Овај текст има за циљ да помогне онима који нису упознати са радом актуара, како би
разумели када и зашто је потребно потражити актуарске услуге.

МОЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ ВИШЕ ЗА ОЧУВАЊЕ БУДУЋНОСТИ СВОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Актуари су оспособљени да помогну својим клијентима (укључујући и послодавце) у
доношењу исправних одлука и развоју ефикасних решења за очување своје будућности у
свету који се константно мења. Клијенти су им владе, локалне управе, регулатори,
фондови, привреда, предузећа и појединци. Актуар је професионалац који је обучен да
процени садашње финансијске последице будућих неизвесних догађаја. Актуари пре
свега раде у областима као што су: животно осигурање, имовинско осигурање,
управљање ризиком предузећа, здравствено осигурање, финансирање здравствене
заштите, инвестиције, корпоративне финансије, банкарство, пензије и друге накнаде
запосленима, као и у областима социјалне заштите, али нису ограничени само на те
области.
ПОУЗДАН ИЗВОР СТРУЧНОСТИ И ИНТЕГРИТЕТА
Актуарска удружења окупљају чланове на основу њихове стручности и образовања и
постављају стандарде професионалног понашања за своје чланове. Удружења
подржавају своје чланове да се стално професионално усавршавају и доприносе јавној
дебати о питањима која се тичу добробити друштва у целини. Актуарска професија
сматра да је јавни интерес изнад интереса струке и њених чланова.
Актуар који је пуноправни члан Удружења актуара Србије, уједно и Међународног
удружења актуара и који је показао владање актуарском науком, обавезује се да ће
поштовати кодекс професионалног понашања и да у супротном подлеже дисциплинском
поступку. Савет таквог актуара дат клијенту или послодавцу мора бити објективан и
непристрасан.

ОСОБА КОЈА РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ И УПРАВЉА РИЗИЦИМА
Актуари учествују у процени и управљању низом ризика који утичу на пословање њихових
клијената. Користе статистичке технике у изради модела како би проценили вероватноћу
и интезитет будућих догађаја и потенцијалну варијабилност финансијских резултата.
Актуари такође проналазе начине да смање финансијски утицај могућих нежељених
догађаја, чиме доприносе сигурности и заштити својих клијената.
Актуари познају технике за обезбеђење релевантних, поузданих и реалних решења за
сложене финансијске и друге мерљиве проблеме, посебно током дугих временских
периода и за неизвесне догађаје, користећи процес контроле за праћење и побољшање
решења током времена.

Актуари често сарађују са другим стручњацима (рачуновођама, ревизорима, адвокатима,
менаџерима ризика) у припреми финансијских извештаја, преговорима корпоративних
спајања или аквизиције или сведоче као вештаци у судским споровима везаним за
осигурање или пензије. Актуари такође редовно раде са политичарима и доносиоцима
одлука (руководиоцима и члановима управа друштава за осигурање и пензијских
фондова, високим фунционерима и државним службеницима).
Рад актуара може бити изузетно сложен и изазован. То често подразумева примену
вероватноће и временске вредности новца у моделима чија је намена разумно
представљање стварности и помоћ у анализи одређене ситуације. Да би то урадио,
актуар је добро обучен да изабере одговарајуће податке, методе и претпоставке.
Сазнајте више о томе како актуар може да вам помогне да заштитите своју организацију.
Посетите www.aktuar.rs

