РЕПУБЛИКА СРПСКА
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
Број: 07-717-4/18
Датум: 16.04.2018. године
На основу члана 12. став 2. Правилника о стручном испиту за обављање послова
заступања и посредовања у осигурању и послова заступања добровољних пензијских
фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/18), директор Агенције за
осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) објављује:
ПОЗИВ
за полагање стручног испита
за обављање послова заступања и посредовања у осигурању

I Обавјештење о редовном испитном року за полагање стручног испита
Обавјештавамо заинтересоване да ће се дана 26.05.2018. године, са почетком у 10:00
часова, на Економском факултету у Бањалуци, одржати испит за провјеру стручног
знања, за обављање:
- послова заступања у осигурању у свим врстама осигурања,
- послова заступања у осигурању у врстама осигурања из групе неживотних
осигурања,
- послова заступања у осигурању у врстама осигурања из групе животних
осигурања,
- послова заступања у осигурању у врстама: осигурање власника возила од
одговорности за штету проузроковану трећим лицима и осигурања лица од
посљедица несрећног случаја у моторним возилима и
- брокерских послова у осигурању у свим врстама осигурања.
Заинтересована лица су обавезна доћи 45 минута прије почетка испита, то јест у 09:15
часова, ради идентификације и регистрације кандидата.
Попуњене пријаве за полагање стручног испита, подносе се до 14.05.2018. године на
адресу Агенције: Бана Милосављевића број 8/II, 78000 Бања Лука, на обрасцу који се
може преузети са интернет странице Агенције www.azors.rs.ba.
Уз уредно попуњену пријаву подносе се сљедећа документа:
- овјерена фотокопија идентификационог документа,
- увјерење о држављанству за држављане БиХ, а страни држављани рјешење
надлежног органа о одобрењу привременог боравка у БиХ (које није старије од
шест мјесеци),
- потврда о пребивалишту (која није старија од шест мјесеци) и
- копија уплатнице о уплаћеној накнади за полагање стручног испита у износу од
100,00 КМ на жиро рачун Агенције број:
562-099-00018925-76 („NLB banka“ а.д. Бањалука)
или
555-007-00225639-12 („Нова банка“ а.д. Бањалука).

На уплатници обавезно навести позив на број 1302 (члан 6.тарифа 3. став 02 Одлуке о
тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске – „Службени гласник
Републике Српске“, број: 56/10).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Кандидати који се пријаве за овај испитни рок, а који посједују увјерење о похађању
припремног едукацијског програма, нису обавезни присуствовати професионалној
едукацији коју организује Агенција.
II Обавјештење о професионалној едукацији
програму) за полагање стручног испита

(припремном

едукацијском

Обавјештавају се кандидати који се пријаве за овај испитни рок, а који не посједују
увјерење о похађању припремног едукацијског програма, да су обавезни похађати
професионалну едукацију у виду једнодневног семинара, на којем ће се излагати
припремни едукацијски програм за полагање стручног испита за обављање послова
заступања и посредовања у осигурању, а који ће се одржати дана 12.05.2018. године, у
времену од 09.30 до 17.00 часова, на Економском факултету у Бањалуци.
Увјерење о похађању професионалне едукације (припремног едукацијског програма) је
услов за приступање полагању стручног испита.
За учешће на професионалној едукацији, не плаћа се накнада.
Попуњене пријаве за похађање професионалне едукације подносе се до 07.05.2018.
године на адресу Агенције: Бана Милосављевића број 8/II, 78000 Бања Лука.
Образац пријаве за похађање професионалне едукације и план рада едукације можете
преузети на интернет страници Агенције.
III Остале напомене:
На интернет страници Агенције www.azors.rs.ba, за сваки испит посебно, објављују се:
- коначне листе кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита и
- након одржаног испита, листе кандидата који су положили стручни испит.
Кандидате који нису положили стручни испит, Агенција обавјештава писаним путем.
Детаљна правила о стручним испитима за обављање послова заступања и посредовања
у осигурању, прописана су Правилником о стручном испиту за обављање послова
заступања и посредовања у осигурању и послова заступања добровољних пензијских
фондова, који можете преузети са интернет странице Агенције www.azors.rs.ba.

Директор
Агенције,
Славен Дујаковић

