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жећим прописима о ревизији финансијских извјештаја и 
ревизорским стандардима (члан 59. став 4). 

Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се 
за прекршај директор, извршни директори, извршни чла
нови управног одбора, као и чланови органа у друштву 
који врши надзор, ако не поступа у складу са чланом 60. 
овог закона и подзаконским актима Агенције РС. 

Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се 
ванредни управник ако не подноси извјештаје и не при
држава се упутстава Агенције РС (чл. 67а. и 676.).". 

Члан 27. 

У члану 79. у ставу 2. ријечи: "након пет година од дана 
ступања на снагу овог закона" замјењују се ријечима: "од 
дана пријема Босне и Херцеговине у чланство ЕУ". 

Члан 28. 

Члан 83. брише се. 

Члан 29. 

Члан 84. мијења се и гласи: 

"Друштва за осигурање која су регистрована код Аген
ције РС дужна су да организују интерну ревизију и приме 
у радни однос лица за обављање актуарских послова у 
друштву за осигурање у складу са одредбама овог закона у 
року од годину дана од дана ступања на снагу овог за
кона.". 

Члан 30. 

У члану 85. ријечи: "наведених у члану 84. овог за
кона" замјењују се ријечима: "које се односе на обавезно 
осигурање за путнике у јавном саобраћају од посљедица 
несрећног случаја, обавезно осигурање власника, односно 
корисника ваздухоплова од одговорности за штете причи
њене трећим лицима, обавезно осигурање власника, од
носно корисника бродица на моторни погон од одговор
ности за штете причињене трећим лицима, које остају на 
снази док се не донесу законски прописи који ће регули
сати остала обавезна осигурања која нису осигурања од 
аутоодговорности". 

Члан 31. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у "Службеном гласнику Републике Српске". 
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