
„Службени гласник РС“, бр. 11/2017 
 

 На основу члана 92. ст. 4. и 5. и члана 105. ст. 4. и 5. Закона о 
осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 15. став 1. 
Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 
55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 
40/2015 – одлука УС), Извршни одбор Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ ЗВАЊА И 

УСАВРШАВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ПОСРЕДНИКА И ОВЛАШЋЕНИХ 
ЗАСТУПНИКА У ОСИГУРАЊУ 

 
 
 1. У Одлуци о стицању звања и усавршавању овлашћених 
посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник 
РС“, бр. 38/2015) (у даљем тексту: Одлука), у тачки 2, став 2. брише се. 
 
 2. У тачки 3. став 1, одредба под 2) мења се и гласи:  
 
  „2) најмање шест месеци радног искуства, стеченог у земљи или 
иностранству, у лицу које пружа финансијске услуге или које се бави 
другим привредним делатностима, односно сродним пословима у складу 
са посебним законима;“. 
 
  Став 2. брише се. 
 
 3. У тачки 5, став 1. мења се и гласи:  
 
  „Пре полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног 
посредника или за стицање звања овлашћеног заступника (у даљем 
тексту: стручни испит), кандидати за полагање стручног испита дужни су 
да се обучавају код пословно-стручне, односно професионалне 
организације која поседује одговарајуће техничке, кадровске и 
организационе капацитете који обезбеђују квалитет обуке, у складу с 
Програмом, и с којом Народна банка Србије закључи споразум.“. 
 
 4. У тачки 9. став 3, после речи: „више или високо образовање“ 
додају се запета и речи: „односно доказ да је започет поступак 
нострификације те исправе код надлежног државног органа“. 
 
 5. У тачки 11, став 2. мења се и гласи: 
 
  „Сматра се да је кандидат положио стручни испит ако је остварио 
најмање 75 од 100 бодова на стручном испиту.“.  
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 6. У тачки 13, после става 4. додаје се став 5, који гласи: 
 
  „Лицу које је положило стручни испит а није доставило доказ о 
нострификацији исправе о завршеној школи, односно факултету из тачке 
9. став 3. ове одлуке – Народна банка Србије издаје овлашћење из 
става 4. ове тачке након достављања те исправе.“. 
 
 7. Тачка 16. мења се и гласи: 
 
  „16. Овлашћени посредник, односно овлашћени заступник 
дужан је да се континуирано професионално усавршава ради 
одржавања и унапређења теоријског и практичног знања, стручности и 
способности, као и професионалних вештина, односно вредности. 
 
    Овлашћени посредник, односно овлашћени заступник 
дужан је да се у свакој календарској години у којој обавља послове 
посредовања, односно заступања у осигурању професионално 
усавршава најмање 15 часова, oсим у календарској години у којој је 
добио овлашћење за обављање послова посредовања, односно 
заступања у осигурању (у даљем тексту: овлашћење). 
 
    Овлашћени посредник, односно овлашћени заступник није 
дужан да се професионално усавршава у календарској години у којој не 
обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању. 
 
    Народна банка Србије на својој интернет страни објављује 
информације о томе која организација из тачке 5. став 1. ове одлуке 
врши усавршавање из ове тачке, као и о висини накнаде за пружање 
услуге тог усавршавања.“. 
 
 8. Тачка 17. мења се и гласи: 
 
  „17. Организација из тачке 5. став 1. ове одлуке дужна је да по 
завршетку усавршавања из тачке 16. ове одлуке овлашћеном 
посреднику, односно овлашћеном заступнику изда доказ о обављеном 
професионалном усавршавању, а Народној банци Србије достави 
списак тих лица, и то најкасније у року од 30 дана од дана завршетка 
усавршавања.  
 
    Овлашћени посредник, односно овлашћени заступник не 
може да обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању 
код субјеката надзора из члана 86. став 1. и члана 98. ст. 1. и 2. Закона о 
осигурању ако се не усавршава у складу с тачком 16. ове одлуке, 
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односно ако том субјекту не достави доказ да је започео усавршавање 
на прописани начин (доказ о уплати накнаде за усавршавање и сл.). 
 
    Субјекти надзора из става 2. ове тачке дужни су да 
обезбеде ажурне податке о лицима која за њих обављају послове 
посредовања, односно заступања у осигурању (лично име, број и датум 
издавања овлашћења и податак о години професионалног усавршавања 
тог лица у складу са овом одлуком).“. 
 
 9. Прилог 1, који је одштампан уз Одлуку, замењује се новим 
Прилогом 1, који је одштампан уз ову одлуку. 
 
 10. Лица која су добила овлашћење у складу са Одлуком (у периоду 
од 2015. до 2017. године) и која обављају послове посредовања, 
односно заступања у осигурању – нису дужна да се професионално 
усавршавају до 1. јануара 2018. године, од када су дужна да се 
усавршавају на начин прописан тачком 7. ове одлуке.  
 
  Лице из тачке 21. став 1. Одлуке које се континуирано 
усавршавало и о томе доставило доказ Народној банци Србије, на начин 
и у року из тог става, и које обавља послове посредовања, односно 
заступања у осигурању – није дужно да се професионално усавршава до 
1. јануара 2018. године, од када је дужно да се усавршава на начин 
прописан тачком 7. ове одлуке. 
 
  Лицa из ст. 1. и 2. ове тачке могу од 1. јануара 2018. године 
обављати послове посредовања, односно заступања у осигурању код 
субјеката надзора из члана 86. став 1. и члана 98. ст. 1. и 2. Закона о 
осигурању ако се усавршавају на начин прописан овом тачком, односно 
ако том субјекту доставе доказ да су започели усавршавање на 
прописани начин (доказ о уплати накнаде за усавршавање и сл.). 
 
 11. Лице из тачке 21. став 1. Одлуке које Народној банци Србије није 
доставило доказ да се континуирано усавршавало, на начин и у року из 
тог става, не може да обавља послове посредовања, односно заступања 
у осигурању док се професионално не усаврши на начин прописан ст. 2. 
и 3. ове тачке. 
 
  Лице из става 1. ове тачке може да обавља послове 
посредовања, односно заступања у осигурању под условом да се 
професионално усавршава најмање 30 часова у првој календарској 
години у којој обавља те послове. 
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  Изузетно, лице из става 1. ове тачке које из оправданих разлога 
(тежа болест, породиљско одсуство, друго одсуство у складу са законом 
којим се уређују рад и др.) није испунило обавезу континуираног 
усавршавања и о томе је доставило одговарајуће доказе Народној банци 
Србије у року прописаном Одлуком – може да обавља послове 
посредовања, односно заступања у осигурању под условом да се 
професионално усавршава најмање 20 часова у првој календарској 
години у којој обавља те послове. 
 
  Лицa из ове тачке којa се професионално усаврше у складу са ст. 
2. и 3. ове тачке дужна су да се при даљем обављању послова 
посредовања, односно заступања у осигурању усавршавају на начин 
прописан тачком 7. ове одлуке.  
 
  Лица из ове тачке не могу обављати послове посредовања, 
односно заступања у осигурању код субјеката надзора из члана 86. став 
1. и члана 98. ст. 1. и 2. Закона о осигурању док се не усаврше на начин 
прописан овом тачком, односно док том субјекту не доставе доказ да су 
започели усавршавање на прописани начин (доказ о уплати накнаде за 
усавршавање и сл.). 
 
 12. Лице које је до дана ступања на снагу ове одлуке завршило обуку 
за полагање стручног испита у складу с програмом из тачке 4. Одлуке – 
може уз пријаву за полагање стручног испита, као доказ о завршеној 
обуци за полагање стручног испита, доставити доказ о тој обуци. 
 
 13. Субјекти надзора из члана 86. став 1. и члана 98. ст. 1. и 2. 
Закона о осигурању дужни су да обезбеде прописане податке о лицима 
која за њих обављају послове посредовања, односно заступања у 
осигурању, почев од 2016. године, најкасније у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  
 
 14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику РС“. 
 
 
ИО НБС бр. 30 Председавајућа 
14. фебруара 2017. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
 др Јоргованка Табаковић,с.р. 
 


