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Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: ОСИГУРАЊЕ 

Наставник: Пиљан А. Иван 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:8 

Услов: 

Положени испити Математика за економисте, Економска статистика, Финансијска тржишта, 

Уписан VI семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  

Стицање знања о функцији и значају осигурања (о ризицима и утврђивању ризика, о пословима и 

условима осигурања, о утврђивању премије осигурања и изворима средстава за осигурање, о 

инвестиционом портфељу осигураватеља и др. проблематици која прати осигуранике и 

осигуравајућа друштва) 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент је стекао потребна теоријска и практична знања о улози и значају 

осигурања за друштвену заједницу у погледу заштите од последица различитих догађаја. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 

Појам, функције и задаци осигурања; Историјски развој осигурања; Техничка организација 

осигурања; Елементи осигурања: ризик, премија осигурања, осигурани случај, сума осигурања, 

Накнада из осигурања; Законске регулативе у осигурању; Уговорне стране код уговора о осигурању 

и друга лица у праву осигурања; Документа у осигурању; Врсте осигурања: животно и неживотно 

осигурање; Саосигурање и реосигурање; Осигуравајуће компаније на финансијском тржишту: 

фондови осигурања, осигуравајуће компаније као институционални инвеститори; Пласман 

средстава осигуравајућих компанија;  Маркетинг у осигурању;  Канали дистрибуције осигурања; 

Савремено тржиште осигурања: тржиште осигурања Европске Уније, тржиште осигурања у Србији.  

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Приказ, анализа и дискусија 
презентованих докумената осигурања. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

[1]. Ј. Кочовић, П. Шулејић, Т. Ракоњац Антић: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2010 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3 

Методе извођења наставе: 
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са 

свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама, и то:  (1) као аудиторне, 

где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  дискусионе, за анализе и дискусије  
презентованих докумената осигурања;     

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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