
 
 
 

Обавештење о континуираном усавршавању  
овлашћених посредника, односно овлашћених  заступника у осигурању 

 
 
 

 
У складу са Одлуком о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених 
заступника у осигурању („Службени гласник РС“, бр. 38/2015) уведена је обавеза 
континуираног усавршавања овлашћених посредника, односно овлашћених заступника у 
осигурању који обављају послове посредовања, односно заступања у осигурању, и то 
најмање 20 часова у току календарске године. 

На основу Споразума о обуци кандидата за полагање стручног испита за стицање звања 
овлашћеног посредника, односно овлашћеног заступника у осигурању потписаног између 
Народне банке Србије и Привредне коморе Србије, Привредна комора Србије спроводи 
предметно континуирано усавршавање. 

Обавештавају се сви овлашћени посредници, односно овлашћени заступници у осигурању 
коју су то звање стекли у претходном десетогодишњем периоду по основу полагања 
стручног испита у Народној банци Србије, односно по основу  радног искуства, да је 
Привредна комора Србије на својој  интернет страници објавила Календар семинара за 
јануар, фебруар и март 2016. године, као и Пријаве на основу којих се заинтересована 
лица могу пријавити за континуирано усавршавање. Наведено усавршавање је намењено 
свим овлашћеним посредницима, односно овлашћеним заступницима у осигурању. 
 
Овлашћени посредник, односно овлашћени заступник у осигурању обавезан је да се 
усавршава почев од прве наредне календарске године у односу на годину у којој је стекао 
наведено звање. 
 
Наведена лица дужна су да сваки пут по истеку три узастопне календарске године 
континуираног усавршавања, Народној банци Србије доставе доказ о обављеном  
усавршавању, односно најкасније до 1. фебруара наредне године. 
 
Лица која на дан 27. jуна 2015. године имају звање овлашћени посредник, односно 
овлашћени заступник у осигурању – дужна су да се  до 1. јула 2016. године континуирано 
усавршавају најмање 20 часова на начин прописан Oдлуком и да Народној банци Србије 
доставе доказ о томе до 1. августа 2016. године. 
 
Уколико овлашћени посредник, односно овлашћени заступник у осигурању у прописаном 
року не достави Народној банци Србије доказe из претходна два става, сматраће се да не 
испуњава услове у вези са потребним стручним квалификацијама које прописује Закон о 
осигурању  („Службени гласник РС“, бр. 139/2014), односно наведена Одлука. 
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