурање моблиних електронских уређаја 09/2015 

Услови за осигурање власника или корисника ваздухоплова од одговорности 
за штету проузроковану трећим лицима и путницима 

12/2015 

Тарифа премија за осигурање власника или корисника ваздухоплова од 
одговорности за штету проузроковану трећим лицима и путницима. 

12/2005 

Услови за осигурање власника возила од одговорности за штете 
проузроковане трећим лицима 

1/2016 

Тарифа премија за осигурање власника пловила на моторни погон од 
одговорности за штету проузроковану трећим лицима. 

12/2005 

Услови за осигурање власника пловила на моторни погон од одговорности 
за штету проузроковану трећим лицима. 

12/2005 

Измјене и допуне Тарифе премија  за осигурање од професионалне 
одговорности 

03/2016 

Услови за осигурање објеката у изградњи 04/2016 

Тарифа премије за осигурање објеката у изградњи 

Услови за групно осигурање корисника кредита 

04/2016 
09/2016 

Услови додатног здравственог осигурања 11/2016 

Посебни услови за осигурање другог лијечничког мишљења 11/2016 

Допунски услови за програм осигурања ЕКСКЛУЗИВЕ 11/2016 

Допунски услови за програм осигурања ПРЕМИУМ 11/2016 

Допунски услови за програм осигурања СТАНДАРД 11/2016 

Тарифа премија додатног здравственог осигурања 11/2016 

 

 

Брчко, март 2017. године       Директор Друштва 

                     Цвијетин Софић 

 

    

 


