НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Краља Петра 12, Београд

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ
ПОСРЕДНИКА У ОСИГУРАЊУ У _________________________ ИСПИТНОМ РОКУ.
* податке у пријави читко попунити штампаним словима

Име, (име родитеља) и презиме:

Пребивалиште:
(Град, улица и број)
Боравиште (ако се разликује од
пребивалишта):

Место и датум рођења:
Контакт телефон:
Адреса е-поште:
Уз пријаву доставити следећу документацију:
1) доказ о завршеном факултету (копија дипломе или уверења о завршеном факултету), односно доказ о
нострификацији исправе или доказ да је започет поступак нострификације исправе о завршеном факултету од
надлежног органа у Републици Србији за факултет завршен у иностранству;
2) доказ о радном искуству у трајању од најмање годину дана у Републици Србији или иностранству у лицу које пружа
финансијске услуге по основу радног односа, ван радног односа, волонтирања и сл.(потврда послодавца о врсти
послова које је лице обављало и периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовање, фотокопија радне књижице
и сл.);
3) потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране
обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова посредовања у осигурању (надлежног привредног
суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
4) доказ о завршеној обуци за полагање стручног испита;
5) доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије
наплаћује накнаду за извршене услуге (10.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9060018-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број или матични број привредног субјекта
уплатиоца /);
6) доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама
(„Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021, - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 330
динара и по тарифном бр. 9. износ од 570 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-74222184357 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број:
према месту уплате).
Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од
дана достављања пријаве.

Датум

Подносилац пријаве

