
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство(Модул: Финансије, 
банкарство и осигурање) 

Назив предмета: Осигурање 

Наставник:мр Драган Ј. Стојановић, предавач 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи знања  о основним елементима осигурања  као што 
су ризици, премије, осигурани случајеве и накнаде, карактеристикама различитих врста 
осигурања, те искуствима земаља са развијеним системима осигурања у функцији 
унапређивања домаћег осигурања.  

Исход предмета  

Студенти ће савладавањем градива овог предмета бити оспособљени за темељно 
разумевање и примену основних приниципа осигурања, за решавање конкретних 
проблема у осигурању, за активно и успешно усвајање новина у струци, односно моћи ће 
да допринесу решавању сложених задатака у вези са осигурањем у пракси.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјски развој и појам осигурања, Механизми функционисања осигурања (задаци, 
функције и врсте осигурања), Организационо-правне форме осигурања као и лица и 
документа у осигурању, Елементи осигурања: ризик, премија, осигурани случај и накнада 
из осигурања.Реосигурање, саосигурање и социјално осигурање, Савремене тенденције 
развоја осигурања у свету. 

Практична настава 

Историја осигурања у свету,развој осигурања код нас, појам ,улога и значај осигурања, 
техничка организација осигурања, ризик, управљање ризиком,премија осигурања 
,осигурани случај, накнада из осигурања, лица у праву осигурања, документа у осигурању, 
акционарско друштво и друштво за узајамно осигурање, делатност осигурања на 
јединственом тржишту ЕУ,подела осигурања према природи ризика и према начину 
настанка, осигурање имовине, осигурање живота и осигурање од последица несрећног 
случаја, подела осигурања према начину организовања и према броју осигураника, 
реосигурање и саосигурање, осигуравајуће компаније као институционални инвеститори, 
пласман осигуравајућих компанија, осигуравајуће компаније код нас, маркетинг у 
осигурању, детерминанте понуде и тражње осигурања, савремене тенденције развоја 
осигурања у свету, појам и врсте социјалног осигурања. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава:30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 1 30 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   



 


