
 

 

Обавештење о полагању стручног испита 

за стицање звања овлашћеног актуара 

 

 

Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у складу са 

Одлуком о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара („Службени гласник 

РС“, бр. 38/2015 и 36/2017), у даљем тексту: Одлука о стицању звања и 

усавршавању овлашћеног актуара, обухвата познавање прописа из делатности 

осигурања, стандарда актуарске струке и етику актуарске струке, у складу са 

литературом  која је објављена на сајту Народне банке Србије. 

Народна банка Србије организује у току календарске године два редовна испитна 

рока за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара – у јуну и 

новембру.  

Пријава за полагање стручног испита, са комплетном документацијом, 

благовремено1 се подноси Народној банци Србије, Краља Петра бр. 12, 11000 

Београд (са назнаком: Сектор за надзор над обављањем делатности 

осигурања – Група за спровођење стручних испита).  

Кандидат може приступити полагању стручног испита ако је претходно испунио 

прописане услове. 

Стручни испит траје 90 минута и полаже се писмено на српском језику. Стручни 

испит садржи 40 питања са више понуђених одговора и решава се заокруживањем 

тачних одговора. За нетачне одговоре на питања додељују се негативни бодови у 

висини једне половине бодова предвиђених за то питање. 

Кандидат је положио стручни испит ако је остварио најмање 75 од 100 бодова, а 

успех кандидата се оцењује са „положио“ или „није положио“. 

 

Информације о стручном испиту 

Уз пријаву за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног 

aктуара, кандидат подноси: 

1) доказ о завршеним мастер студијама из области актуарства на факултету у 

саставу универзитета са којим Народна банка Србије има закључен споразум о 

унапређењу актуарске струке (копија дипломе или уверења о завршеним мастер 

студијама)2; 

 
1 Датум, време и место одржавања стручног испита и рок за пријаву кандидата за његово полагање објављују се на 
интернет страни Народне банке Србије најмање 30 дана пре одржавања стручног испита 
2 Лице које полаже стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара уз пријаву подноси доказе из тач. 1. до 7., изузев 
тачке 1а. и 5. 

https://nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/osiguranje/aktuari-info/literatura.pdf
https://nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/osiguranje/aktuari-info/sticanje_zvanja_aktuara_n_prilog2.xls


 

 

1а) потврду факултета у саставу универзитета са којим Народна банка Србије има 

закључен споразум о унапређењу актуарске струке о усклађености положених 

испита у иностранству са областима из Прилога 1 Одлуке о стицању звања и 

усавршавању овлашћеног актуара3; 

2) доказ о радном искуству у трајању од најмање три године на актуарским 

пословима у друштву за осигурање/реосигурање, другој финансијској институцији 

или друштву за ревизију, односно пословима надзора актуарских послова у друштву 

за осигурање/реосигурање у органу надлежном за надзор над обављањем 

делатности осигурања (потврда послодавца о врсти послова које је лице обављало 

и периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовању, фотокопија радне 

књижице и сл.); 

3) потврду надлежног органа да није правоснажно осуђено за кривично дело на 

безусловну казну затвора или правоснажно осуђено за казнено дело које га чини 

неподобним за обављање послова овлашћеног актуара (надлежног министарства 

унутрашњих послова у Републици Србији или надлежног органа у иностранству); 

4) потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није 

изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за 

обављање послова овлашћеног актуара (надлежног привредног суда у Републици 

Србији или надлежног органа у иностранству); 

5) потврду страног надлежног органа да лицу није одузето овлашћење за 

обављање актуарских послова (оверен превод уверења/потврде надлежног органа); 

6) доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа 

по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (20.000 

динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060019-

ЈМБГ/уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број или 

матични број привредног субјекта уплатиоца); 

7) доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о 

републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 

138/2022 – усклађени дин. изн.) 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. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, 

Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате). 

  

Комисија за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара од 

кандидата може захтевати достављање и других података и документације. 

 
3 Лице које је звање овлашћеног актуара стекло у иностранству уз пријаву подноси доказе из тач. 1а. до 7. 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/osg/sticanje_zvanja_aktuara_prilog1.pdf


 

 

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не 

може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве. 

 

Информације о поновном полагању стручног испита 

Уз пријаву за поновно полагање стручног испита за стицање звања 

овлашћеног актуара лица које није положило испит, кандидат подноси4: 

1) потврду надлежног органа да није правоснажно осуђено за кривично дело на 

безусловну казну затвора или правоснажно осуђено за казнено дело које га чини 

неподобним за обављање послова овлашћеног актуара (надлежног министарства 

унутрашњих послова у Републици Србији или надлежног органа у иностранству); 

2) потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није 

изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за 

обављање послова овлашћеног актуара (надлежног привредног суда у Републици 

Србији или надлежног органа у иностранству); 

3) потврду страног надлежног органа да лицу није одузето овлашћење за 

обављање актуарских послова (оверен превод уверења/потврде надлежног 

органа)5; 

4) 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 9-060066-ЈМБГ 

/уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број или матични 

број привредног субјекта уплатиоца); 

5) доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о 

републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 

138/2022 - усклађени дин. изн.) и то према тарифном бр. 1. износ од 330 динара. 

Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (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. 

  

 
4 Лице које поновно полаже стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара уз пријаву подноси доказе из тач. 1. до 5., 
изузев тачке 3. 
5 Лице које је звање овлашћеног актуара стекло у иностранству уз поновно пријављивање стручног испита подноси доказе 
из тач. 1. до 5. 



 

 

* * * * * 

 

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над 

обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита, 

на телефоне: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212 или на адресу електронске 

поште: ispit.osiguranje@nbs.rs. 

 

Питања Комисији за полагање стручног испита за стицање звања  

овлашћеног актуара можете послати на адресу електронске поште: 

aktuarska.komisija@nbs.rs. 

 

 

mailto:ispit.osiguranje@nbs.rs
mailto:aktuarska.komisija@nbs.rs

