Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија –
модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање
Назив предмета: Осигурање
Наставник/наставници: Пиљан И. Татјана
Статус предмета: обавезан, трећа година, пети семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања о теоријским и емпиријским питањима везаним за осигурање; упознавање са основним правилима и
принципима осигурања, као што су: техничке основе и економски значај осигурања, еконoмска начела у осигурању, елементи
осигурања, субјекти осигурања, финасијски аспекти пословања осигуравајућих компанија, извор права у осигурању, документа у
осигурању, подела осигурања, основни појмови реосигурања, трендови на тржишту осигурања и канали дистрибуције
осигурања.
Исход предмета
Након савладавања предмета студент ће разумети основна правила и принципе осигурања, стећи ће компетенције да
анализира пословање осигуравајућих компанија, Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује у процесу
идентификовања, анализе и одабира одговарајуће врсте осигурања за различите врсте осигуравајућег покрића.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, функције и задаци осигурања, Историјски развој осигурања, Техничка организација осигурања, Економски значај
спровођења осигурања, Економски трошак спровођења осигурања, Економска начела у осигурању; Елементи осигурања,
Предмет осигурања, Осигурана опасност – ризик, Премија осигурања, Осигурани случај, Накнада из осигурања; Уговорне
стране код уговора о осигурању и друга лица у праву осигурања, Осигуравач, Осигураник, Уговарач осигурања, Корисник
осигурања, Посредници и заступници осигурања; Осигуравајуће компаније на финансијском тржишту, Имовина и обавезе,
Резерве осигуравајућих друштава, Техничке ресерве, Гарантна резерва, Приходи и расходи, Технички резултат, Законске
регулативе у осигурању; Документа у осигурању; Врсте осигурања, Неживотна осигурања, Животна осигурања; Реосигурање,
Појам и основне карактеристике реосигурања, Подела реосигурања; Савремено тржиште осигурања, Светско тржиште
осигурања, Тржиште осигурања и реосигурања на новим тржиштима, Катастрофални догађаји; Канали дистрибуције осигурања;
Тржиште осигурања у Србији, ЕУ и у земљама у региону.
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Практична обука попуњавња закључница и полиса код
животних и неживотних осигурања.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Еx катедра; интерактивни метод, предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима. Вежбе се изводе као:
аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и анализирају карактеристични примери; самостално
попуњавање образаца;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
20
колоквијум–и
30
семинар–и
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